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ABSTRAKT 
Cílem této práce je vytvořit návrh nového autoservisu v nové lokalitě na základě 
stávajících zkušeností firmy. První část této práce tvoří rozbor stávající situace 
firmy, analýza stávajícího provozu, ekonomický průzkum v nové lokalitě a 
stanovení strategie pro vybudování nového servisu. Další, technická část, je 
zaměřena přímo na návrh nového provozu na základě výsledků analýz z první 
části. Následuje ekonomické zhodnocení navržené varianty. 

Klíčová slova 

autoservis, automobil, dílenský zvedák 

 
ABSTRACT 
The aim of the diploma thesis is to create a proposal of a new car service station 
in a new lokality with regard to acquired experiences of the company. The first part 
of this work analyzes the current state in the company and current condition of a 
workshop. Together with that, it contains an economic research and put forward a 
strategy for the service station construction. The next, technical part, consists of 
the service station proposal with regard to outcomesin preceeding parts. Last part 
suggests an ekonomice valuation of the project. 

 

Keywords 

car service station, car, car lift 
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ÚVOD 
 

Za posledních více než 100 let došlo k takovému rozšíření automobilů, že si bez 
nich běžný člověk nedokáže svůj život ani představit a pro ekonomiku většiny 
států světa je automobilismus rovněž nepostradatelnou hybnou silou. 

Tato situace samozřejmě vytváří obrovský segment trhu. Je to patrné na příkladu 
České republiky, kde automobilový průmysl zaměstnává velkou část populace. 
Další příkladem může být i zaměření Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, na 
které tato studie vznikla. Ve většině předmětů je zdůrazněna, či alespoň zmíněna, 
aplikace dané problematiky v automobilovém průmyslu a také veliká část 
absolventů této fakulty se poté v praxi nějakým způsobem podílí na automobilové 
výrobě. Když se mluví o automobilovém průmyslu, většinou se tím myslí výroba 
automobilů, případně komponentů k jejich výrobě. Součástí tohoto takto 
významného odvětví je ovšem i průmysl autoopravárenský, který je s automobily 
spjat již od samotného vzniku automobilů. Autoopravárenství zahrnuje značné 
množství činností a pracovních postupů, které udržují vozový park v provozu. Již 
z tohoto popisu je zřejmé, jak důležitý tento obor je.  

 Z pohledu ekonomiky je podstatné, že autoopravárenství je služba, kterou je 
potřeba poskytnout uživatelům automobilů rovnoměrně na daném území. To spolu 
s tím, o jak komplikovanou a na individuální přístup ke každému zákazníkovi 
náročnou činnost se jedná, vytváří na trhu prostor pro poměrně veliké množství 
podnikatelských subjektů. Těžko si v podmínkách tržní ekonomiky představit jeden 
centrální autoservis v každém kraji, do kterého budou zákazníci jezdit mnoho 
desítek kilometrů. 

V České republice se autoopravárenství věnuje množství firem. To je dáno jak 
vývojem situace po roce 1989, kdy zde vznikal obrovský prostor pro dovoz  
a opravy vozidel, tak velmi silnou tradicí českého motorismu. V současné době se 
autoopravárenství v České republice nachází v určitém přechodovém období. 
Skončil masivní dovoz i opravy ojetých vozů ze zahraničí z důvodu nasycení trhu, 
což zde vytváří velký přesycení trhu autoservisy a z toho plynoucí konkurenci. 
Automobiloví výrobci předkládají před autoservisy stále nové výzvy a mnoho firem 
či živnostníků přestává stíhat vývoj v automobilové technologii. Provádět, byť 
nejbanálnější údržbové práce na voze bez počítačové diagnostiky, je na nových 
vozech leckdy nemožné a i další faktory způsobují velké změny v tomto odvětví, 
v kterém se do dalších let předpokládá očištění trhu, v kterém přežijí jen silné 
firmy. 

V této situaci se nachází rovněž firma Auto Bejda s.r.o., o které pojednává tato 
diplomová práce. Firma sama zažívá jistý přerod a hledání cesty v tomto 
turbulentním období. V střednědobém horizontu plánuje vybudovat nový 
autoservis v nové lokalitě. V této práci tedy bude navržen tento nový servis jak po 
technické, tak po ekonomické stránce. Při plánování bude kladen zřetel na 
stávající stav a zkušenosti firmy v autoopravárenském průmyslu. Cílem této práce 
je tedy vytvořit podklady, které jí pomohou obstát na trhu a upevnit své pozice do 
budoucna.  
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1 SOUČASNÝ AUTOSERVIS 
V této kapitole bude popsaná historie a současná situace firmy Auto Bejda s.r.o. 
Analýza ekonomické a technické stránky nám pomůže při návrhu nového servisu 
v nové lokalitě. 

 

1.1 Historie firmy Auto Bejda s.r.o. 

Firma Auto Bejda s.r.o. byla založena roku 1993 panem Pavlem Bejdou, který tak 
navázal na své předchozí zaměstnání a celoživotní zájem o motorová vozidla. 
Zpočátku stejně jako mnoho dalších firem využívala situace ohledně nedostatku 
ojetých vozidel na českém trhu a zabývala se jejich dovozem. Již od počátku 
provozu se firma zabývala i opravami vozidel. Z původně zemědělské usedlosti 
v Jarošově nad Nežárkou postupně vznikala autodílna zaměřená především na 
lakýrnické a karosářské práce a v těchto odvětví firma brzy dosáhla velmi dobré 
úrovně. Z povahy zaměření celé firmy na dovoz vozidel byla většina zakázek 
prováděna na vlastních vozidlech, nebo na vozidlech ostatních dovozců. Dovoz 
automobilů však dosáhl svého vrcholu před rokem 2004. Po tomto roce, vlivem 
vstupu České republiky do Evropské unie, kdy se pro občany České republiky 
stalo mnohem jednodušší opatřit si automobil ze zahraničí individuálně, a vlivem 
nasycení trhu postupně ubývalo jak vlastních dovozů, tak zakázek od ostatních 
dovozců.  

S touto situací se firma vypořádala vybudováním nového autoservisu rovněž 
v Jarošově nad Nežárkou, který byl pro zákazníky otevřen v roce 2009. Tento 
servis se nachází na exponovaném místě u hlavní silnice a splňuje veškeré 
požadavky na moderní autoservis. Problém byl ve vybudování klientely, jelikož 
firma byla, a do jisté míry stále je, na servisním trhu nová, což bylo způsobené 
převážně tím, že v minulosti pracovala zejména na vlastních vozidlech a nebyla 
proto mezi zákazníky příliš známá jako autoservis. Od roku 2009 byl servis 
součástí sítě AutoFit, od roku 2014 je součástí servisní sítě Bosch Car Service. 

Stará autodílna v bývalé zemědělské usedlosti se rovněž musela přizpůsobit nové 
situaci. Nejvhodnější nalezené řešení, jak využít stávající mechanickou dílnu, 
karosárnu a lakovnu, bylo přeorientování dílny na renovace historických 
automobilů. Za celou dobu existence firmy byla budova, v níž se dílna nachází, již 
zcela využita a optimalizována, nyní již neposkytuje téměř žádný prostor pro 
zvětšení kapacit. V roce 2009 byla uskutečněna investice do nového lakovacího 
boxu v souvislosti s celoevropským přechodem k vodou-ředitelným barvám, které 
jsou náročnější na technologii odvětrávání a sušení laků. 

 

1.2 Současná situace 

V současnosti lze aktivity firmy rozdělit do tří oblastí - opravy a servis moderních 
automobilů, renovace historických automobilů a obchod s automobily. 

V budově starší dílny tvoří až 80% všech zakázek renovace historických 
automobilů. V této oblasti dosahuje firma značných úspěchů. Zejména se vyplatila 
specializace firmy na renovace a opravy klasických vozů Porsche 911. V opravách 
těchto vozů patří firma Auto Bejda s.r.o. k nejlepším v České republice, výjimkou 
nejsou ani zakázky ze zahraničí. Zbývajících 20% produkce sestává 
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z karosářských a lakýrnických prací na moderních vozidlech. Tato dílna je 
rozdělena na lakýrnickou přípravnu, lakovnu, karosárnu a mechanickou dílnu 
(obr.1). V současnosti zde pracuje 5 zaměstnanců. Jak již bylo zmíněno, tato dílna 
je již na limitu kapacitních možností a pracoviště jsou dostatečně dobře 
uspořádány. Také zakázky má dílna zajištěné na několik let dopředu. Pro potřeby 
této práce proto můžeme pracoviště považovat za autonomní a dořešené, 
a proto mu nebudeme věnovat další pozornost. 

 

 
Obr. 1 Mechanická dílna ve staré budově. 

 

Současná situace v novém autoservisu je charakterizována zdokonalováním 
celého systému řízení provozu a také postupným rozšiřováním sortimentu služeb. 
Servis schopen provádět veškeré běžné servisní práce včetně generálních oprav 
motorů, oprav klimatizací, pneuservisu, diagnostiky apod. Tyto práce jsou 
prováděny na všech typech a značkách automobilů. Jistou výjimkou je 
specializace servisu na moderní vozy značky Porsche. To má souvislost  
se zaměřením starší části firmy na renovace vozů Porsche 911. Objem zakázek 
na tyto vozy je však nedostatečný k využití kapacity servisu, jelikož potenciální 
klientela s těmito vozy se většinou nachází v jiných regionech. Dalším zaměřením 
firmy je montáž LPG zařízení do automobilů. Počátkem roku 2014 byl navýšen 
počet mechaniků na 3 osoby. S prodejcem vozů a administrativní pracovnicí zde 
tedy pracuje 5 zaměstnanců. Servis je koncipován až na 5 mechaniků, tomu 
ovšem brání nedostatečné množství zakázek. V roce 2014 se také servis stal 
součástí mezinárodní sítě autoservisů Bosch Car Service, od čehož firma očekává 
růst zakázek z důvodu určité diferenciace produktu. Tato síť je totiž zaměřena na 
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složitější opravy, což sice přináší potřebu vyšších investic do školení zaměstnanců 
a do vybavení, ale zároveň se těmito opravami v regionu zabývá méně firem. 

Další činnost, prováděna v areálu nového autoservisu, je obchod se staršími 
automobily. Tato oblast poskytuje vlastnímu autoservisu určité procento zakázek, 
jelikož téměř na každém obchodovaném automobilu se nachází nějaká závada. 
Rovněž je třeba mít ve vlastní budově autoservisu jisté zázemí pro prodej 
automobilů. Tato činnost je tedy se servisem do jisté míry propojena, avšak opravy 
na těchto vozidlech jsou vyúčtovány jako běžnému zákazníkovi. Tuto oblast tedy 
také lze označit za autonomní, stejně jako renovační dílnu. 

 

 
 Obr. 2 Celkový pohled na stávající autoservis.  

 
1.3 Ekonomická situace firmy a po čet zakázek. 

Firma Auto Bejda s.r.o. byla, ostatně jako každý jiný podnikatelský subjekt, 
vytvořena za účelem zisku. Aby byl tento zisk maximalizován, je nutné, aby byla 
zisková každá oblast, ve které se firma angažuje. To se ovšem nedaří ve všech 
oborech. Zatímco renovační dílna se, stejně jako obchod s automobily, nachází 
v ekonomickém zisku, aniž by těmto odvětvím byla ze strany managementu 
věnována primární pozornost, samotný autoservis vyžaduje neúměrné množství 
úsilí a času na plánování managementu v poměru k zisku autoservisu. V minulých 
letech byl dokonce autoservis ve ztrátě. Na autoservis je však pohlíženo spíše 
jako na investici firmy do budoucna, kdy dosud zisková renovační dílna a prodej 
vozů nemusí být do budoucna již natolik úspěšná, a běžný autoservis se může 
stát jediným oborem firmy. Situace se také každým rokem mírně zlepšuje. Je to 
z důvodu jak mírného rozšiřování firemní klientely, tak ustálení zpočátku nutných  
a značně vysokých investic do vybavení. 

Cesta k zvýšení zisku je dobře známá - omezení výdajů a zvýšení příjmů. Fixní 
náklady jsou udržovány na velmi nízké úrovni a mzdové náklady nelze v tomto 
oboru, kde jsou na pracovníky kladeny stále vyšší nároky na kvalifikaci, příliš 
snižovat. Zvyšování hodinové sazby je také problematické z důvodu často levnější 
konkurence. Problematikou konkurence se budeme dále zabývat v ekonomickém 
plánování nového servisu. Prostorem ke  zvyšování hodinové sazby je zvětšení 
diferenciace produktu, což si firma slibuje od připojení k servisní síti Bosch Car 
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Service. Další možností je zvýšení efektivity práce mechaniků. V této oblasti však 
servis dosahuje dobrých výsledků, protože z celkového počtu normohodin je 
vyúčtováno asi 80%, což je považováno za velmi vysoký standard [1]. Z výše 
zmíněného vyplívá, že hlavní cestou k navýšení zisku je zvýšení počtu zakázek, 
a to až do míry využití plného potenciálu autoservisu. Toto je znázorněno 
v tabulce č.1, 2 a 3. Údaje v těchto tabulkách byly získány zpracováním účetnictví 
firmy. Veškeré částky jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 

 

 

Tab. 1. Náklady autoservisu. 

Rok Počet 
zaměstnanců 

Energie Ostatní 
náklady 

Mzdové 
náklady 

Celkové 
náklady 

2012 4 83 000 228 000 1 080 000 1 391 000 
2013 5 68 000 294 000 1 380 000 1 742 000 
Optimum 7 100 000 250 000 2 040 000 2 390 000 
 

 

Tab. 2. Příjmy autoservisu. 

Rok Počet 
zaměstnanců 

Počet 
vyúčtovaných 
hodin. 

Hodinová 
sazba 

Zisk 
z prodeje 
náhradních 
dílů 

Celkové 
příjmy 

2012 4 3024 300 276 000 1 183 000 
2013 5 4536 300 320 000 1 681 000 
Optimum 7 7560 450 500 000 3 902 000 
 
 
Tab. 3. Hrubý zisk autoservisu. 
Rok Zisk/ztráta 
2012 -208 000 
2013 -61 000 
Optimum 1512 000 

 

Z tabulek vyplívá potřeba navýšit počet zakázek. O to se samozřejmě firma 
dlouhodobě snaží jak snahou o zkvalitňování služeb, tak jejich rozšiřováním. 
Cestou ve velmi silné konkurenci je diferenciace produktu, o což se firma pokouší 
například prováděním montáží LPG systémů. Vyvrcholením této snahy o odlišení 
bylo připojení servisu k mezinárodní síti Bosch Car Service. Tato síť provádí 
natolik specifické a náročné opravy, že si od ní firma slibuje výrazný nárůst 
zakázek, na které mnohé konkurenční servisy zkrátka nebudou stačit. Praxe 
z ostatních servisů této sítě je navíc taková, že zákazníky Bosch Car Service jsou  
i ostatní konkurenční servisy v regionu. Tyto výhody jsou však vykoupeny 
vysokými investicemi do vybavení a školení mechaniků. Nakolik bude tato 
strategie úspěšná, ukáže až čas. 
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Další metodou, jak se odlišit ve velmi silné konkurenci, je dobrá volba umístění 
servisu. U standardních servisních služeb, jako je například výměna oleje  
či brzdového obložení, můžeme u autoopravárenství mluvit o monopolistické 
konkurenci. Servisy nabízejí téměř stejný produkt za podobnou cenu. Jedním  
ze zásadních rozhodovacích činitelů u zákazníka je tedy vzdálenost autoservisu 
od místa jeho bydliště. Zákazníci mají logicky snahu, aby tato vzdálenost byla 
 co nejmenší. Taková je prostorová orientace monopolistické konkurence [2]. 

Zde se dostáváme k hlavnímu problému autoservisu Auto Bejda s.r.o., volba 
umístění budovy servisu byla řešena poměrně nešťastně. Na obr. 3. je 
znázorněno umístění autoservisu a okolní sídla včetně počtu obyvatel. Největší 
množství zákazníků autoservisu je samozřejmě z okresního města Jindřichova 
Hradce. Je to dáno počtem obyvatel tohoto města a také složením vozového 
parku. Ten je v okresním městě mladší než v okolních vesnicích a menších 
městech, a právě na tento vozový park je autoservis Auto Bejda s.r.o. jako větší 
servis zaměřen. Při navrhování stávajícího servisu byl stanoven mylný předpoklad, 
že vzdálenost 7 km autoservisu od Jindřichova Hradce nebude pro zákazníky 
podstatná. Z ohlasu zákazníků tomu tak ovšem není, roli zřejmě hraje také 
psychologický efekt. I když v některých extrémních případech může být pro 
zákazníky servis Auto Bejda s.r.o. blíže, než servis, který se nachází na opačné 
straně Jindřichova Hradce, zákazník preferuje tento servis. Pocitově je však pro 
něj blíže, protože se zkrátka nachází v místě jeho bydliště. 

 

 
Obr. 3 Mapa regionu se znázorněním umístění servisu a počtem obyvatel 

jednotlivých sídel [3] [4]. 

Firma byla poučena z této chyby, a v příštích letech plánuje vybudování 
autoservisu v nové lokalitě. Touto lokalitou bude logicky Jindřichův Hradec, kde je 
již ve vlastnictví majitele firmy pozemek, který se nachází v průmyslové zóně 
města a je vhodně situován k výstavbě autoservisu. Podoba tohoto servisu je 
ovšem závislá na zvolené strategii, kterou se bude firma řídit. Volbě této strategie  
i samotnému plánování se budeme věnovat v dalších částech této práce. 
V každém případě je do uvedení plánovaného autoservisu do provozu potřeba, 
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aby stávající servis vykazoval zisk, s kterým je počítáno jako s jedním ze zdrojů 
pro financování nového servisu. 

