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Co tvoří nosné kameny a na čem je 
založena filozofie firmy RAALTRANS.

• Není rozdíl mezi uživatelem databanky
• Všichni mají informaci k dispozici ve stejný okamžik
• Žádné provize, ale jednotný měsíční paušální poplatek
• Bezpečnost nákladu jako téma současnosti
• Etický kodex a jeho dodržování
• Bezplatná školení a osvěta uživatelů
• Neutralita databanky
• Jasná služba za jasných podmínek
• Zákazník je pro nás ve středu zájmu
• Bezplatné vyzkoušení našich služeb je samozřejmostí



Bezpečnostní rizika z pohledu práce dispečera

• Disponent přepravy 

– fantómový dopravce

– Prodaná dopravní firma

– Smluvní podmínky

• Dispečer vozidla

– Neutralizace dokladu CMR

– Falešný zadavatel přepravy

– Změna dispozic

– Smluvní podmínky

– Platební morálka zadavatele přepravy



Podvodný model - Fantóm



Eurolicence





Pojistka



Podvodný model – koupě firmy



Podvodný model – koupě firmy
odcizení zboží 20.6.2013



Bleskovka RAALTRANS



Neutralizace dokladu CMR



Neutralizace dokladu CMR



Neutralizace CMR



Falešný zadavatel přepravy



Podvodný model – falešná spedice



Akce 3x a dost

• Řešení platební kázně od roku 2008

• Pozastaveno 1 099 firem

• 21 643 přijatých stížností v částkách:

• 224 913 260,- Kč a 9 728 630,- Euro

• 3 345 stížností neuhrazených tj. 15,45%



Prověřování na straně klienta
doporučené desatero dle SSL

DOPORUČENÁ  BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO SPEDITÉRY PRO OVĚŘOVANÍ 
NAJÍMANÝCH DOPRAVCŮ A SPEDIČNÍCH FIREM DLE SSL

• získat potřebné doklady o dopravci (výpis z OR, osvědčení o DIČ, koncesi, pojistnou 
smlouvu resp. pojistný certifikát)

• ověřit, zda je účastníkem některé ze spedičních databank a zda se shodují kontaktní 
informace

• prověřit na webu informace o dopravci (na firemním popř. v jiných informačních 
zdrojích na INTERNETu)

• ověřit kontakty (zda souhlasí telefony, faxy a e-maily, ze kterých dopravce komunikuje, 
s kontakty uvedenými na firemním webu popř. jiných internetových zdrojích a 
s kontakty uvedenými ve spedičních databankách; ověřit mobilní telefony na ověřených 
pevných linkách)

• ověřit RZ vozidla (ČKP, ŠKP, na pojistné smlouvě – pokud je to možné)
• ověřit pojistnou smlouvu na pojišťovně
• sepsat protokol o všech výše uvedených skutečnostech a zaarchivovat pro další použití
• další vlastní postupy



Děkuji za pozornost