 

1.4 Analýza provozu stávajícího servisu. 

Po ekonomické stránce jsme stávající autoservis popsali v předcházející části. 
Nový autoservis bude navrhován s ohledem ke zkušenostem získaných z provozu 
stávajícího servisu, proto je vhodné popsat stávající servis rovněž po technické 
stránce. Samotný provoz vykazuje několik nedostatků, které komplikují 
zaměstnancům práci, a při navrhování nového servisu je třeba se jich vyvarovat. 
Tyto chyby jsou způsobeny nedostatečně propracovaným projektem před 
započetím stavby. Projekt byl několikrát dodatečně rozšiřován. 

 

1.4.1 Vnější uspo řádání areálu 

Stávající autoservis se nachází na okraji Jarošova nad Nežárkou na křižovatce 
českých silnic I. Třídy I/34 a I/23. Pohled z křižovatky je na obr. 2. Přesné umístění 
servisu je znázorněno na obr. 3. Na obr. 4 je nákres celého servisu včetně 
pomocných budov a ploch. Stavba servisu byla započata roku 2005. Jak již bylo 
řečeno, projekt nebyl dostatečně připraven a za dobu stavby se několikrát měnil. 
To má za následek nevhodně řešené rozmístění budov a způsobilo to mnohé 
zdržení stavby. V původním projektu se počítalo pouze se stavbou č.1 na obr.4. 
To je montovaná hala, v které měla být jak vlastní dílna, tak administrativní a 
obslužné místnosti. V průběhu prací došlo ke změně a byla přistavěna zděná 
budova č.2, kde se v současnosti nachází administrativní a obslužná část 
autoservisu. V původní montované hale se nachází vlastní dílna. Těsně před 
dokončením byl vybudován prodejní prostor č.3 a mycí box s kompresorovnou č.4. 
Krátce po započetí provozu byla dále téměř zdvojnásobena zpevněná plocha 
kolem autoservisu a vybudovány garáže s kapacitou 12 automobilů č. 5. Tyto 
garáže jsou používány pro uskladnění rozpracovaných vozidel. Nakonec byl 
postaven sklad odpadů č.6. Řada garáží, spolu s betonovou zdí, tvoří vizuální 
zábranu, za kterou se nachází plocha sloužící k uskladnění havarovaných 
automobilů, starých pneumatik a jiného materiálu. Zbytek ploch je využíván 
k parkování opravovaných vozidel a jako prodejní plocha autobazaru. Tato plocha 
je z části s pevným povrchem (asfalt, zámková dlažba) a z části s uválcovaným 
štěrkem. Hranice plochy s pevným povrchem je na obrázku č. 3 znázorněna 
tečkovanou čarou. 

 

Při postupném projektování všech částí autoservisu byly překážkou omezující 
podmínky v podobě ochranných pásem silnice I/34 a vedení vysokého napětí, 
které prochází přes celý areál autoservisu. Slabá místa současného uspořádání 
objektů jsou: 

 

a) hlavní budova zabírá příliš mnoho místa viditelného ze silnice I/34 který by 
mohl být použit k prodejním účelům 

b) veškerá pracovní aktivita je z důvodu manipulačních ploch a vrat do dílen 
umístěných za budovu (z pohledu ze silnice I/34) pro pozorovatele ze 
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silnice I/34 skryta. Celý areál proto působí pro velké množství projíždějících 
řidičů „mrtvě“. 

c) příliš velká vzdálenost mezi dílnou a skladovací plochou, kde se nachází  
i sklad odpadů. To se silně projevuje například při odkládání starých 
pneumatik, které pro pracovníky představují velkou zátěž. 

 

 

 
 

1- Hlavní dílna; 2- Prodejna; 3- Výstavní plocha; 4- Mycí stanoviště; 5- Garáže; 6- Sklad odpadů 

 

Obr. 4 Nákres areálu stávajícího autoservisu. 

 

Mezi další nevýhody nedostatečného projektu je poněkud rozporuplný estetický 
dojem z celého areálu a další drobné záležitosti, jako například přítomnost sloupu 
vysokého napětí uprostřed manipulační plochy, což způsobuje občasné kolize 
automobilů s tímto sloupem i přesto, že kolem sloupu je ochranný val z pneumatik. 

Pokud by bylo počítáno s tímto rozsahem stavebních prací od počátku projektu, 
mohl být celý areál navrhnut mnohem lépe. Ve světle získaných zkušeností se 
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ukazuje, že výhodnější by bylo hlavní areál vybudovat na druhé straně 
ochranného pásma vedení vysokého napětí s vraty situovanými směrem k silnici 
I/34. Sklad odpadů a odkladná plocha by se nacházela za budovou a byla by 
přístupná ze dveří vedoucích z dílny. Tím by se předešlo všem slabým místům 
venkovního uspořádání areálu autoservisu. Při navrhování autoservisu v nové 
lokalitě je nutno se poučit z těchto zkušeností a naplánovat rozmístění budov co 
možná nejlépe. 

 

1.4.2 Vnit řní uspo řádání stávajícího autoservisu 

 

 
 

 

Obr. 5Vnitřní uspořádání budovy stávajícího autoservisu. 

 

 

 

Na obr. 5 je nákres uspořádání stávajícího autoservisu. Rozdělení funkcí v budově 
odpovídá stavebnímu rozložení, jak je znázorněno na obrázku 4. Část č.3 je 
vybavena velkými výlohami a slouží k prodeji automobilů. V části č.2, rozdělené na 
dvě podlaží, se nachází kancelář prodejce automobilů, kancelář vedoucího 
autoservisu, hlavní místnost sloužící k příjmu zakázek a k čekání zákazníků na 
provedení zakázek, jídelna pro zaměstnance, umývárna a toalety. 

Největším problémem, co se týče těchto ploch, je příliš malá prodejní plocha na 
automobily, která má pouze 140 m2. Velikost této plochy je dostatečná pouze pro 
6-7 automobilů. S automobily se také špatně manévruje z důvodu nevhodně 
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rozvrženého prostoru a překážejícího sloupu uprostřed této plochy. Důvodem je již 
zmíněný špatný projekt, vinou kterého byla výstavba prodejní plochy omezena 
ochranným pásmem vedení elektrického napětí a silnice I/34. Sociální  
a administrativní plochy nevykazují větší nedostatky a kapacitně vyhovují i za 
předpokladu zvýšení počtu zaměstnanců. 

Vlastní servisní činnost probíhá v montované hale č.1a budově č.4. Na části haly 
č.1 se nachází sklad náhradních dílů. Další sklad stejných rozměrů je proveden 
nad ním v dřevěném patře, na tomto patře se také nachází sklad pneumatik. 
Poslední část budovy č.4 je rozdělena na mycí box a kompresorovnu. Podrobnější 
nákres ploch, na kterých probíhá vlastní servis a opravy automobilů je na obr. 7. 
Na obrázku 6 je pohled na hlavní dílnu. 

 

 

 
Obr. 6 Dílna stávajícího autoservisu. 
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Obr. 7 Nákres pracovní ploch stávajícího servisu. 

 

Tab. 4. Seznam pracovišť k obrázku 7. 
Číslo pracoviště Název pracoviště 
1 Diagnostika 
2 Opravy motorů 
3 Geometrie 
4 Mycí box 
5 Pneuservis 
6 Kompresorovna a sklad maziv 
7 Sklad náhradních dílů 1 
8 Sklad náhradních dílů 2 
9 Zdviž osobní1 
10 Zdviž osobní2 
11 Zdviž dodávková 
12 Sklad pneumatik 
13 Svářecí stanoviště 
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Tab. 5. Seznam položek k obrázku 7. 
Číslo položky Název položky 
1 Stůl, zámečnický stůl 
2 Skříň 
3 Regál 
4 Zdviž nůžková 2500 kg 
5 Zdviž sloupová 3000 kg 
6 Zdviž sloupová 2500 kg 
7 Zdviž sloupová 4500 kg 
8 Zdviž plošinová 3500 kg 
9 Vysokotlaká myčka 
10 Teplomet 
11 Zouvačka pneumatik 
12 Vyvažovačka pneumatik 
13 Autogen 
14 MIG svářečka 
15 Dvou kotoučová bruska 
16 Hydraulický lis 
17 Mycí stůl 
18 Kompresor 
19 Separátor kalů 
20 Zásobníky na vyjetý olej 

 

 

 

Tato dílna včetně pomocných prostor vykazuje několik nedostatků po stránce 
rozmístění jednotlivých pracovišť a skladů: 

 

a.) Sklad pneumatik (pracoviště č.12) je umístěn na opačné straně haly než 
stanoviště pneuservisu(pracoviště č.5). Navíc je umístěn v patře a proto je 
manipulace s pneumatikami, které představují těžké břemeno pro 
pracovníky, značně obtížná a časově náročná. To se projevuje zejména  
ve špičce pneuservisních sezon (duben a listopad). 

 

b.) Na zdviž (položka č.8) pracoviště geometrie (pracoviště č.3) je možné najet 
vozidlem pouze přes zdviž (položka č.4) pracoviště geometrie (pracoviště 
č.5). To způsobuje komplikace v případě, že je nutno pracovat na geometrii 
a zároveň obsazena zdviž pneuservisu. Při špatném naplánování prací 
dochází k tomuto zablokování zdviže na geometrii i na několik hodin. 

 

c.) Na pracoviště č. 10 je komplikované najet z důvodu špatně umístěné zdviže 
(položka č.6) vůči vjezdu. 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 23 

d.) Při umístění extrémně dlouhých dodávkových vozů na pracoviště č.11 je 
komplikovaný nájezd na pracoviště č. 9. 

 

e.) Pracoviště určené na opravy motorů a jiných komponent není příliš dobře 
chráněné proti prachu a nečistotám z celého provozu a ze sousedního 
svářečského stanoviště. 

 

f.) Velká vzdálenost z některých pracovišť do skladů. Vzhledem k rozměrům 
haly a k malé hmotnosti většiny skladových položek to ovšem příliš 
neovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců. 

 
 

Tyto nedostatky jsou opět dány nedostatečně zpracovaným projektem. Dá se říci, 
že byla postavena hala a až poté bylo myšleno na počet a umístění jednotlivých 
pracovišť. Proto má hala nevhodné rozměry, nevhodně rozmístěné sklady  
a nevhodně umístěné vjezdy. V současné situaci nelze bez výrazných stavebních 
zásahů umístění pracovišť příliš optimalizovat. Je opět potřeba se poučit z těchto 
chyb při návrhu nového autoservisu. 
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2 ANALÝZA TRŽNÍHO POTENCIÁLU A STANOVENÍ STRATEGIE 
FIRMY 

Nyní je již známa současná situace firmy, na jejímž základě je stanoven plán 
k vybudování nového autoservisu v nové lokalitě. Tomuto návrhu však musí 
předcházet analýza tržního potenciálu, na jejímž základě se zvolí strategie a 
koncept celého servisu. 

2.1 Analýza tržního potenciálu. 

V této statistické části bude zkoumáno zejména složení vozového parku  
a konkurenční prostředí v regionu. Základní statistiky budou vztahovány 
k správnímu území Jindřichův Hradec. Tento region odpovídá akčnímu rádiu 
nového servisu lépe, než kdyby byla statistika zpracovávána pro celý okres. 
V dosahu jsou sice některá větší města, což je vidět na obr.3, například Třeboň, 
Dačice aj., ale pro obyvatele těchto měst jsou přístupné i velké servisy v dalších 
okresních či krajských městech. Vliv počtu zákazníků z těchto oblastí tedy bude 
menší. Detailnější statistice, v které bude zahrnut i menší regiony v dosahu, bude 
věnována pozornost až po volbě strategie. 

 
Obr. 8 Mapa správního území Jindřichův Hradec [5]. 
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2.1.1 Vozový park v regionu.

Statistiky ohledně složení vozového parku v
zpracovávány mnoha institucemi a jsou ve
region Jindřichohradecka, je nutno statistiky vytvo
z webových stránek Ministerstva vnitra a ministerstva dopravy 
jsou v okamžiku tvorby této studie dostupná k
srovnání situace regionální a celorepublikové.

Pro firmu Auto Bejda s.r.o. jsou z
osobní automobily a lehké nákladní automobily d
dodávkových vozů je 
byly jako kategorie N1 otypovávány p
požadavku na odpoč
montování mřížek do osobních voz
zahrnuta do osobních automobil

 

 

Obr. 9 Složení vozového parku osobních automobil

PEUGEOT
5,71%

OPEL
4,55%

FIAT
3,88%

CITROEN
3,51%

HYUNDAI
2,09%

TOYOTA
1,69%

SEAT
1,56%

AUDI
1,54%

VÝCHODNÍ 
BLOK
2,76%

TOP 12 značek tvo ř

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

regionu.  

ě složení vozového parku v České republice jsou každoro
zpracovávány mnoha institucemi a jsou veřejně dostupné. Co se tý

ichohradecka, je nutno statistiky vytvořit na základě
webových stránek Ministerstva vnitra a ministerstva dopravy Č

okamžiku tvorby této studie dostupná k 1.7.2013 [6].
srovnání situace regionální a celorepublikové. 

Pro firmu Auto Bejda s.r.o. jsou z hlediska zaměření servisu podstatné pouze 
osobní automobily a lehké nákladní automobily do celkové hmotnosti 3,5t. V

 typována do kategorie osobní vozy. Nákladní vozy do 3,5t 
byly jako kategorie N1 otypovávány před 1. dubnem 2009, kdy to bylo nutné p
požadavku na odpočet DPH u firemních automobilů. Jednalo se o známé

řížek do osobních vozů a podobně. Tyto vozidla tedy budou také
zahrnuta do osobních automobilů. 

9 Složení vozového parku osobních automobilů v ČR k

ŠKODA
33,29%

FORD
7,46%

VW
6,66%

RENAULT
6,44%

PEUGEOT
5,71%

OSTATNÍ
18,84%

ček tvo ří 78,40% vozového parku      100%= 4 775 644

List 25 

lice jsou každoročně 
 dostupné. Co se týče statistiky pro 

it na základě dat přístupných 
webových stránek Ministerstva vnitra a ministerstva dopravy ČR. Nejnovější data 

[6]. Zajímavé bude 

ení servisu podstatné pouze 
o celkové hmotnosti 3,5t. Většina 

typována do kategorie osobní vozy. Nákladní vozy do 3,5t 
ed 1. dubnem 2009, kdy to bylo nutné při 

ů. Jednalo se o známé 
. Tyto vozidla tedy budou také 

 
ČR k 30.6.2013 [7]. 

ŠKODA
33,29%

FORD
7,46%

4 775 644 automobil ů 



 
 
 

FSI VUT 

Obr. 10 Složení vozov

Tab. 6. Počty automobilů
ŠKODA 6733 TRABANT
RENAULT 2141 MOSKVI
PEUGEOT 1977 CHEVROLET
FORD 1828 ALFA
VW 1570 WARTBURG
OPEL 961 LAND
FIAT 874 IVECO
CITROEN 857 DAIHATSU
HYUNDAI 597 JEEP
MAZDA 521 SUBARU
KIA 429 CHRYSLER
TOYOTA 380 ROVER
NISSAN 250 LANCIA
AUDI 249 OLTCIT
SUZUKI 246 TATRA
SEAT 234 SSANGYON
MERCED 222 SIMCA
VAZ 182 VOLHA
BMW 179 BARKAS
MITSUBIS 165 MULTICAR
DACIA 138 SAAB

HONDA 136 DODGE

DAEWOO 111 GM
VOLVO 101 AERO
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Složení vozového parku osobních automobilů ve správním regio

Jindřichův Hradec k 1.7.2013 [6]. 

 

 

 

ty automobilů jednotlivých značek v JH k 1.7.2013 [6]. 
TRABANT 93 LADA 6 
MOSKVIČ 69 ZASTAVA 6 
CHEVROLET 54 GAZ 5 
ALFA 49 ISUZU 5 
WARTBURG 41 JAGUAR 5 
LAND 40 PORSCHE 5 
IVECO 38 SMART 5 
DAIHATSU 36 ZAZ 4 
JEEP 28 ŽUK 4 
SUBARU 27 KDF 3 
CHRYSLER 26 MICRO 3 
ROVER 26 MINI 3 
LANCIA 15 PRAGA 3 
OLTCIT 13 UAZ 3 
TATRA 13 ARO 2 
SSANGYON 11 LAIKA 2 
SIMCA 10 M 2 
VOLHA 10 PLYMOUTH 2 
BARKAS 9 PONTIAC 2 
MULTICAR 9 PROTON 2 
SAAB 9 UMM 2 

DODGE 8 VELOREX 2 

GM 8 ADLER 1 
AERO 7 BÜRSTNER 1 
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ů ve správním regionu 

CADILLAC 1 
DAF 1 
DETLEFFS 1 
FERRARI 1 
HILLMAN 1 
HUMMER 1 
IFA 1 
INFINITI 1 
KNAUS 1 
LEXUS 1 
MASERAT 1 
MC 1 
MCC 1 
MG 1 
MTX 1 
NYSA 1 
PUCH 1 
RANGE 1 
STUDEBA 1 
TALBOT 1 
TAZ 1 

CELKEM 21830 
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1830 automobil ů 
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Při porovnání grafů na obrázcích 9 a 10 můžeme zhodnotit situaci v regionu oproti 
situaci v celé ČR. Je patrné, že skladba vozového parku je u obou grafů obdobná. 
Odlišnosti jsou dané především přítomností, či naopak nepřítomností 
autorizovaných prodejců v Jindřichově Hradci. Proto se nelze divit druhé příčce 
značky Renault, protože její zastoupení v regionu funguje velmi úspěšně již od 
roku 1993. Naopak zastoupení VW, Toyoty či Seatu v regionu chybí, a proto jsou 
samozřejmě odsunuty o několik pozic dozadu. Při porovnání grafů lze také 
pozorovat, že v regionu 12 hlavních značek představuje 86,43% proti 78,4% v celé 
ČR. To lze odůvodnit menším početním zastoupením vozů luxusních a 
sportovních značek, které lze očekávat spíše ve velkých městech.  

To, že jsou si oba grafy v mnohém podobné, není příliš překvapující. Nacházíme 
se koneckonců na jednotném českém trhu a jednotlivé automobilové značky mají 
stejnou politiku prodeje pro celou ČR, stejně tak reklamní kampaň každé značky 
se v regionu a v celé ČR prakticky neliší. 

Z údajů Ministerstva vnitra a ministerstva dopravy ČR lze také odvodit počty 
jednotlivých modelů všech značek nacházejících se ve správním regionu 
Jindřichův Hradec. Je ovšem nezbytné hodnotit ekonomickou využitelnost 
vozového parku nejen na základě počtu automobilů. Starší vozy dosluhují se 
servisem samotných majitelů, případně tzv. „garážníků“ (tomuto pojmu se budeme 
věnovat v další kapitole). Podstatná část těchto vozů má také velmi malý roční 
nájezd kilometrů. Hodnotit reálný vozový park, tedy takový, který skutečně 
pravidelně jezdí po silnicích a navštěvuje autoservis, podle počtu registrovaných 
vozidel, je tedy poměrně zavádějící. 

Při předpokladu, že spotřebitelé se tedy v regionu chovají obdobně jako ve zbytku 
republiky, můžeme použít statistiky pro celou ČR týkající se stáří vozidel. To je  
dokonce nutné, protože k jednotlivým správním územím nejsou na webové adrese 
Ministerstva dopravy dostupné údaje o datech první registrace vozidel. Na 
následujících stránkách tedy bude proveden rozbor nejsilnějších značek v regionu. 
Stáří vozidel bude analyzováno pouze u aktuálních a nejvýznamnějších modelů. 

 

Škoda auto a.s. 

Tab. 7. Počty jednotlivých typů značky Škoda v regionu k 1.7.2013 [6]. 

Model Počet ks Průměrné stáří v ČR Podíl mladších 10 let[%] 
Škoda Felicia 1699 16,67 0 
Škoda Fabia 1480 9,21 57,77 
Škoda Octavia 1349 9,41 56,28 
Staré modely 2053   
Další nové modely 152   
Celkem 6733   

Jak můžeme vidět z tabulky 5, z celkového potenciálu automobilů Škoda je reálně 
servisovaných v oficiálních autoservisech méně než 50%. V praxi se ukazuje, že 
vozy Škoda Felicia přijíždějí do servisu už jen výjimečně, nemluvě  
o vozech Favorit a starších. 
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Renault 

Tab. 8. Počty jednotlivých typů značky Renault v regionu k 1.7.2013 [6]. 
Model Počet ks Průměrné stáří v ČR Podíl mladších 10 let[%] 
Megane 761 11,93 36,67  
Clio 407 12,94 31,97 
Thalia 183 7,46 77 
Kango 138 10,25 49,73 
Laguna 133   
Twingo 130   
Master 71   
Espace 48   
Trafic 45   
Staré modely 160   
Další nové modely 13   
Celkem 2141   

Z údajů o modelech značky Renault nelze přesně určit kolik vozů je zajímavých 
pro autoservisy, protože není možné rozlišit jednotlivé generace modelů. Zajímavé 
u této značky je velké početní zastoupení užitkových modelů Master, Kango a 
Trafic. 

 

Peugeot 

Tab. 9. Počty jednotlivých typů značky Peugeot v regionu k 1.7.2013 [6]. 
Model Počet ks Průměrné stáří v ČR Podíl mladších 10 let[%] 
205 324     
206 258 11,77 30,61 
207 234     
306 190     
307 189 10,09 52,89 

308 168     
106 159     
309 97     
405 79     
406 73     
407 62     
Boxer 58     
Partner 52     
Ostatní 34     
Celkem 1977     

Nejrozšířenější modely u značky Peugeot v regionu 106, 206, 306a 406 se již 
nevyrábí řadu let. Zajímavé tedy jsou spíše novější modely 308, 407 a užitkové 
vozy Boxer a Partner. 
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Ford 

Tab. 10. Počty jednotlivých typů značky Ford v regionu k 1.7.2013 [6]. 
Model Počet ks Průměrné stáří v ČR Podíl mladších 10 let[%] 
Fiesta 495 12,05 37,39 
Escort 251   
Focus 233 10,21 51,21 
Fusion 227     
Galaxy 218     
Ka 153     

Mondeo 149 12,04 37,40 
Transit 57     
Ostatní 45     
Celkem 1828   

Mezi zajímavé modely značky Ford patří Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy a Mondeo. 
Naproti tomu druhý nejčetnější model Escort se již nevyrábí od roku 2000, a tak 
není pro firmu Auto Bejda s.r.o. příliš ekonomicky využitelný. 

 

Volkswagen  

Tab. 11. Počty jednotlivých typů značky Volkswagen v regionu k 1.7.2013 [6]. 
Model Počet ks Průměrné stáří v ČR Podíl mladších 10 let[%] 
Golf 479  14,48  28,90 

Passat 336  11,97  41,81 

Polo 211 12,04 37,40 
Transporter 197     
Sharan 70     
Caddy 56     

Touran 49     
Bora 23     
Crafter 5   
Fox 1   
Ostatní 143     
Celkem 1570   
 

Hlavní modely značky Volkswagen Golf, Passat, Polo a Transporter se vyrábí již 
několik let v řadě generací. To vysvětluje poměrně vysoké průměrné stáří. 
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Opel 

Tab. 12. Počty jednotlivých typů značky Opel v regionu k 1.7.2013 [6]. 
Model Počet ks Průměrné stáří v ČR Podíl mladších 10 let [%] 

Astra 353  14,04  22,27 

Corsa 206  14,1  21,86 

Vectra 147 16,23 10,72 
Kadett 68     
Zafira 67     
Omega 22     
Meriva 19     
Frontera 18     
Combo 14   
Agila 14   
Ostatní 33     
Celkem 961   

U značky Opel je na první pohled patrná zastaralost vozového parku u 
nejrozšířenějších modelů oproti jiným značkám. Model Kadett nacházející se na 4. 
místě se navíc již dlouho nevyrábí. 

 

Fiat 

Tab. 13. Počty jednotlivých typů značky Fiat v regionu k 1.7.2013 [6]. 

Model Počet ks Průměrné stáří v ČR Podíl mladších 10 let[%] 

Punto 208 12,89 32,28 

Ducato 82   

Brava 50   

Marea 50   

Stilo 37   

Bravo 34   

Uno 34   

Scudo 32   

Doblo 29   

Ostatní 318     
Celkem 874   
 

U značky Fiat je typická dominance modelu Punto a druhé místo oblíbeného 
užitkového modelu Ducato. Velké množství vozidel v kolonce ostatní pochází z 80. 
a 90. let. 20. století. 
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2.1.2 Prodeje v ČR za rok 2013. 

Nyní již máme poměrně detailní informace o složení vozového parku a jeho stáří 
v regionu. Vzhledem k tomu, že vybudování servisu a jeho návratnost je značně 
dlouhodobá záležitost, je nutné brát v potaz nejen současnou situaci, ale také 
možný stav vozového parku v příštích letech. Odhadnout budoucí stav lze na 
základě statistik prodeje nových vozidel za rok 2013 v ČR [8]. 

 

Tab. 14. Nejprodávanější vozy v České republice za rok 2013 [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Škoda OCTAVIA 18189 26 Suzuki SX4 1506 
2 Škoda FABIA 9886 27 Ford B-MAX 1440 
3 Škoda RAPID 8355 28 Renault MEGANE 1386 
4 Hyundai i30 5045 29 Opel ASTRA 1329 
5 Volkswagen GOLF 4917 30 Toyota YARIS 1213 
6 Škoda SUPERB 3975 31 Honda CR-V 1123 
7 Hyundai ix20 3780 32 Renault CLIO 1107 
8 Hyundai i20 3609 33 Citroën C4 1075 
9 Škoda ROOMSTER 3156 34 Opel CORSA 1046 
10 Škoda CITIGO 3055 35 Toyota AURIS 1045 
11 Škoda YETI 3054 36 Volkswagen CADDY 1031 
12 Ford FIESTA 3034 37 Dacia LOGAN 996 
13 Kia CEE’D 2849 38 Hyundai i40 992 
14 Peugeot 308 2366 39 Citroën BERLINGO 992 
15 Volkswagen PASSAT 2315 40 Renault FLUENCE 983 
16 Hyundai ix35  2075 41 Peugeot 208 932 
17 Seat IBIZA  1998 42 Volkswagen T5 903 
18 Ford FOCUS 1974 43 BMW 3 862 
19 Volkswagen POLO  1918 44 Citroën C4 PICASSO 854 
20 Dacia DUSTER 1747 45 BMW 5 827 
21 Volkswagen TIGUAN 1716 46 Ford MONDEO 803 
22 Dacia SANDERO 1707 47 Mazda CX-5 803 
23 Nissan QASHQAI 1643 48 Fiat 500L 783 
24 Seat LEON 1610 49 Opel MERIVA 770 
25 Kia SPORTAGE 1590 50 Peugeot 5008  753 
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2.1.3 Konkurence v regionu. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, v České republice je v oblasti autoopravárenství velmi 
konkurenční prostředí. Toto prostředí se v posledních letech začalo velmi 
vyostřovat vlivem několika faktorů. Zaprvé je to přeorientováním několika firem 
z dovozu automobilů na servisní činnost, což je i případ firmy Auto Bejda s.r.o.,  
a to z důvodu klesajícího množství dovozu automobilů. To je dobře vidět i na 
obrázku 11. Příčinou je jak nasycenost českého trhu s ojetinami, jenž si již dokáže 
sám generovat dostatečné množství kvalitních ojetin, tak ekonomickou recesí, 
která se datuje od roku 2008. Firmy se tak snaží najít nové pole působnosti. 

 

 
Obr. 11 Souhrnný počet nových registrací všech značek v letech 2005-2012 [1]. 

 

Recese má za následek také další aspekt vedoucí k zvýšení konkurence. Celkový 
prodej nových vozů zažil vlivem recese samozřejmě jistý pokles. Aby automobilky 
dokázaly udržet prodej na přijatelných úrovních, došlo k výraznému snížení cen 
nových vozidel. To má také za následek zpětný vliv na cenu ojetina větší orientace 
zákazníků na nové vozy. Dalším důsledkem je snížení obchodní marže 
autorizovaných prodejců vozidel, která v mnoha případech stěží stačí na pokrytí 
mzdy prodejního personálu [1]. Vlivem menších prodejů i marží samozřejmě 
následoval výrazný propad příjmů u autorizovaných zástupců jednotlivých značek. 
Tento propad se automobilové značky snaží kompenzovat změnou strategie. 
Dříve byl pro většinu dealerství hlavním zdrojem příjmů zisk z prodeje automobilů 
a servis hrál spíše roli podpůrnou jako nástroj pro udržení zákazníka, starší 
vozidla proto rádi přenechávali neautorizovaným servisům, jelikož pro ně 
představovaly větší problém než provádění nenáročné údržby zánovních 
automobilů. Dnes je ovšem i servis velmi důležitým zdrojem příjmů i u 
autorizovaných prodejců a ti se snaží udržet si zákazníky za každou cenu. 
Jednotliví výrobci se snaží podpořit své servisy i celkovou změnou strategie. 
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Příkladem je výrazné prodloužení alespoň částečné záruky na nová vozidla, 
s čímž na českém trhu začala automobilka KIA. To samozřejmě udrží vozidla 
v autorizovaných servisech výrazně déle, zákazníci sice pro udržení záruky 
nemusí na základě tzv. blokové výjimky (nařízení komise EU BV 330/2010 
doplněné o některá další ustanovení, týká se nejen automobilů ale například  
i elektroniky) automobil servisovat u autorizovaného servisu, zákazníci s tím 
ovšem nejsou dostatečně dobře obeznámeni a autorizovaným servisům jsou po 
dobu platnosti záruky nového vozu většinou věrni [1]. Další strategií jsou také 
programy na údržbu starších vozidel, kdy autorizované servisy poskytují slevy na 
hodinovou sazbu a na náhradní díly pro vozidla určitého stáří. 

Vliv ekonomické recese má také další důsledek, a to zmenšení celkového 
pomyslného koláče celkových oprav na trhu. Zákazníci zkrátka šetří na údržbě 
vozu a opravují jen to, co je nutné. Dalším důvodem pro zmenšení celkového 
množství, zejména větších oprav, je změna strategie pojišťoven, kdy jsou vozidla 
po havárii častěji odepisována jako totální škody, a následně jsou tedy výjimečněji 
opravována. [1] 

Všechny výše popsané vlivy, které fungují jako spojené nádoby, jistým způsobem 
formují konkurenční prostředí jak v celé ČR, tak regionu. Nyní se zaměříme na 
analýzu subjektů podnikajících v tomto oboru v regionu. 

 

Autorizované servisy 

Jsou to servisy, které jsou autorizované přímo konkrétní automobilkou. Musí 
splňovat určité normy výrobce jak ohledně vybavení a školení zaměstnanců, tak 
ohledně celkového prostředí autoservisu. Tyto autoservisy mohou v určitých 
případech vznikat samostatně, většinou jsou však součástí autorizovaného 
prodejce. Provádět prodej i servis na jednom místě je samozřejmě výhodné. Tyto 
servisy stojí na špičce v oboru. Jejich nevýhodou je většinou vyšší cena oprav, 
která je důsledkem vysokých celkových nákladů a také specializace na konkrétní 
značku, která jim znesnadňuje práci na vozech jiných značek. Provádění servisu  
a oprav vozů jiných značek je však možné a mnohé autorizované servisy tak činí 
z důvodu zvýšení počtu zakázek. Následuje stručný seznam autorizovaných 
autoservisů v regionu. 

 

AR Servis s.r.o. 

Autorizované zastoupení: Škoda  

Vzdálenost od plánovaného servisu: 1,1km (stejná ulice) 

Web: www.arservis.cz 

AR servis s.r.o. vznikl v roce 1993 privatizací společnosti ČSAO Jindřichův Hradec 
s.p. , která měla za minulého režimu výsadní postavení v tomto oboru. Firma 
převzala nejen budovy a vybavení, ale hlavně tradici a s ní spojené zákazníky. 
Mimo servisu na vozidlech Škoda a koncernových vozidel VW firma provádí  
i servis jiných značek. V areálu provozuje rovněž stanici technické kontroly. 
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Jiří Souček s.r.o. 

Autorizované zastoupení: Renault, Dacia, KIA 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 5,6km (Jindřichův Hradec) 

Web: www.jirisoucek.cz, www.jirisoucek.kia.com 

Pan Jiří Souček otevřel dealerství značky Renault již v roce 1993, tehdy ještě 
v obci Lásenice, vzdálené několik kilometrů od Jindřichova Hradce. V roce 2004 
firma otevřela nový prodejní a servisní areál v Jindřichově Hradci, kde se nachází 
mimo dealerství Renault a Dacia (součást koncernu Renault) od roku 2005 také 
dealerství značky KIA. Do roku 2013 zde bylo krátce provozováno i zastoupení 
značky Volkswagen. Zřejmě vlivem legislativních změn ohledně počátku platnosti 
BV 330/2010(nařízení komise EU) toto zastoupení již firma neprovozuje. Firma Jiří 
Souček s.r.o. má v regionu velmi dobrou pověst, což je zřejmé i z druhého místa 
značky Renault ve složení vozového parku. 

 

SOME Jind řichův Hradec s.r.o. 

Autorizované zastoupení: Mazda, Peugeot, SsangYong 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 1,8 km (Jindřichův Hradec) 

Web:www.somejh.cz 

Tato firma má velmi široký záběr činností. Zabývá se především servisem  
a prodejem zemědělské, lesnické a komunální techniky. Mimo to provozuje 
plnohodnotná zastoupení značek Peugeot a Mazda. Při pohledu na tab. 4 je 
zřejmé, že prodej a servis vozů SsangYong je jen doplňkovou záležitostí. 

 

PYRAMIDA Průhonice s.r.o. 

Autorizované zastoupení: Hyundai 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 1,1km (stejná ulice) 

Web: www.pyramidapruhonice.cz 

Zastupitelství Hyundai bylo v Jindřichově Hradci již dříve pod taktovkou firmy 
Autosalon Sviták s.r.o., ale v roce 2013 byl otevřen nový objekt na exponovaném 
místě v areálu společnosti AR servis s.r.o. pod křídly společnosti Pyramida 
Průhonice s.r.o., která má podobnou pobočku v blízkém Pelhřimově. 
S přihlédnutím k úspěchům značky Hyundai na českém trhu lze očekávat výrazný 
růst počtu těchto vozů v regionu. 
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FOPO II. s.r.o. 

Autorizované zastoupení: Ford, Mitsubishi 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 5,1 km (Otín, část Jindřichova Hradce) 

Web: www.fopo.cz 

Společnost FOPO II. otevřela první zastoupení značky Ford v Počátkách roku 
1992. Tato firma byla prvním zastoupením některé zahraniční značky v regionu. 
V roce 1998 byla otevřena pobočka v Pelhřimově (sousední okresní město)  
a v roce 2006 také pobočka v Otíně, který je součástí Jindřichova Hradce. Od roku 
2008 je v Jindřichově Hradci otevřena nová budova dealerství. 

 

Autosalon Sviták s.r.o. 

Autorizované zastoupení: Citroën 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 2,4 km (Jindřichův Hradec) 

Web: www.citroen-jh.cz 

Zastoupení značky Citroën bylo v Jindřichově Hradci otevřeno v roce 2013. 
V předcházejících letech zde firma pana Svitáka provozovala dealerství značky 
Hyundai. 

 

Nezávislé servisy 

Tento druh servisů není ničím vázán samotným výrobcům automobilů a nemusí se 
řídit jejich normativy z hlediska vybavení a vzhledu servisu a podobně. Musí se 
však samozřejmě řídit zákony České republiky, které se týkají tohoto oboru. Také 
se musí řídit předpisy výrobce automobilu při opravách v případě, že vůz je stále 
v záruce. Porušením těchto předpisů padá záruka. Z toho že nemusí dodržovat 
nákladné nařízení automobilek, vyplývá zpravidla nižší cena hodinové sazby  
u nezávislých servisů. Nezávislé servisy jsou rovněž zvyklé opravovat různé typy 
automobilů, což přispívá k jejich všestrannosti a flexibilitě. Stinná stránka této 
všestrannosti je však často povrchní znalost specifik jednotlivých značek. Tento 
problém se v současnosti prohlubuje se stále se zvyšující konstrukční složitostí 
automobilů. Řešení spočívá v částečné specializaci servisu na několik značek, což 
je ovšem diskutabilní vzhledem k počtu zakázek. V některých případech jej může 
zvýšit v některých naopak. Následuje opět seznam servisů. 

 

ContiTradeServices s.r.o. 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 6,2 km (Jindřichův Hradec) 

Web: www.bestdrive.cz 

Tato servisní síť, která má pobočku i v Jindřichově Hradci, je vlastněna firmou 
Continental Barum s.r.o. a vznikla transformací firemních pneuservisů Barum. 
Firma začala mimo pneuservisu provádět na svých pobočkách i jednodušší běžný 
servis automobilů. Zaměření na pneuservis je však primární. 
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Auto Hroní ček s.r.o . 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 3,2 km (Jindřichův Hradec) 

Web: www.autohronicek.cz 

Autoservis nabízí běžné opravy vozidel. Zajímavostí je zprovoznění 
poloautomatické nonstop myčky na osobní automobily na začátku roku 2014. Tato 
služba v regionu zatím chyběla. 

 

Autoservis Kunžak 

Vzdálenost od plánovaného servisu: 17 km (Kunžak) 

Web: www.autosalonkunzak.cz 

Autoservis nacházející se v prostorách bývalého autorizovaného zastoupení 
Škoda. Servis nabízí širokou nabídku oprav všech typů vozidel. 

 

Autoservis Poseidon  

Vzdálenost od plánovaného servisu: 19 km (Stráž nad Nežárkou) 

Web: www.autoservis-poseidon.cz 

 

Tento servis nabízí širokou nabídku oprav všech typů vozidel. 

 

 

 

Zóna šedé ekonomiky 

Nyní se dostáváme zřejmě k největšímu problému českého autoopravárenství. Je 
známo, že český stát má problémy s vybíráním daní a kontrolou práce na černo. 
Ve službách je tedy rozšířená práce tzv. “bez papíru“ tedy bez daňového dokladu 
[9]. Samozřejmě se tento jev nevyhnul ani službám v autoopravárenství. 

Jednou částí tohoto problému je nedodržování daňových zákonů ze strany 
některých podnikatelských subjektů. Autoservis zkrátka oficiálně vyúčtuje jen část 
zakázek a určitou část zakázek provede bez zdanění. Výhody jsou zřejmé - 
zákazník dostane slevu v hodnotě DPH, které by bylo z opravy zaplaceno 
podnikatelem, a podnikatel má z důvodu těchto slev více zakázek a navíc se 
papírově zbaví nežádoucího zisku, který by musel následně také danit. Toto 
nezákonné jednání však poškozuje stát a poctivé autoservisy, které pak těžko 
mohou konkurovat nižším cenám nezdaněné práce. Tento systém nelze uplatnit  
u firemních zákazníků, které na opravy potřebují daňový doklad do svého 
účetnictví. U autorizovaných servisů je tento nešvar díky propracovaným 
systémům účetnictví a přijímání zakázek spíše výjimečným jevem, se zmenšujícím 
se a méně nápadným servisem je však podíl zakázek prováděných bez dokladu 
větší. 
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Druhou a ještě podstatnější skupinu tvoří autoopraváři, kteří pracují zcela na 
černo. To znamená, že nevlastní žádné živnostenské oprávnění a fungují zcela 
mimo jakoukoli kontrolu státní správy. Jedná se ve většině případů o jednotlivce, 
kteří buď oficiálně nepracují vůbec a věnují se práci na černo celý den, nebo 
opravy automobilů provádějí po příchodu ze svého regulérního zaměstnání. 
Opravy provádějí často v garážích svých rodinných domů či podobně. Od toho 
jejich přezdívka „garážníci“. Jejich klientelu tvoří okruh známých a jejich známých, 
což v kontextu toho, nakolik je automobilismus rozšířeným jevem, znamená 
dostatečný přísun zakázek po celý rok. Tito „garážníci“ samozřejmě neplatí vůbec 
žádné daně, ani sociální a zdravotní odvody. Dále se nemusí zatěžovat 
účetnictvím, bezpečností práce, problematikou nakládání s nebezpečnými odpady 
a jinými záležitostmi. Výsledkem jsou pak jejich minimální náklady a z nich 
plynoucí nízké ceny oprav, kterým pak legální servisy nemohou konkurovat. Další 
diskutabilní oblastí je bezpečnost prováděných oprav. Brzdový systém opravený 
v garáži jistě představuje větší potenciální nebezpečí, než brzdy opravené 
vyškoleným mechanikem, který k tomu má v servisu veškeré nutné podmínky  
a vybavení. 

Tato problematika může laikovi připadat i úsměvná a nemusí na ní vidět nic 
špatného. Kdo z běžných občanů, zvláště v období ekonomické recese, by také 
nestál o servis na svém voze za poloviční ceny. Tento jev však významně 
pokřivuje podnikatelské prostředí v České republice. Je těžké odhadnout, nakolik 
je tato forma nezákonného podnikání u nás rozšířena, a to samozřejmě z důvodu 
neexistující evidence. Bylo by velmi zajímavé provést statistický průzkum, kde by 
byl srovnáván počet oficiálně servisovaných automobilů (každý servis má přehled 
o počtu zakázek) a počet vozidel provozovaných na českých komunikacích. 
Každopádně je tento jev velmi častý. Lze to usoudit i z faktu, že výrazná většina 
automechaniků, které zná autor této práce osobně, pracuje po příchodu z práce 
doma na vozech svých vlastních zákazníků. Osobní názor autora, který se 
dlouhodobě pohybuje v automobilovém prostředí, je, že 30-40% zakázek na 
vozidlech v ČR je prováděno nezákonně mimo oficiální servisy. To tedy 
představuje až o 40% méně zakázek pro běžné autoservisy. Jediné, co zabraňuje 
těmto opravám, je stále se zvyšující konstrukční složitost automobilů, na což 
mechanici bez potřebných školení a vybavení nestačí. 
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2.2 Volba strategie 

Nyní když jsme seznámeni se složením vozového parku a konkurencí v regionu, 
můžeme zvolit strategii pro vybudování nového servisu. Vycházejme 
z předpokladu, že lokalita pro nový servis je vyhovující a dostatečně 
reprezentativní pro jakýkoli typ servisu (více v technické části práce). V podstatě 
jsou možné dva základní typy nového autoservisu - autorizovaný a nezávislý. 
Jejich základní popis byl proveden v předcházejícím oddíle. 

Při výběru strategie jsou tedy možné tyto možnosti: 

 

a.) Neautorizovaný servis: 

Výstavba nového nezávislého autoservisu v nové lokalitě. Po dokončení 
výstavby budovy bude veškeré vybavení stávajícího servisu přesunuto do 
nové budovy. Zaměstnanci se taktéž přesunou na nová pracoviště a firma 
bude dále fungovat na stejném principu, pouze ve výhodnější lokalitě. 
Posléze dojde k prodeji či pronájmu budovy stávajícího servisu, čímž bude 
částečně financován celý projekt. 

 

b.) Autorizovaný autoservis: 

Výstavba nového autorizovaného autoservisu v nové lokalitě. Po dokončení 
výstavby budovy bude přesunuto veškeré vyhovující vybavení stávajícího 
servisu do nové budovy. Zaměstnanci se přesunou na nová pracoviště. 
Firma bude fungovat jako autorizovaný autoservis. Posléze dojde k prodeji 
či pronájmu budovy stávajícího servisu, čímž bude částečně financován 
celý projekt. 

 

c.) Autorizovaný autoservis+zachování stávajícího nezáv islého 
autoservisu:  

Výstavba nového autorizovaného autoservisu v nové lokalitě. Po dokončení 
výstavby budovy bude nakoupeno nové vybavení servisu a dojde 
k reorganizaci firmy spočívající v přesunu některých zaměstnanců do 
nového autoservisu a náboru nových zaměstnanců. Stávající autoservis 
bude fungovat na stejné bázi jako dosud. 

 

Výběr jedné z těchto variant významně ovlivní návrh autoservisu i budoucnost celé 
firmy. Jiné varianty jsou nesmyslné, například souběžné provozování dvou 
nezávislých autoservisů z důvodu vzájemné konkurence obou servisů. Varianta 
dvou autorizovaných autoservisů je také nereálná z důvodu přílišné finanční 
náročnosti a nevhodných technických předpokladů stávajícího servisu. U všech 
variant se počítá se zachováním provozu stávající renovační dílny, karosárny  
a lakovny ve staré původní budově v nezměněné podobě. 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 39 

2.2.1 Analýza vn ějších faktor ů 

Při výběru jedné z variant nejprve shrneme poznatky z předchozí statistické části  
a vytvoříme hodnocení ve formě analýzy okolí firmy dle Houldena [10]. Vedle 
hodnocení jednotlivých kritérií uvedeme, jaká varianta strategie dle tohoto 
hodnocení byla výhodnější. U tohoto hodnocení se omezíme na výběr mezi 
autorizovaným (v analýze označené písmenem A) a nezávislým servisem 
(písmeno N) 

 

 

 

Tab. 15. Analýza okolí firmy [10]. 
Metoda Faktor Popis a hodnocení  

Vnější okolí 
(SLEPT) 

Sociální 
oblast 

V regionu je velmi dobrá sociální situace. V roce 2011 
bylo dle průzkumu společnosti MasterCard zjištěno, že 
v Jindřichově Hradci je nejlepší sociální situace ze všech 
63 největších měst v ČR (ukazatelé jako průměrný plat, 
dlouhodobá nezaměstnanost atd.) [11] 
Nový automobil je společností vnímán jako znak prestiže 
a úspěchu. I když tento význam rapidně klesá [12]. 

A 

Legislativa 

Legislativní opatření jako šrotovné, odpočet DPH u 
nových vozidel, zpřísňování emisních limitů, postupné 
zpřísňování technických kontrol nahrává prodeji nových 
automobilů. 

A 

Ekonomika Nárůst prodejů nových vozidel oproti ojetým vozidlům 
způsobuje postupné mládnutí vozového parku. A 

Politika 

Vzhledem k závislosti ekonomiky ČR i velké části EU na 
automobilové výrobě se vláda ČR i představitelé EU 
snaží podpořit výrobce automobilů opatřeními zvyšujícími 
prodeje nových automobilů 

A 

Technologie 

Technologická náročnost při údržbě a oprav vozidel se 
zvyšuje stále rychlejším tempem. Autorizované servisy 
mají na rozdíl od nezávislých, přístup k nejnovějším 
technologiím přímo od výrobců automobilů. 

A 

Oborové 
okolí 
(PORTER) 

Konkurence 

Vysoká konkurence nezávislých servisů zvláště 
s přihlédnutím na nelegálně podnikající jednotlivce. 
Konkurenční boj v oblasti autorizovaných servisů se do 
jisté míry přesouvá na národní úroveň kde mezi sebou 
marketingem a výrobky soupeří jednotlivé automobilky. 
V regionu nejsou obsazeny všechny automobilové 
značky. 

A 

Dodavatelé 
U autorizovaných i neautorizovaných servisů je 
k dispozici široké spektrum dodavatelů náhradních dílů i 
vybavení. 

- 

Hrozba 
vstupu 
nových 
konkurentů 

Velmi vysoká hrozba vstupu nových konkurentů v oblasti 
autorizovaných servisů. Značky, které v regionu nejsou 
zastoupeny, budou v průběhu času obsazeny a nebude 
již možnost na trh vstoupit. 
V oblasti neautorizovaných servisů je trh do jisté míry 
nasycen. 

A 
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Hrozba 
substitutů 

Automobil není ve střednědobém horizontu nahraditelný. 
Hrozba u autorizovaných zastoupení hrozí v podobě 
strategie prodeje automobilek, které mohou v budoucnu 
prodávat vůz formou internetového prodeje a podobně 
(již se děje) [13]. 

N 

Rivalita 
firem 
působících 
na daném 
trhu 

Velké množství automobilů a pestrost celého trhu 
umožňuje profitovat velkému množství subjektů. Není 
zde natolik vyhrocený boj o jednotlivé zakázky. Přesto 
rivalita mezi firmami existuje. 

A 

 

 

2.2.2 SWOT analýza 

 

Vnitřní situaci ve firmě zhodnotíme formou SWOT analýzy. Zde identifikujeme 
klíčové faktory, které pro firmu představují silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby okolí. 

Tab. 16. Analýza okolí firmy [10]. 

Strenght-výčet silných stránek                 S W         Weakness-výčet slabých stránek 

-zkušenosti firmy s větším množstvím 
činností 

-firma má velký počet SBU které na sobě 
nejsou závislé 

-velké množství rezerv 
-malá zadluženost firmy 
-tradice rodinné firmy 
-struktura rodinné firmy, jasné vztahy mezi 
členy vedení 

-stabilní a schopní zaměstnanci 
-velké obchodní i technické zkušenosti 

majitele firmy 
-základna velmi dobrých zákazníků 
 

-velká závislost na osobě majitele 
-lokalita firmy 
-pomalé zavádění inovací 
-velké přelívání finančních prostředků mezi 
jednotlivými SBU 

Opportunity-výčet příležitostí                    O T                           Threat-výčet hrozeb 

-velké možnosti rozšíření sortimentu služeb 
-rostoucí trh s historickými vozidly 
-velmi malý důraz na marketing 
-nezaplněný trh s autorizovanými servisy 

v regionu 

 

 
 

-zvyšující se provozní náklady 
-zvyšování průměrného stáří zaměstnanců 
-obtížnost náboru nových zaměstnanců 
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2.2.3 Kone čný výb ěr strategie 

Strategie vyjadřuje základní představy o tom, jakou cestou budou dosaženy 
firemní cíle a vize [10]. Vize firmy Auto Bejda s.r.o. byla zakladatelem a vlastníkem 
definována takto: 

„Firma Auto Bejda s.r.o. si klade za cíl stát se přední firmou v prodeji a servisu 
osobních automobilů v  regionu Jindřichohradecka. Při dosahování tohoto cíle 
chceme dbát na maximální možnou spokojenost zaměstnanců i zákazníku firmy.“ 

Tuto vizi se firma Auto Bejda s.r.o. snaží naplňovat, což je patrné na jejím 
konstantním růstu. Většina prostředků, které v minulosti získala, byla dále 
investována do dalšího rozvoje firmy.  

Když je tedy brána v potaz vize firmy jako hlavní měřítko při volbě firemní 
strategie, tak spolu s přihlédnutím k výsledkům analýzy vnějšího prostředí  
a SWOT analýzy, se jako nejvýhodnější varianta jeví vybudování nového 
autorizovaného autoservisu se souběžným provozem stávajícího nezávislého 
autoservisu. 

Volbou této strategie by firma pokryla velký segment trhu se službami v prodeji  
a servisu automobilů. Jejím oborem by byly jak zcela nové vozy, tak vozy ojeté  
a vozy historické. Z poznatků shrnutých v kapitole o konkurenci v regionu také 
plyne zvýšená odolnost autorizovaného servisu proti práci mechaniků na černo, 
která se týká spíše starších vozidel. Od této varianty lze také očekávat nejvyšší 
budoucí obraty z důvodu navýšení kapacit v podobě provozování dvou 
oddělených autoservisů, které si z důvodu odlišného zaměření nebudou 
konkurovat. Dalším důvodem pro vybudování autorizovaného autoservisu je 
postupné zaplňování regionálního trhu s autorizovanými servisy, pokud by firma 
Auto Bejda s.r.o. čekala se vstupem do některé autorizované sítě příliš dlouho, 
mohlo by dojít k obsazení nejperspektivnějších značek konkurencí. 

Stinnou stránku je extrémní finanční náročnost této varianty oproti zbývajícím. 
V případě finančních komplikací při realizaci strategie souběžně fungujícího 
autorizovaného a nezávislého servisu však lze přejít na nouzovou variantu pouze 
autorizovaného servisu v nové lokalitě. Prodejem či pronájmem stávající budovy 
by byly kryty finanční závazky firmy, které by firma nestíhala pokrýt 
z generovaného zisku.  
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2.2.4 Volba zam ěření navrhovaného autorizovaného servisu 

Pokud je vybrána varianta autorizovaného autoservisu je možné vybrat,  
o autorizaci jaké značky se bude firma ucházet. Při pohledu na žebříček počtu 
vozidel v regionu (tab. 6) a na seznam firem, které mají v regionu výhradní 
zastoupení, můžeme určit možné varianty značek. Získat autorizaci značky, která 
již v regionu funguje, je totiž velmi obtížné až nemožné, navíc by to bylo 
ekonomicky nesmyslné. 

Při výběru konkrétní značky nejprve srovnáme vozový park v regionu 
s konkurenčními servisy a vybereme volné značky. Pro tyto účely vezmeme 
v potaz pouze značky s více než 100 vozy v regionu. 

 

 

Tab. 17. Tabulka zastoupení značek v regionu 
Značka Početní zastoupení Zastoupení v regionu 
ŠKODA 6733 ANO 
RENAULT 2141 ANO 
PEUGEOT 1977 ANO 
FORD 1828 ANO 
VW 1570 NE 
OPEL 961 NE 
FIAT 874 NE 
CITROEN 857 ANO 
HYUNDAI 597 ANO 
MAZDA 521 ANO 
KIA 429 ANO 
TOYOTA 380 NE 
NISSAN 250 NE 
AUDI 249 NE 
SUZUKI 246 NE 
SEAT 234 NE 
MERCEDES 222 NE 
VAZ 182 NE 
BMW 179 NE 
MITSUBIS 165 ANO 
DACIA 138 ANO 
HONDA 136 NE 
DAEWOO 111 NE 
VOLVO 101 NE 
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Při pohledu na tabulku 17 je zřejmé, z jakých automobilových značek budeme 
vybírat. Budou to značky Volkswagen, Opel a Fiat. Další volná značka Toyota již 
nabízí menší podíl na trhu. Mezi těmito třemi značkami budeme rozhodovat na 
základě zhodnocení několika kritérií. Bude to početní zastoupení vozidel značky 
v regionu, počet prodaných vozidel za rok 2013, složení a stáří modelové řady  
a vzdálenost nejbližších autorizovaných servisů stejné značky.  
 
Co se týče zastoupení značky v regionu, je toto kritérium jednoznačně 
nejdůležitějším aspektem. Není důležité jenom z pohledu aktuálního vozového 
parku, který je možno servisovat, ale i z toho pohledu, že u automobilů funguje 
určitá věrnost značce a kupci nových automobilů se pravděpodobněji rozhodnou 
pro značku vozu, kterou aktuálně vlastní [14]. Početní zastoupení vozů čerpáme 
z tabulky 6. 
 
Neméně důležité údaje vidíme v tabulce 14, kde jsou prodeje jednotlivých modelů 
v roce 2013. Dle toho lze ohodnotit, jakým směrem se bude ubírat prodej vozů  
a složení vozového parku v budoucnu. Jelikož autorizované zastoupení značky 
bude vozy nejen servisovat, ale i prodávat, je toto kritérium stejně důležité, jako 
aktuální stav vozového parku. 
 
Dalším aspektem je složení modelové řady jednotlivých značek. Je výhodné, když 
má automobilka silně zastoupený model ve více kategoriích. Jednotlivé značky 
jsou popsány ve statistické části. 
 
Posledním aspektem je vzdálenost autorizovaných zastoupení stejné značky od 
místa navrhovaného servisu. Je výhodné, pokud je tato vzdálenost co největší. 
Tato jediná statistika nám chybí, a proto je zpracována v následující tabulce. 
Region je specifický tím, že hraničí s Rakouskem, proto vypustíme jižní směr. 
 
 
Tab. 18. Vzdálenost servisů stejné značky od navrhovaného servisu [15] 
Značka Sever Západ Východ Průměrná 

vzdálenost 
Volkswagen CB AUTO a.s. 

Tábor- 42 km 
PORSCHE 
České 
Budějovice-51 km 

Auto Vysočina s.r.o. 
Jihlava- 53 km 
 

48,7 km 

Opel  Milan Král a.s. 
České 
Budějovice-56 km 

Auto Dobrovolný 
V.M. s.r.o. Jihlava-
56 km 

56 km 

Fiat Auto - F - Rozkoš, 
s.r.o. Humpolec-
57km 

Auto Future s.r.o. 
České 
Budějovice-51km 

Máca s.r.o. Jihlava- 
56km 

54,7 

 
 
 
Nyní již můžeme sestrojit porovnávací tabulku, kde jednotlivá kritéria  
u jednotlivých značek ohodnotíme známkou od 1 do 3 (přičemž 3 je nejlepší). 
Kritéria mají různou důležitost, kterou ohodnotíme počtem bodů od 1 do 10 
(uvedeno u názvu kritéria). Celkový počet bodů je suma známek a bodového 
ohodnocení příslušných kritérií. 
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Tab. 19. Hodnocení jednotlivých značek dle zvolených kritérií. 
Značka Podíl 

vozového 
parku (8) 

Prodeje za 
rok 2013 
(10) 

Složení 
modelové 
řady (3) 

Vzdálenost 
servisu 
stejné 
značky (6) 

Celkový 
počet bodů 

Volkswagen 3 3 3 1 69 
Opel 2 2 2 2 54 
Fiat 1 1 1 3 27 
 
 
Po zhodnocení všech kritérií jsme tedy dospěli k závěru, že optimální variantou 
pro nový autoservis bude autorizované zastoupení značky Volkswagen. Tento 
výsledek není při zběžném pohledu na statistickou část této práce nikterak 
překvapující. Nad ostatními neobsazenými značkami má totiž Volkswagen značný 
náskok ve většině směrů. 
 
 

2.3 Odhad po čtu zakázek navrhovaného autoservisu. 

Nyní již známe budoucí zaměření autoservisu a jako další údaj pro návrh 
autoservisu nám chybí předpokládaný počet zakázek, na jehož základě budeme 
určovat kapacitu autoservisu a ekonomickou návratnost celého projektu. 
 

2.3.1 Počet automobil ů 

 
Nejprve je třeba určit spádovou oblast pro navrhovaný autoservis. Ta bude větší, 
než původně předpokládaný správní region Jindřichův Hradec. Na základě údajů 
získaných ze serveru www.mapy.cz, který poskytuje data ohledně doby trvání 
jízdy automobilem, a na základě umístění ostatních servisů Volkswagen, 
stanovíme oblast, ve které je kratší dojezdová vzdálenost do navrhovaného 
servisu kratší, než do jiného nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen [3] 
[15]. 
 
Další metodou k určení spádové oblasti je telefonický průzkum mezi obyvateli 
sporných oblastí na hranici vytyčené předchozí metodou. Je zřejmé, že v různých 
městech a mikroregionech mají potenciální zákazníci jiné preference, co se týče 
místa, do kterého by dojížděli na pravidelný servis, nebo kde by si zakoupili 
automobil. Roli hrají jednak hranice správních regionů, kdy například zákazník 
z okresu Jindřichův Hradec logicky preferuje toto město, a dalším aspektem je 
například možnost jiného využití cesty do autoservisu. Sem spadají například 
nákupy spotřebního zboží při příležitosti servisní prohlídky. Větší města poskytují 
větší možnosti tohoto vyžití. V telefonickém průzkumu bylo osloveno 34 obyvatel 
těchto sporných oblastí s dotazem, jakou lokalitu by volili při modelové situaci 
poskytnutí naprosto stejných služeb v obou lokalitách. 
 
Je třeba říci, že značnou měrou ovlivní počet zákazníků i aspekt ceny servisu a 
aspekt osobních vztahů. Například pokud by jeden autoservis Volkswagen mohl 
nabídnout nižší ceny servisu, než druhý, nebo kdyby byl zákazník dlouhodobě Je 
třeba říci, že značnou měrou počet zákazníků ovlivní také aspekt ceny servisu 
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 a aspekt osobních vztahů. Například pokud by jeden autoservis Volkswagen mohl 
nabídnout nižší ceny servisu než druhý nebo kdyby zákazník byl dlouhodobě 
nespokojen se službami jednoho servisu a byl by ochoten absolvovat delší cestu 
do jiného autoservisu. Tyto vlivy ovšem není možné předem odhadnout. 
 
 

 
Obr. 12Spádová oblast pro navrhovaný autoservis [3] [15]. 

 

Na obrázku 12tedy vidíme červenou čarou zvýrazněnou spádovou oblast pro 
navrhovaný autoservis, jehož umístění je znázorněno červeným kolečkem, 
určenou na základě výše popsaných metod. Znakem Volkswagen jsou 
znázorněny konkurenční autoservisy Volkswagen. Na jihu je oblast ohraničena 
státní hranicí s Rakouskem. Na východě oblast kopíruje hranice okresu a tím  
i Jihočeského kraje, respektive hranice mírně překračuje ale „územní zisk“ je jen 
na úrovni několika málo vesnic. Největší rozšíření dosahujeme na severních 
hranicích díky městům Kamenice nad Lipou, Počátky, Žirovnice a přilehlým 
vesnicím. Z této oblasti je Jindřichův Hradec nejlépe přístupné větší město a lidé 
jsou zvyklí sem cestovat, i když se nachází v jiném okrese i kraji. Naopak citelné 
ztráty pro navrhovaný autoservis představuje západní hranice, konkrétně město 
Třeboň, které se sice nachází v okrese Jindřichův Hradec, místní obyvatelé ovšem 
z velké části volí služby v nedalekých Českých Budějovicích, servis Volkswagen je 
tam také velmi dobře směrem od Třeboně přístupný. Modrým kolečkem jsou 
vyznačena města s větším množstvím obyvatel, kde potenciální zákazníci mají 
přibližně stejně daleko do servisu navrhovaného a servisu konkurenčního. Je to 
právě Třeboň, kde je dle průzkumu do Jindřichova Hradce a do Českých 
Budějovic ochoten cestovat přibližně stejný počet obyvatel. Dále pak Pelhřimov, 
odkud je stejně daleko do Jindřichova Hradce i Jihlavy, v kterém lze předpokládat 
preference Jihlavy jako krajského města. Přesto by určitý podíl majitelů vozů 
Volkswagen z Pelhřimova mohl navrhovaný autoservis zaujmout. Na základě 
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průzkumu by to bylo přibližně 20% potenciálních zákazníků. Obdobná situace je 
v Telči, odkud je ovšem blíže do Jihlavy. 

Nyní můžeme určit přibližný počet vozidel Volkswagen nacházejících se v naší 
spádové oblasti. Při porovnání obr. 12 a obr. 5 určíme, že budeme počítat se 
100% vozů Volkswagen ze správních regionů Jindřichův Hradec a Dačice.  
U dalších oblastí musíme počet vozidel určit na základě přímé úměrnosti podílu 
vozového parku Volkswagen v daném správním regionu k počtu osobních vozů v 
obcích ve spádové oblasti navrhovaného autoservisu. Tato statistika je taktéž 
dostupná na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR [6]. Situaci značky 
Volkswagen ve správním regionu Jindřichův Hradec jsme již zpracovali v tabulce 
11. Stejnou metodikou zpracujeme data z Ministerstva dopravy pro správní 
regiony Dačice, Třeboň a Pelhřimov do tabulky 20a v tabulce 21porovnáme 
celkové množství osobních vozů ve správních regionech Pelhřimov a Třeboň. Co 
se týče měst Třeboň a Pelhřimov, na základě výše zmíněného telefonického 
průzkumu, budeme brát v potaz 50% osobních vozů v Třeboni a 20% osobních 
vozů v Pelhřimově. 

 

Tab. 20. Počty jednotlivých typů značky Volkswagen ve správním regionu Dačice, Třeboň 
a Pelhřimov. 

Model Dačice Třeboň Pelhřimov 
Golf 206 239 446 

Passat 132 167 313  

Polo 69 168 154  
Transporter 71 141 149 
Sharan 32 49 64 
Tiguan 8 21 21 
Caddy 16 37 44 

Touran 16 18 53 
Touareg 4 15 13 
Bora 7 20 20 
Crafter 2 7 6 
Fox 1 1 2 
Ostatní 42 66 92 
Celkem  606 949 1377 

 

Tab. 21. Podíl osobních vozů ve spádové oblasti navrhovaného autoservisu k celkovému 
počtu ve správních regionech Třeboň a Pelhřimov 
Správní region Celkový počet 

osobních automobilů 
Počet osobních 
automobilů v obcích 
ve spádové oblasti 
autoservisu 

Procentuální 
podíl 

Třeboň 11229 6181 55% 
Pelhřimov 20399 8015 39,3% 
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Nyní je již možno stanovit celkový počet automobilů značky Volkswagen ve 
spádové oblasti. Volkswagen nabízí mimo zákonné dvouleté záruky také 
prodlouženou záruku v délce tří až pěti let [16]. Jak již bylo řečeno v části 
věnované konkurenci v regionu, většina autorizovaných servisů nabízí 
zvýhodněné cenové sazby pro servis starších vozů. Proto je možno na základě 
těchto předpokladů stanovit akční rádius pro autorizovaný servis Volkswagen na 
vozy do 10 let stáří. Tato hranice odpovídá i zkušenostem ze stávajícího provozu. 
Je ovšem nutno počítat s klesajícími počty automobilů navštěvujících autorizovaný 
servis úměrně k jejich stáří. Ze zkušenosti ze stávajícího provozu vyplývá, že řada 
majitelů vozů preferuje levnější variantu neautorizovaného servisu ihned  
po ukončení záruky na vůz. Díky blokové výjimce jsou některé vozy servisovány 
v neautorizovaných servisech i během záruky. Pro stanovení přibližného počtu 
zakázek je tedy možno počítat se 100% vozů Volkswagen do pěti let stáří s tím, že 
potenciální zákazníci s vozy staršími pěti let vyrovnají deficit zákazníků s vozy 
novějšími. Celkové počty vozů Volkswagen ve spádové oblasti shrneme 
v následující tabulce 22. Je zde počítáno s údaji z předcházejících tabulek 21  
a 22. Odhad vozů navštěvujících navrhovaný autoservis, vzhledem ke stáří vozů, 
pak najdeme v tabulce 23. Jelikož údaje o stáří vozů v jednotlivých regionech 
nejsou veřejně k dispozici, určíme procentuální podíl vozů mladších pěti let pro 
celou ČR, ten získáme opět z dat Ministerstva dopravy ČR [6]. 

 

 

Tab. 22. Celkový počet vozů Volkswagen ve spádové oblasti 
Model J. Hradec Dačice Pelhřimov Třeboň Celkem 
Golf 479 206 175 132 992 
Passat 336 132 123 92 683 
Polo 211 69 61 92 433 
Transporter 197 71 50 78 396 
Sharan 70 32 25 27 154 
Tiguan 27 8 8 12 55 
Caddy 56 16 17 20 109 
Touran 49 16 21 10 96 
Touareg 8 4 5 8 25 
Bora 23 7 8 11 49 
Crafter 5 2 2 4 13 
Fox 1 1 1 1 4 
Ostatní 108 42 36 36 222 
Celkem  1570 606 532 523 3231 
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Tab. 23. Celkový počet vozů Volkswagen ve spádové oblasti do 5-ti let stáří. 
Model Počet vozů ve 

spádové oblasti 
Procento vozů mladších 
5-ti let v ČR 

Odhadovaný celkový počet 
vozů do 5-ti let stáří ve 
spádové oblasti 

Golf 992 14,67 146 
Passat 683 15,46 106 
Polo 433 17,39 75 
Transporter 396 17,82 71 
Sharan 154 9,25 14 
Caddy 109 43 47 
Tiguan 55 98,87 54 
Touran 96 25,52 24 
Touareg 25 40,67 10 
Bora 49 0 0 
Crafter 13 71,52 9 
Fox 4 0 0 
Ostatní 222 9,01 20 
Celkem  3231  576 

 

Při odhadování počtu automobilů je také nutno počítat s faktem, že autorizované 
servisy neopravují pouze vozy svých značek. Mohou využívat blokové výjimky 
stejně jako neautorizované servisy. U značky Volkswagen je to obzvláště výhodné 
z důvodu technické příbuznosti vozů Volkswagen s vozy Škoda, Seat a Audi. Tyto 
značky patří do jednoho koncernu Volkswagen Group a sdílí mezi svými modely 
technologické celky (motory), či se dokonce může jednat o totožný automobil 
pouze s estetickými změnami, který se prodává pod různými značkami. Díky této 
příbuznosti je možné servisovat vozy těchto značek s jedním vybavením. 
Mechanik absolvující školení Volkswagen také bude schopen provádět servis  
a opravy i na vozech ostatních značek koncernu. V tabulce 6vidíme, že jen ve 
správním regionu Jindřichův Hradec se nachází 249 vozů Audi a 234 vozů Seat. 
Pokud vezmeme v úvahu počet vozů těchto značek v celé spádové oblasti 
navrhovaného autoservisu, můžeme odhad počtu vozidel navštěvujících 
navrhovaný servis navýšit. Tento odhad tedy stanovíme na 700 vozů. 
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2.3.2 Počet normohodin 

Abychom mohli určit kapacitu servisu a ekonomickou návratnost projektu, je nutné 
určit, kolik bude na odhadovaném počtu automobilů provedeno zakázek, 
respektive kolik pracovních hodin bude na těchto vozech odvedeno. 

Zkušenosti a data ze stávajícího provozu nelze v plném rozsahu uplatnit.  
U neautorizovaných autoservisů připadá na jeden automobil větší podíl 
závažnějších oprav k počtu běžných servisních prací na jedno vozidlo než  
u autorizovaných. Je to dáno tím, že u autorizovaných servisů jsou častější 
garanční prohlídky a běžné servisní práce na zánovních vozidlech, která jsou 
méně opotřebovaná a nedochází zde tolik k závažným poruchám. 

Při určení počtu pracovních hodin tedy vyjdeme z normohodin určených 
výrobcem, v tomto případě společností Volkswagen, a z předepsaných servisních 
plánů. Získáme tedy přibližný počet normohodin odvedených na běžném servisu 
vozidel. K těm je ovšem nutno přičíst určitý počet hodin strávených na opravách 
poruch automobilů, které se na vozidlech přirozeně vyskytují. Údaje jsou získány 
z interní počítačové aplikace Bosch ESI-tronic [17] a aplikace TecDoc [18]. 
Hodnoty budou u všech modelů uvedeny k středním výkonovým motorizacím. 

Pro odhad počtu pracovních hodin je také nutný odhad ročního nájezdu 
servisovaných vozidel. Dle průzkumu pojišťovny Generali najede 34,9% českých 
řidičů za rok od 10 do 20 tisíc kilometrů [19]. V případě, že vezmeme v úvahu 
střední hodnoty jednotlivých intervalů a procentuelní zastoupení v těchto 
intervalech, můžeme průměrný kilometrový nájezd českého řidiče stanovit na 
17 000 km. Tento údaj je však zavádějící, pokud bereme v potaz, že nový vůz si 
často pořizuje ta část řidičů, která pro něj má využití v podobě delších ročních 
nájezdů. Mezi zákazníky autorizovaných servisů patří z velké části firmy, které 
také mají větší kilometrové nájezdy. Tento předpoklad potvrzují i interní záznamy 
současného autoservisu. Řidiči s firemními vozy a s vozy novějšími najedou 
výrazně více kilometrů než řidiči se staršími vozy. Když tedy počítáme jen 
s automobily mladšími 5 let a s vozy firemními, můžeme odhadnout kilometrový 
nájezd na základě údajů ze současného provozu na 23 000km/rok. 

Pokud vezme v úvahu 700 vozů, nájezd 23 000 km/rok, průměrné hodnoty 
normočasů a intervaly servisních úkonů, získáme hodnoty v tabulce 24. 

 

Výměna oleje 

Výměna motorového oleje je jedna ze základních prací prováděných 
v autoservisu. Ještě v nedávné minulosti byla situace ohledně výměn jasná, olej 
bylo třeba vyměnit po ujetí maximálně 10 000 až 15000 km nebo po uplynutí 1 
roku od poslední výměny (z důvodu chemické degradace a vázání vlhkosti do 
oleje). Intervaly výměn olejů v převodovce a dalších částech také podléhala 
servisnímu intervalu. 

V současné době je ovšem kladen důraz na prodlužování servisních intervalů 
automobilů z důvodu komfortu zákazníka. Z toho důvodu byly výrobci automobilů 
zavedeny proměnlivé servisní intervaly, kdy je při použití tzv. long-life olejů možné 
výměnu oleje v extrémním případě provést až po ujetí 50 000 km. Ještě 
vyhrocenější situace panuje u převodovek a diferenciálů, kdy je použita tzv. 
doživotní olejová náplň, která se dle výrobce vůbec nemění. Na tyto opatření mají 
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nezávislí odborníci většinou velmi negativní názor a označují je jako populismus 
výrobců. Automobil sice při takovém režimu vydrží záruční lhůtu, ale má to vliv na 
jeho dlouhodobou životnost [20]. Stejný názor mají i leasingové společnosti, které 
provozovatelům svých vozů často smluvně nařizují výměny po 15 000 km. 

U vozů Volkswagen je interval výměny dle servisních dat minimálně 15 000 km  
a maximálně 30 000 km nebo 2 roky. Vzhledem k výše zmíněným faktům bude 
firma Auto Bejda s.r.o. doporučovat výměnu nejpozději po ujetí 20 000 km. Ze 
zkušenosti ze stávajícího provozu zákazníci toto doporučení většinou respektují. 
Normočas pro výměnu oleje u vozů Volkswagen se pohybuje kolem0,9 Nh. 
Výměna olejového filtru se započítává do tohoto času. 

 

Brzdové obložení, spojka 

U brzd je situace složitější z důvodu individuálního opotřebení brzdových částí dle 
stylu jízdy zákazníka. Někteří zákazníci jsou schopni opotřebovat brzdové 
komponenty až za 4x kratší kilometrový nájezd než jiní při použití stejného typu 
vozu. Obdobná situace nastává se spojkovou sadou. Průměrně lze stanovit 
trvanlivost brzdových destiček na 50 000 km, brzdových kotoučů na 70 000 km 
(většinou se ale mění společně s destičkami) a spojkové sady na 200 000 km. 
Normočasy jsou uvedeny v tabulce 24. 

 

Tab. 24. Normočasy u servisních položek. 
Položka Interval 

výměny 
Nh/výměna Nh/rok 

Motorový olej+filtr 20 000 0,9 725 
Brzdová kapalina 2 roky 0,5 175 
Vzduchový filtr 90 000 km 0,2 36 
Palivový filtr 90 000 km 0,2 36 
Kabinový filtr 60 000 km 0,1 27 
Rozvody 200 000 km 3,5 282 
Brzdové destičky 50 000 km 1,6 515 
Brzdové kotouče 70 000 km 0,8 184 
Spojková sada 200 000 km 4 322 
Chladicí kapalina 5 let 0,4 56 

 

Pneuservis 

Do současného provozu jezdí na pneuservis průměrně 70 vozidel ročně. To při 
letní i zimní sezoně znamená přibližně 140 pneuservisních zakázek. 
V navrhovaném autoservisu lze očekávat navýšení tohoto počtu, při předpokladu 
dobré propagace, na 160 vozidel ročně. 

Tab. 25. Normočasy u pneuservisu. Srovnání stávající/navrhovaný servis. 
Servis Vozů Zakázek Nh Nh/rok 
Současný servis 80 160 1 160 
Navrhovaný servis 160 320 1 320 
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Čištění vozidel 

V současném provozu je prováděno základní rychlé vyčištění a umytí vozidla 
zdarma. Na přání probíhá také kompletní vyčištění vozidla a leštění laku. 
V autorizovaném servisu je nutné zvýšení kvality základního čištění a nadále 
poskytovat službu kompletního čištění. Základní vyčištění trvá v průměru 0,2 Nh, 
kompletní vyčištění 4 Nh (velký rozsah v závislosti na náročnost leštění laku). 
Odhad zákazníků, kteří si nechají vůz kompletně vyčistit je 30 ročně. Při 
předpokladu, že jednou za rok se v servisu alespoň jednou objeví každý automobil 
ze spádové oblasti, lze říci, že základním vyčištěním projde každý vůz. 

 

Tab. 26. Normočasy u čištění vozidel. 
Servis Zakázek Nh Nh/rok 
Základní vyčištění 576 0,2 116 
Kompletní vyčištění 30 4 120 

 

Shrnutí servisních časů 

Je zřejmé, že předestřené souhrnné počty normohodin představují pouze odhad 
prací, které budou v navrhovaném servisu skutečně probíhat. Tato čísla by platila 
za předpokladu, že by servis byl schopen udržet si i vozy s vyšším počtem 
najetých kilometrů.  

Na druhou stranu uvedený souhrn normohodin platí pouze pro běžný servis za 
předpokladu, že u žádného vozu nenastane žádná porucha. Opravy sice nejsou 
tak časté jako běžný servis, jsou ale více časově náročné. Například v nedávné 
praxi současného provozu se objevila oprava vozu Škoda Octavia RS, kdy bylo 
pro řetězení závad z důvodu dřívějších neodborných oprav na zakázce provedeno 
74 hodin práce. Nemusí se také jednat jen o opravu fatálních poruch 
znemožňujících provoz vozidla. Musí tak být počítáno s výměnou čepů, tlumičů, 
čelních skel a podobně. 

Praxe ze současného provozu tedy ukazuje, že opravy poruch představují 
v celkovém objemu stejný podíl prací jako na běžném servisu.  Jako odhadovaný 
počet zakázkových normohodin tedy lze brát2 násobek souhrnu normohodin 
z tabulek 24, 25 a 26. 
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H� = �H�� +H� + H	
 × 2 

 

H� = (2358 + 320 + 236) × 2 

 

H� = 5828	Nh/rok 

 

(1) 

kde:   

Hc [Nh/rok]    -celkový počet pracovních normohodin za rok 

Hse[Nh/rok]    -počet normohodin servisních prací za rok 

Hp[Nh/rok]    -počet normohodin pneuservisních prací za rok 

Hm[Nh/rok]    -počet normohodin čistících prací za rok 
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3 NÁVRH NOVÉHO AUTOSERVISU 
Po analýze stávajícího autoservisu, průzkumu trhu, stanovení strategie firmy  
a odhadu počtu zakázek je možno přejít k vlastnímu návrhu nového autoservisu. 

 

3.1 Maximální p řístupné investi ční náklady 

Celý projekt nového autoservisu musí být finančně návratný. Vzhledem k tomu, že 
pozemek je již ve vlastnictví majitele a firma mám již dostatek zkušeností 
s ekonomikou budování obdobného provozu, lze očekávat poměrně přijatelné 
finanční nároky vybudování areálu. V každém případě je zde požadavek na co 
nejefektivnější výstavbu areálu, tak aby nebyl zbytečně předimenzován. Musí se 
tedy vycházet z odhadovaného počtu zakázek. Další nákladovou položkou bude 
vybavení autoservisu, protože vzhledem ke zvolené strategii bude nutno ho pořídit 
kompletně nové. 

 

3.2 Kapacitní propo čty a časové fondy 

V návaznosti na rozborovou práci a zadání je nutno z konkrétních údajů získaných 
z předchozích částí práce zpracovat tzv. kapacitní propočet. Kapacitním 
propočtem bude stanovena potřeba výrobních dělníků (zde automechaniků). 

 

Kapacitní propočty vlastně řeší vztah mezi plánovaným výrobním programem  
a výrobním profilem navrhovaného objektu (stroje, lidé…). Kapacitní propočet je 
zároveň podkladem pro určování investičních i provozních nákladů [21] 

Z povahy prací v autoservisu vychází, že pracoviště v podniku jsou většinou 
ručního charakteru. Při práci se sice používá mnoho strojů, porucha většiny z nich 
ovšem neznamená přerušení práce mechanika na zakázce. Jedinou výjimkou je 
pracoviště pneuservisu. Servisní práce u strojů tohoto pracoviště jsou však 
prováděny v období, kdy nejsou vytíženy. Pro všechna pracoviště tedy 
nepočítáme s jejich odstavením na opravy. Pro práci v autoservisu je tedy primární 
pracovní výkon mechaniků. 

 

 

 

 

Směnnost: 

U autoservisu připadá v úvahu pouze jedna směna. Servisy s více směnami se 
vyskytují pouze výjimečně ve velkých městech. 

s = 1 

kde: 

s[-]  -směnnost 
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Roční využitelný časový fond: 

Průměrný počet pracovních dní byl vypočten pro následujících 10 let [22]. 

 

 

P� =
∑ (P )
!"#"$
!"#%&

10
 

 

P� =
251 + 253 + 251 + 251 + 252 + 252 + 253 + 253 + 251 + 253

10
 

 

P� = 252	dní 

 

(2) 

kde:   

Pr [dní]  -průměrný počet pracovních dní v roce 

Pn [dní]  -počet pracovních dní v daném roce 

 

 

Ve firmě Auto Bejda s.r.o. je zavedena pracovní doba 8,5 hodiny s půlhodinovou 
přestávkou na oběd. Mechanik tedy pracuje 8 hodin za den. Firma poskytuje 
zákonnou dovolenou o délce 20 pracovních dní. Mimo to si každý zaměstnanec 
bere v průměru 2 dny neplaceného volna ročně. Průměrná doba nemoci je 4 dny 
na zaměstnance v roce (údaje vychází z firemních záznamů za poslední 4 roky). 

 

E+ = (P+ − N� − D. − V.) × 8 

 

E+ = (252 − 4 − 20 − 2) × 8                                (3) 

 

E+ = 1808	hod/rok 

 

kde:   

Pr [dní]    -průměrný počet pracovních dní v roce 

Ne [dní]   -průměrný počet dní nemoci v roce 

Do [dní]  -průměrný počet dní dovolené v roce 

Vo[dní]   -průměrný počet dní neplaceného volna v roce 

Er [hod/rok]   -počet pracovních hodin jednoho pracovníka ročně 
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Efektivita práce: 

 

V případě stávajícího autoservisu je zaveden systém, kdy se zákazníkům účtuje 
práce skutečně na voze odvedená. Autorizované servisy ovšem používají 
normočasy určené výrobcem vozidla. Tento systém nelze u starších vozů 
praktikovat z důvodu komplikací spojených se stářím vozidel. Například jeden 
zrezlý šroubový spoj v nepřístupném místě může znamenat zdržení na několik 
desítek minut. Tyto komplikace jsou v autorizovaných servisech ošetřeny dalšími 
normohodinami. 

V případě, že jsou normohodiny uvedené výrobcem určeny správně, tak by 
teoreticky měl mechanik za 8 hodinovou směnu zvládnout 8 Nh a dosáhnout tak 
100% efektivity. Do normohodin odhadnutých v kapitole 2.3.2 ovšem nejsou 
započítány vedlejší a přípravné práce jako je příprava a úklid pracoviště, 
manipulace s vozidlem a podobně. V praxi současného autoservisu se ukazuje, že 
koeficient překračování norem je 0,8 oproti normočasům uvedených společností 
Volkswagen. Dotazy směřované na autorizované servisy v regionu potvrzují tuto 
hodnotu. 

 

 

k� = 0,8                                                      (4) 

 

kpn [-]    -koeficient překračování norem 

 

 

 

Výsledný po čet normohodin na 1 mechanika 

 

 

E+ = E+ × k�  

E+ = 1808 × 0,8                                                 (5) 

E+ = 1446,4	Nh/rok 

 

 

kpn [-]    -koeficient překračování norem 

Er [hod/rok]   -počet pracovních hodin jednoho pracovníka ročně 

Ern [Nh/rok]   -počet normohodin odvedených jedním pracovníkem ročně 
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Počet mechanik ů: 

 

Počet mechaniků se vypočítá z celkového počtu normohodin a počtu normohodin, 
které zvládne vykonat 1 mechanik. Výsledné číslo lze při mírném překročení 
celočíselné hodnoty zaokrouhlit dolů z důvodu přítomnosti přijímacího technika na 
pracovišti, který může v případě potřeby také odpracovat některé normohodiny. 

 

z	 = Hc ÷ E+  

 

z	 = 5828 ÷ 1446,4                                              (6) 

 

z	 = 4,029 ≐ 4 

 

Hc [Nh/rok]    -celkový počet pracovních normohodin za rok 

Er [hod/rok]    -počet pracovních hodin jednoho pracovníka ročně 

zm [-]     -počet mechaniků 

 

 

3.2 Počet pracovník ů 

Počet mechaniků je nutné rozdělit dle specializací a připočítat k nim množství 
pomocného a administrativního personálu. 

 

Mechanici 

Máme již stanovený počet mechaniků, kteří budou vykonávat vlastní servis  
a opravy vozidel. V malém servisu, jakým navrhovaný servis i současný provoz je, 
není možno striktně dodržovat specializaci pracovníků. Každý musí provádět 
většinu úkonů na pracovišti. Přesto je specializace nezbytná, nejen z důvodu vyšší 
produktivity práce, ale i z důvodu proškolení zaměstnanců. Jeden mechanik 
zkrátka nemůže umět vše. 

V autoservisech je nejvýhodnější specializace dle komponent automobilu. 
Mechanik specializující se na některé komponenty je s nimi dostatečně dobře 
seznámen a absolvuje pravidelné školení týkající se těchto komponent. Při 
pohledu na nastíněný popis prací v kapitole 2.3.2 lze tyto 4 mechaniky rozdělit 
takto: 

 

Pomocný mechanik: 

Běžný servis, pneuservis, mytí a čištění vozidel, výměna autoskel. 
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Diagnostik, elektrikář: 

Diagnostika vozidel pomocí počítačových programů, opravy a servis klimatizací, 
elektronická výbava vozidel. 

 

Opravář motorů: 

rozvody, spojky, převodovky, opravy motorů 

 

Specialista na podvozky: 

opravy brzdových komponent a systémů, geometrie vozidel 

 

Toto rozdělení je však velmi volné a pracovní náplň všech mechaniků se do velké 
míry prolíná. Běžné servisní práce, jako je výměna oleje, výměna brzdového 
obložení a podobně, musí provádět všichni 4 pracovníci. Dále se předpokládá, že 
alespoň dva mechanici boudu vlastnit svářecí průkaz. Všichni musí mít základní 
znalosti diagnostických počítačových programů. Výjimečnou pozicí je pomocný 
mechanik, který může disponovat menší kvalifikací i dovednostmi než ostatní. Je 
s ním počítáno na méně náročné a do jisté míry jednotvárné práce, jako jsou 
běžné servisní prohlídky či pneuservis. I tyto práce jsou však velmi náročné na 
kvalitu provedené práce a závisí na nich bezpečnost provozu servisovaného 
vozidla. 

 

Přijímací technik 

Vzhledem ke kapacitě navrhovaného servisu je zde nezbytná pozice přijímacího 
technika. Ten je jakýmsi prostředníkem mezi zákazníkem a mechanikem. Nemusí 
nutně disponovat dovednostmi automechanika, musí ovšem mít velmi dobré 
technické znalosti o stavbě a provozu automobilů. Většinou přijímací technik 
ovládá i některé servisní práce a může v autoservisu případně asistovat. Tím je 
odůvodněno i zaokrouhlení počtu mechaniků směrem dolů ve výpočtu 6. 

Přijímací technik obvykle přijímá zakázku, se zákazníkem vůz zkontroluje  
a sestaví zakázkový list, na kterém jsou uvedeny všechny závady či požadavky na 
servis vozidla. V případě pochybností pro určení závady se zákazníkem vykoná 
zkušební jízdu. Následně má na starost organizaci celé opravy, objednávání 
náhradních dílů na vozidlo a komunikaci se zákazníkem během opravy. Poté vůz 
předává zákazníkovi. Dalším oborem přijímacího technika je správa skladu 
náhradních dílů a také prodej náhradních dílů třetím stranám (nezávislým 
servisům). Pro 4 mechaniky bude dostačovat jeden přijímací technik. 
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Prodejce vozidel 

Jelikož součástí navrhovaného autoservisu je i prodejna nových a ojetých vozů 
Volkswagen, je nutno počítat s prodejcem vozidel. U tohoto pracovníka jsou 
primární obchodní a sociální dovednosti nad technickými. Prodej nového vozu na 
prodejci totiž velmi závisí na sympatiích prodejce a zákazníka. Přesto prodejce 
vozidel musí mít dobré znalosti o technických parametrech automobilů. 
K provozování autorizovaného zastoupení jsou potřeba minimálně 2 prodejci. 

 

 

Administrativní pracovník 

Tento pracovník má na starosti kalkulaci a fakturaci zakázek, fakturaci dodávek 
náhradních dílů, správu pokladny a další administrativní činnosti. Jelikož velkou 
část administrativní práce má v kompetenci prodejce vozů i přijímací technik, tak 
administrativní pracovník bude mít ulehčenou práci. Další záležitosti 
navrhovaného autoservisu bude řešit i vedení firmy, proto postačí pouze dva 
administrativní pracovníci. 

 

Tab. 27. Souhrnná tabulka pracovníků 
Profese pracovníků Pracovníků 
Mechanici Diagnostik, Elekrikář 1 

Opravář motorů 1 
Specialista na podvozky 1 
Pomocný mechanik 1 
S= 4 

Administrativní pracovníci Admininstrativní pracovník 2 
Prodejní personál Prodejce vozidel 2 
Techničtí pracovníci Přijímací technik 1 
Celkový po čet pracovník ů  9 
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3.4 Pracovišt ě 

V této kapitole bude navržen druh, počet a koncepce jednotlivých pracovišť. Bude 
také navrženo vybavení jednotlivých pracovišť včetně ceny. Ceny jednotlivých 
položek vycházejí ze zkušenosti s vybavením stávajícího servisu a jejich hodnoty 
jsou pouze orientační a slouží pro ekonomické zhodnocení celého projektu. 

 

3.4.1 Prodejní a administrativní prostory 

 

V prostoru autosalonu budou vystaveny prodávané automobily a příslušenství. 
Přímo na prodejní plochu budou napojena pracoviště prodejce automobilů, 
přijímacího technika i administrativních pracovníků. Tyto pracoviště musí být 
vhodně popsány a umístěny tak, aby měl příchozí zákazník hned ve vchodu 
přehled o situaci v prostoru. Prodejní plocha bude mít reprezentativní vchod pro 
zákazníky a dále vedlejší širší vjezd pro vystavované automobily. 

Součástí prodejního prostoru bude i prostor pro zákazníky čekající na provedení 
servisních činností. V tomto prostoru by měl být i kávovar, lednička se studenými 
nápoji, tiskoviny a obrazovka s reklamním materiálem. Připojení na internet 
pomocí Wi-Fi bude samozřejmostí v celém autoservisu. 

Celkový vzhled prodejny upravuje společnost Volkswagen ve svých standardech. 
Jak prodejna takovéhoto jednotného stylu vypadá, znázorňuje obr. 14. Rozměry 
závisí na velikosti zastoupení, ale na základě měření ze satelitních snímků lze říci, 
že většina autorizovaných zastoupení v ČR disponuje prodejnou o rozměrech 
20x20m. Větší zastoupení, jako například Porsche Brno, má tento autosalon 
o rozměrech 20x25m. Příklad vnitřního uspřádání takového autosalonu je na obr. 
13. 

 

 
Obr.13 Možná varianta uspořádání vnitřního prostoru autosalonu [23]. 
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Na bocích autosalonu mohou být umístěny přístavky, které budou sloužit jako 
rozšíření prodejní a administrativní plochy a jako přijímací a výdejní prostor. 

Dále je na volnou plochu areálu nutno umístit otevřený přístřešek na parkování 
nových dodávkových a terénních vozů, které se autosalonu nevejdou. Tento 
přístřešek bude mít rozměr 12x7 m z toho důvodu, že největší vozidlo značky 
Volkswagen je Volkswagen Crafter s délkou až 7 m a že bude vhodné, aby se 
přístřešku vešli alespoň 4 vozidla [24]. 

 

 
Obr. 14 Vnější pohled na standardizovaný vzhled Volkswagen [23]. 

 

 

Tab. 28. Vybavení a prostory autosalonu. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Prodejní plocha 400 Stojany na reklamní 
předměty a příslušenství 

30 000 

Dekorace 200 000  
Čekací prostor 100 Kávovar 5 000  

Stůl 5 000  
6x křeslo 15 000 
Obrazovka 7 000 
Lednička 4 000 
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Pracoviště 
administrativy 

 2xPočítač 20 000 
2x Kancelářské křeslo 5 000  
4x židle 4 000 
2x stůl 5 000 
2x regály 15 000 
2x tiskárna, scanner 8 000 
2x telefon 4 000 

Pracoviště 
prodejců 

 2x počítač 40 000 
2xKancelářské křeslo 10 000 
4x židle 8 000 
2xStůl 10 000  
2xRegály 30 000 
2xTiskárna, scanner 16 000 
2xTelefon 8 000  

Pracoviště 
přijímacího 
technika 

 Počítač 20 000 

Kancelářské křeslo 5 000 
2x židle 4 000 
Stůl 5000 
Regály 15 000 
Tiskárna, scanner 8 000 
Telefon 4 000  

Příruční sklady 20 Čistící technika 15 000 
Regály 20 000 

WC pro 
zákazníky 

30 2x zařízení WC 20 000  

Celkem  550  628 000 

 

3.4.2 Přijímací a výdejní prostor 

Vedle autosalonu v jednom z přístavků bude umístěný přijímací a výdejní prostor 
servisovaných vozů. Na tomto pracovišti bude k dispozici zdviž umožňující přístup 
ke spodku vozidla. Přijímací technik tak bude moci se zákazníkem probrat 
technické aspekty budoucích či již uskutečněných oprav. Prostor bude propojený 
s autosalonem ideálně jak dveřmi, tak prosklenou stěnou. Dále je nutné propojit 
tento prostor i s dílnou. Ideálně průjezdnými vraty, případně pouze dveřmi. Vjezd 
do tohoto prostoru bude směřován na parkoviště zákazníků. Prostor musí být 
reprezentativní a musí být udržován v čistotě. Na nářadí není prostor náročný, 
jelikož v něm nebudou probíhat žádné práce. Některé nářadí, jako svítilna, je 
ovšem nutné. Autorizovaný servis musí disponovat náhradním vozidlem, které 
můžeme připočítat k vybavení tohoto pracoviště. Dále jsou zapotřebí alespoň  
2 služební vozy. Je možné zvolit například VW Polo 1,4 TDi s ceníkovou cenou 
295 132 Kč bez DPH [24]. 
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Tab. 29. Vybavení a prostory přijímacího a výdejního prostoru 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Přijímací a 
výdejní prostor 

50 Zdviž nůžková 100 000 
Nářadí 3 000 
Stůl 5 000 
3xVW Polo 885 000  

Celkem  50  993 000 

 

3.4.3 Sociální plochy pro zam ěstnance 

Pro zaměstnance je nutno zajistit šatnu, toalety, umývárny a jídelnu. Vzhledem 
k tomu, že technické činnosti zastávají v autoservisu většinou muži, postačí 
umývárna a šatna pouze jedna. Toalety je třeba vybudovat pánské i dámské. 
Stravování bude řešeno zavážkou externí firmy. 

 

Tab. 30. Sociální plochy a jejich vybavení 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Jídelna 30 Kuchyňská linka a skříňky 15 000 
9x židle 9 000 
Stůl 5 000 
Lednička 8 000 
Mikrovlnná trouba 2 000 
Kávovar, příbory… 5 000 

WC pro 
zaměstnance 

20 m2 2x zařízení WC 20 000  

Umývárna 10 m2 Sprchový kout, umyvadlo 7 000 
Šatna  Šatní skříňky 8 000 
Celkem  60  78 000 

 

3.4.4 Pneuservis 

Vzhledem k počtu plánovaných pneuservisních zakázek postačí pouze jedno 
pneuservisní vybavení u jedné zdviže. Je tedy potřeba zdviž, zouvací zařízení na 
pneumatiky, vyvažovačka na disky a čistička disků. Při nahromadění většího počtu 
zakázek, k čemuž běžně v sezoně dochází, je možné využít jakoukoli další zdviž 
na dílně a rozdělit obsluhu strojů mezi 2 až 3 mechaniky. Zdviž pro pneuservis je 
výhodnější nůžková než sloupová z důvodu snadnějšího vystupování z vozidla. 
Další položky potřebné pro provozování pneuservisu jsou v tabulce. 
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Tab. 31. Stanoviště pneuservisu a jeho vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Pneuservis 40  Zdviž nůžková 75 000 
Vyvažovačka kol 100 000 
Zouvačka pneumatik 60 000 
Čistička disků 30 000 
2x rázový utahovák 10 000 
Klíče na utahovák 2 000 
Momentový klíč 4 000 
Tlakoměr 2 000 
Spotřební materiál (závaží, 
opravné sady na pneu…) 

20 000 

Zámečnický stůl s 
přihrádkami 

10 000  

Celkem 40  313 000 

 

3.4.5 Svářecí stanovišt ě 

Svářecí stanoviště kolem sebe musí mít především dostatečně velký volný prostor 
k omezení vzniku požáru vlivem odletujících okují a jisker. Svařování 
v autoservisech neprobíhá jen na svářečském pracovišti ale i na vozidlech 
rozmístěných po celé dílně, přesto se zde sváří nejčastěji. Spolu se svařováním 
probíhá na tomto pracovišti i broušení, řezání, vrtání a další zámečnické práce, 
které způsobují produkci nečistot. Proto by bylo vhodné alespoň částečně prostor 
oddělit zástěnami a zajistit dobré odvětrávání. Na tomto pracovišti bude 
v zámečnickém stole a ve skřínce umístěno nářadí používané k zámečnickým 
pracím, protože se zde nejčastěji provádějí. 

 

Tab. 32. Svářecí stanoviště a jeho vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Svářecí 
stanoviště 

10  Svářečka MIG+příslušenství 35 000 
Autogen+příslušenství 20 000 
Dvoukotoučová bruska 6 000 
Úhlová bruska 2x 5 000 
Vrtačka ruční 2x 7 000 
Pneumatická ruční frézka 4 000 
Pneumatická ruční pilka 4 000 
Ruční pilka 800 
Nůžky na plech 2x 1 200 
Sada pilníků 1 500 
Řezný a brusný materiál 8 000 
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Zámečnický stůl 
s přihrádkami a svěrákem 

12 000 

Ochranné prostředky (brýle) 3 000 
Sada pro opravy závitů 5 000 
Plechová skříňka 2 000 
Kleště 5x 3 000 

Celkem  10  117 500 

 

3.4.6 Stanovišt ě pro b ěžný servis 

Pro běžný servis na vozidlech jsou potřeba zejména automobilové zdviže. 
Vzhledem k počtu mechaniků bude potřeba pro každého mechanika jedna zdviž  
o nosnosti 3000 kg na osobní automobily. Dále musí servis disponovat jednou 
větší zdviží o nosnosti 4500 kg na dodávkové vozy. Na dodávkovou zdviž je nutný 
dobrý přístup z důvodu obtížného najíždění s rozměrnými dodávkami. V praxi se 
často stává, že na zdviži se nachází rozebraný automobil, není možno s ním 
manipulovat a zároveň se čeká na dodávku náhradních dílů. V takovém případě je 
zdviž blokována a proto mechanik potřebuje náhradní zdviž. Celkem se na dílně 
budou nacházet 4 dvousloupové zdviže osobní, 1 dvousloupová zdviž dodávková, 
1 čtyřsloupová zdviž s přízdvihem, a 1 nůžková zdviž na pneuservis. To je 7 
zdviží, což v případě dobrého plánování prací postačuje. V případě nejvyšší nouze 
je ještě možné použít zdviž v přijímacím prostoru. Nářadí pro běžný servis bude 
řešeno pomocí vozíků na nářadí. Každý mechanik bude mít svůj osobní. V případě 
autorizovaného zastoupení Volkswagen bude potřeba zakoupit i speciální nářadí 
určené pro běžný servis. Odhad ceny tohoto speciálního nářadí je v tabulce 33  
i s ostatními položkami. 

 

Tab. 33. Stanoviště běžného servisu a jeho vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Běžný servis 200  4x zdviž 3000 Kg 400 000 
Zdviž dodávková 4500 Kg 120 000 
4xvozík na nářadí vybavený 200 000 
Speciální nářadí VW 100 000 
4x zámečnický stůl se 
svěrákem 

48 000 

Mobilní nádoba na vyjetý olej 6 000 
2x podjížděcí hever 6 000 
4x Stavitelné podpěry 4 000 
Podpůrný hever 5 000  

Celkem  200  889 000 
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3.4.7 Stanovišt ě pro se řizování geometrie 

Seřizování geometrie je nezbytná činnost každého autoservisu. Provádí se nejen 
v případě špatného nastavení, ale zejména při výměně každého podvozkového 
dílů. Pro seřizování geometrie je potřeba plošinová zdviž s přízdvihem. Je také 
vhodné mít zdviž vybavenou vibračními deskami, které pomohou lépe 
diagnostikovat podvozkové vůle. Další nutnou položkou je přístroj pro seřizování 
geometrie. Tento přístroj v sobě má i databázi veškerých seřizovacích hodnot. 
Další nářadí není nutné, jelikož ho bude mít mechanik ve svém vozíku na nářadí. 
Na toto pracoviště je nutný dobrý přístup, protože sem budou najíždět i dodávkové 
vozy. 

Tab. 34. Stanoviště seřizování geometrie a jeho vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Seřizování 
geometrie 

40  Plošinová zdviž s přízdvihem 
a vibračními deskami 4000 
Kg 

280 000 

Přístroj na měření geometrie 200 000 
Celkem  40  480 000 

 

3.4.8 Stanovišt ě pro opravy motor ů 

Pro opravy motorů je důležitý zejména dostatek prostoru na manipulaci i na 
uskladnění komponent. Proto je na tomto pracovišti potřeba dvou zámečnických 
stolů a dostatek regálů. Dále je zde nutno zajistit čisté prostředí. V autoservisech 
se neprovádí úkony jako broušení hlav, výbrusy motorů, opravy turbodmychadel 
a podobné technologicky náročné úkony. Provádí se zde spíše demontáž  
a rozebrání motorů, převodovek a výměna jejich komponent. Složitější úkony se 
řeší pomocí externích firem. Firma Auto Bejda s.r.o. provádí v současném provozu 
poměrně složité opravy motorů a převodovek a proto je vhodné na tuto tradici 
navázat i v novém autoservisu. Co se týče vybavení, tak kromě vybavení 
umožňující demontáž motoru z vozidla, jsou velmi důležitá přesná měřidla 
umožňující stanovit míru opotřebení jednotlivých součástí motoru. Dále je důležitý 
hydraulický lis, ultrazvuková čistička a další přípravky. Otázkou je cena 
speciálních přípravků společnosti Volkswagen, které bude nutno zakoupit. 

 

Tab. 35. Stanoviště opravy motorů a jeho vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Opravy motorů 35  2x zámečnický stůl se 
svěrákem 

24 000 

2x držák motorů 5 000 
Dílenský jeřáb 6 000 
Speciální nářadí VW 100 000 
Momentový klíč 4 000 
Měřící nástroje 15 000 
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Měřič komprese motorů 6 000 
Hydraulický lis 25 000  
Kleště na ventily a pístní 
kroužky 

1 500 

Ultrazvuková čistička 19 000 
Regál 8 000 
Skříňka na přípravky 4 000 
2x plošinový vozík 7 000 
Zařízení pro test 
vstřikovacích trysek 

12 000 

Sada na vyjmutí vstřikovačů 3 000 
Celkem  35  239 500 
 

3.4.9 Diagnostické pracovišt ě 

Diagnostika pomocí počítačových programů je v současné době stěžejní disciplína 
opravárenského odvětví. Elektronika je v automobilech všudypřítomná a schopný 
diagnostik s dostatkem zkušeností a špičkovým vybavením dokáže mnohdy zjistit 
příčinu poruchy takřka bez kontaktu s vozidlem. Pracoviště diagnostiky musí být 
vybaveno odvětrávacím systémem na výfukové plyny, aby mohlo být vozidlo 
diagnostikováno i při zpuštěném motoru. Pro autorizovaný servis Volkswagen je 
samozřejmě nutná originální diagnostika Volkswagen. Dále je potřeba i jedna 
z univerzálních diagnostik pro případné opravy jiných značek. Na tomto stanovišti 
může probíhat i servis klimatizací vozidel. 

 
Tab. 36. Stanoviště diagnostiky a jeho vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Diagnostika 30 Odvětrávání zplodin 40 000 
Stůl 4 000 
Kancelářské křeslo 5 000 
Počítač 20 000 
2x Přenosný počítač 30 000 
Plnička klimatizací 80 000 
Univerzální diagnostika 50 000 
Originální diagnostika VW 300 000 
Tester motorů 200 000 

Celkem  30  729 000 
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3.4.10 Sklady 

 

-Sklad náhradních díl ů: 

Skladovací prostory jsou pro provoz autoservisu nezbytné. Zejména sklad 
náhradních dílů, jehož význam je u autorizovaného autoservisu větší než  
u nezávislého z důvodu zúžení potřebného sortimentu náhradních dílů, a tím 
 i reálné možnosti držet sklad potřebných dílů. U nezávislého autoservisu je držení 
skladu s tolika položkami nereálné a dodávky náhradních dílů jsou řešeny 
zavážkou od některého distributora. Autorizované servisy tedy mají sklad 
nejpotřebnějších dílů a nejsou tedy na zavážkách dílů tolik závislé. Tím ovšem 
vzniká potřeba prostoru pro takovýto sklad. Sklad musí být vybaven dostatečným 
počtem regálů. Mimo náhradních dílů zde může být umístěn i spotřební materiál 
jako je různý spojovací materiál, náhradní nářadí a podobně. 

 

-Sklad maziv:  

Dále je potřeba mít skladovací prostory maziva, chladící a brzdové kapaliny, 
kanystry nafty a benzínu a další látky. Prostor musí mít nepropustnou 
a omyvatelnou podlahu pro případ vylití oleje. Nejpoužívanější druhy olejů budou 
umístěny v 50l sudech. Sudy musí být umístěny na roštu zachycujícím olej  
a vybaveny ruční pumpou pro přečerpání do manipulačních nádob. Ostatní oleje  
a kapaliny budou v originálních (většinou litrových) obalech umístěny v regálu. 

 

-Pohotovostní skladovací prostory:  

Důležitá je také možnost uskladnění rozebraných částí opravovaných vozidel, 
které by jinak v případě déle trvajících oprav překáželi na dílně. To může být 
vyřešeno vlastní místností, což je nevýhodné z hlediska prostoru, nebo pomocí 
regálů přímo na dílně. 

 

-Sklad pneumatik:  

Zvláštním druhem skladu je sklad pneumatik a disků, který je potřebný 
k provozování pneuservisu. Kromě nových pneumatik určených k prodeji zde jsou 
uskladněny pneumatiky a kola zákazníků, kteří nemohou nebo nechtějí mít 
pneumatiky uskladněné doma. Tato služba je zpoplatněna. Sklad pneumatik je 
velmi náročný na prostor. Ze zkušenosti ze stávajícího servisu je nutno kapacitu 
tohoto skladu vzhledem k předpokládanému počtu zakázek minimálně 
zdvojnásobit. Dále je potřeba vyřešit obtížnou manipulaci s pneumatikami a umístit 
proto tento sklad co nejblíže stanovišti pneuservisu. Pneumatiky na discích musí 
být poskládány na sebe, ale samotné pneumatiky musí být umístěny nastojato 
vedle sebe. Proto musí být vyrobeny speciální regály. S výrobou těchto regálů má 
firma již zkušenosti ze stávajícího provozu. V případě umístění tohoto skladu 
v patře, což je vzhledem k velké ploše výhodné, je nutné vyřešit transport 
pneumatik z patra. Velké disky s pneumatikami, například terénních automobilů, 
jsou velmi těžké a transport po schodech namáhavý. Proto by bylo vhodné vyřešit 
takovou manipulaci například výtahem nebo přepravníkem. 
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-Sklad odpad ů: 

Při provozu autoservisu vznikají odpady. Dle katalogu odpadu ve vyhlášce č. 
381/2001 Sb. jsou to tyto [25]: 

 
 13-Odpady olejů a odpady kapalných paliv:  
 

 -1302-Odpadní motorové, převodové a mazací oleje  
 -1307-Pohonné hmoty-motorový benzín  

 
 
 
15-Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační  
 materiály, ochranné oděvy 
 

-150110-Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  
-150202-Absorpční činidla, filtrační materiály blíže neurčených 
 

16-Odpady v tomto katalogu jinak neurčené: 
 

 -160 – Vyřazená vozidla (autovraky)  
 -160103 – Pneumatiky  
 -160104 – Autovraky  
 -160106 – Autovraky zbavené kapalin a nebezpečných částí  
 -160107 – Olejové filtry  
 -160111 – Brzdové destičky obsahující azbest  
 -160112 – Brzdové destičky  
 -160114 – Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 
 -160115 – Nemrznoucí kapaliny ostatní  
 -160117 – Železné kovy  
 -160118 – Neželezné kovy  
 -160119 – Plasty  
 -160120 – Sklo  
 -160122 – Součástky jinak blíže neurčené  
 -160199 – Odpady jinak blíže neurčené  

 
20 – Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské,  
 průmyslové odpady a odpady z úřadů)  
 
 
Mezi těmito odpady jsou odpady nebezpečné, které musí být umístěny bezpečně 
ve skladu nebezpečných odpadů. Ten je nutné umístit do vlastní budovy dílny 
z důvodu zabezpečení a z důvodu lepší manipulace s tímto odpadem, který vzniká 
prakticky při každé opravě. Odpady budou umístěny v plechových sudech  
a kapalné odpady budou v plastových nádobách převážně původního určení 
(například vyjetý olej bude v sudu od čerstvého oleje). Běžný odpad může být 
umístěn na volné ploše pouze v kontejnerech. Jsou to staré pneumatiky, železný 
šrot, plasty a papírový odpad. Veškerý odpad bude z provozu dle potřeby odvážen 
specializovanou firmou. Tato firma také poskytuje zdarma nádoby a kontejnery na 
uskladnění odpadu. 
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Tab. 37. Sklady a jejich vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Sklad náhradních 
dílů 

70  Regály 40 000 

Sklad maziv 10 
 
 

Regály 5 000 
Záchytný rošt na olej 5 000 
3x ruční pumpa na olej 3 000 
Přenosné nádoby na olej  3000 

Sklad pneumatik 100 Regály na pneumatiky 15 000 
Sklad odpadů 10 Regály 5 000 
Uskladnění 
rozebraných dílů 

 Regály 10 000 

Celkem  190  86 000 
 

3.4.11 Kompresorovna 

Tlakový vzduch je pro práci v autoservisu nezbytný. Stlačeným vzduchem jsou 
poháněny stroje jako zouvačka pneumatik, dále je nutný i pro pohon 
bezpečnostních systému některých automobilových zdviží. Dále je používán pro 
pohon ručního nářadí. Je také používán na ofukování znečištěných předmětů a na 
huštění pneumatik. Kompresorovna musí být vhodně větrána, aby bylo zajištěno 
dostatečné chlazení kompresoru. Kompresor může být šroubový či pístový. Pro 
autoservis v praxi dostačuje hodnota tlaku kompresoru 8 bar. Je nutné stlačený 
vzduch distribuovat po celé dílně pomocí systému tlakového vedení a svinovacích 
hadic. Rychlospojka na tlakové svinovací hadice by měli být na stěnách po obvodu 
celé dílny ve vzdálenosti max. 5 m od sebe. 

 
Tab. 38. Kompresorovna a její vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná 

cena vybavení 
[Kč] 

Kompresorovna 8 Kompresor 80 000 
Rozvod stlačeného vzduchu 15 000 

Celkem  8  95 000 

 

3.4.12 Mycí stanovišt ě 

Jak již bylo řečeno v části pojednávající o odhadovaném počtu normohodin pro 
navrhovaný servis, mytí vozidel je velmi důležitou součástí provozu autoservisu. 
Tato úloha u autorizovaného zastoupení je ještě významnější z důvodu vyšší 
úrovně služeb a z důvodu nutnosti čištění prodávaných vozidel. Toto stanoviště je 
z důvodu používání tlakové vody nutno oddělit od zbývajícího provozu. Musí být 
vybaveno veškerými přístroji na čištění a leštění vozidel. Podlaha musí být 
z nesavého materiálu a veškerá odpadní voda musí být vedena do čističky 
odpadních vod. Mycí stanoviště bude vzhledem ke kapacitě servisu vhodné 
navrhnout minimálně pro dvě vozidla. Tyto dvě stání na vozidla je nutno oddělit 
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shrnovací zástěnou z plachtoviny. Jedno vozidlo se totiž může čistit tlakovou 
vodou právě v okamžiku, kdy je druhé vozidlo leštěno a došlo by k znečištění 
povrchu tohoto vozidla. Toto pracoviště musí být také dobře odvětrané 
a dostatečně vytápěné, aby mohla mokrá vozidla dobře schnout. Tento problém je 
znatelný zejména při čištění interiéru vozidel v zimních měsících. 

 

Tab. 39. Mycí stanoviště a jeho vybavení 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Vybavení Odhadovaná cena 

vybavení [Kč] 

Mycí stanoviště 80 Tlaková myčka 15 000 
Vysavač 5 000 
Tepovač 7 000 
Leštička 8 000 
Sada mycích prostředků 10 000 
Sada leštících prostředků 10 000 
Plachtová zástěna 10 000 
Vyvíječ ozonu 6 000 

Celkem 80  71 000 

 

 

3.4.13 Souhrnný odhad pot řebných ploch a ceny vybavení 

 

Tab. 40. Souhrnný odhad potřebných ploch a ceny vybavení. 
Plocha Požadovaná 

velikost [m2] 
Odhadovaná cena vybavení[Kč] 

Prodejní a administrativní plocha 550 628 000 
Přístřešek na dodávky 84  
Přijímací stanoviště 50  993 000 
Sociální plochy pro zaměstnance 190 78 000 
Pneuservis 50 313 000 
Svářecí stanoviště 10 117 500 
Běžný servis 200 889 000 
Seřizování geometrie 40 480 000 
Opravy motorů 35 239 500 
Diagnostika 30 729 000 
Sklady 190 86 000 
Kompresorovna 8 95 000 
Mytí vozidel 80 71 000 
Celkem  1277 4 172 000 
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3.5 Pozemek 

Omezující podmínkou pro návrh nového autoservisu je výměra pozemku, na 
kterém je naplánováno areál autoservisu vybudovat. Tento pozemek je již ve 
vlastnictví majitele firmy Auto Bejda s.r.o. a vzhledem k nedostatku a ceně 
pozemků v Jindřichově Hradci určených k průmyslové zástavbě není reálné 
použití jiného pozemku. Pozemek navíc leží v atraktivní lokalitě a je viditelný 
z hlavní silnice. V dosahu je také zastávka městské autobusové dopravy, což 
umožní snadnou dopravu zákazníků z Jindřichova Hradce k servisu. 

 

3.5.1 Podrobnosti o pozemku 

 

Poloha 

Pozemek se nachází na severovýchodním okraji města Jindřichova Hradce při 
silnici I/23 směr Jindřichův Hradec -Pelhřimov. Jedná se o volný pozemek, 
v současné době využívaný pouze jako travnatá plocha. 

 

 
Obr. 15 Umístění navrhovaného autoservisu v Jindřichově Hradci[3]. 

Dotčené parcely  

Pozemek se nachází v katastrální území Dolní Skrýchov. 

p.č. 158/2 -trvalý travní porost o výměře 4179 m2 

p.č. 158/3 -trvalý travní porost o výměře 262 m2 

p.č. 176/1 -trvalý travní porost o výměře 8158 m2 

p.č. 177/1 -ostatní plocha o výměře  329 m2 

p.č. 168 -ostatní plocha o výměře 304 m2 
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Poloha v ůči chrán ěným územím 

Pozemek neleží v záplavovém území, v chráněné krajinné oblasti, v památkové 
zóně ani v blízkosti bytové zástavby. Také není součástí zemědělského půdního 
fondu ani neplní funkci lesa. 

 

Kácení d řevin a asanace 

Na pozemku se nachází pouze náletové křoviny a počítá se s jejich likvidací. 
Navážení či odstranění zeminy připadá v úvahu jen v místě příjezdu do areálu, 
kde se nachází prudší svah. A budou zde provedeny zemní práce. 

 

Přístup na pozemek 

Je možný sjezd z přilehlé komunikace p.č. 225/2-komunikace ve vlastnictví města 
Jindřichova Hradce. V budoucnu je v případě vybudování kruhového objezdu 
možné vybudovat příjezd ze silnice I/23. 

 

Technická infrastruktura 

Napojení na vodovodní řád není možné, protože není položen v blízkosti 
pozemku. Je tedy nutné vyhloubit vlastní studni na sousedním pozemku p.č. 
176/1, který je také ve vlastnictví majitele firmy. Tento pozemek se nachází níže  
a vzhledem k blízkosti řeky Nežárky by zde mělo být možné studni vybudovat. 

Připojení areálu na elektrickou energii je možné, protože v územním plánu je 
zakreslen technický koridor KT 35, který vede na pozemek (obr. 16). 

Odpadní vody není možné vést do městské kanalizace a je nutné vybudovat jímku 
na odpadní vodu, která se bude vyvážet v pravidelných intervalech. Vzhledem 
k produkci znečištěné vody z mycího stanoviště a z mytí podlahy dílny je nutné 
vybudovat čističku odpadních vod. 

Napojení na veřejný plynovod také není možný a bude nutné zřídit nádrž na zemní 
plyn. 

 

Územní plán  

V územním plánu města Jindřichův Hradec platného od 14. 2.2014 je počítáno 
s územím jako s plochou pro průmyslovou zástavbu [26]. To je vidět na obr. 16, 
kde je tmavě šedou barvou vyznačena plocha Z 457 jako plocha zastavitelná pro 
účely smíšeně výrobní. Dále je na obrázku vyznačena zeleným čerchováním 
plocha KT 35, což je koridor pro technickou infrastrukturu. Světle šedým 
čerchováním je vyznačena zastavitelná plocha Z110, na které je dle územního 
plánu naplánována homogenizace české silnice první třídy I/23, tedy obchvat 
Jindřichova Hradce. Jak je vidět tak plocha pro autoservis se nachází v těsné 
blízkosti této plochy a v případě realizace obchvatu by došlo ještě k zvýšení 
atraktivity umístění navrhovaného autoservisu. Také by došlo k ulehčení situace, 
co se týče sjezdu ze silnice do areálu, jelikož je zde naplánován kruhový objezd, 
z kterého by bylo možno do areálu přímo sjet. 
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Obr. 16 Územní plán města Jindřichova Hradce platný od 14.2.2014 (detail) [26]. 

 

 

Ochranná pásma, kone čná vým ěra 

Na obrázku č. 17 je znázorněna ta část pozemku majitele firmy, která leží 
v průmyslové zóně a která je tedy způsobilá k výstavbě areálu autoservisu. Na 
pozemku leží ochranné pásmo vedení elektrického napětí, jehož hranice je 
označena modrou čarou a ochranné pásmo silnice I/23, jehož hranice je označena 
červenou čarou. Na ochranné pásmo silnice I/23 bylo již vydáno souhlasné 
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic správa České Budějovice. Hranice ochranného 
pásma byla v této lokalitě posunuta z 50 metrů od středové čáry silnice I/23 na 20 
metrů od krajnice. Na straně pozemku u příjezdové komunikace je dále položen 
metalický kabel společnosti Telefonica O2. Na této straně je ovšem poměrně strmý 
svah jelikož celý pozemek je vyvýšen nad příjezdovou cestou. Výstavba budovy 
by zde tedy byla komplikovaná.  

Když tedy vezmeme v potaz ochranná pásma, telefonní kabel a strmost pozemku 
získáme plochu, na které je možno umístit budovy. Tato plocha je šrafována 
zeleně a má výměru 3274 m2. Zbylé plochy o celkové výměře 1466 m2 šrafované 
červeně mohou být použity jako manipulační či jako prodejní plochy na 
automobily.   
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Obr. 17 Pozemek určený pro výstavbu areálu. 

 

3.6 Vnější řešení areálu 

V případě že chceme na plochu pozemku z obr. 17 určeného na výstavbu areálu 
umístit všechna pracoviště uvedená v oddíle 3.4, tak není příliš mnoho možností 
jak budovu umístit. Musíme také připočítat další obslužné plochy jako parkoviště 
pro zákazníky, parkoviště pro zaměstnance, manipulační prostor na vozidla, 
venkovní prodejní plocha a podobně. 

 

3.6.1 Požadavky na umíst ění budov a ploch 

 

Autosalon 

Autosalon musí mít z důvodu standardizace zastoupení společnosti Volkswagen 
rozměry 20x20 m. Omezujícím faktorem je skutečnost, že autosalon musí být 
z důvodů propagačního a estetického situován vchodem k silnici I/23 a musí být 
z této silnice co nejlépe viditelný, to znamená, že musí být co nejblíže silnice. 
Autosalon může mít na bocích přístavky o rozměrech 5x10m, čehož využijeme 
k co nejlepšímu pokrytí zastavitelné plochy. 

 

Umístění dílny 

Dílna by měla přímo navazovat na budovu autosalonu. V této budově budou 
umístěna všechna pracoviště i sociální plochy. Za předpokladu, že jednou ze 
stavebních technologií, která může být použita, je vybudování montované haly, je 
třeba vycházet z modulové typizace, kde modul pro šířku strojírenské haly je 6 m. 
Budova dílny tedy bude obdélníkového tvaru s šířkou haly o násobku 6m. K dílně 
je možné přistavět další menší budovu dle možností pozemku. Do tohoto přístavku 
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je výhodné umístit sklady nebo vedlejší pracoviště jako například stanoviště mytí 
vozidel. Ty totiž nejsou tak náročná na výšku stropu. 

 

Příjezdová cesta a parkovišt ě 

V případě, že vchod do autosalonu bude orientován k silnici I/34, tak bude nutné, 
aby zákazníci při návštěvě autoservisu objeli (obešli) celou budovu. Vzhledem 
k podélnému tvaru pozemku to tedy vyžaduje příjezdovou cestu, která se bude 
táhnout po celé délce pozemku. Šířka této cesty musí být minimálně 5 m, aby  
se zde mohla vyhnout dvě protijedoucí vozidla.  

Parkoviště pro zákazníky je sice možné vybudovat na ploše, která zasahuje do 
ochranných pásem, v ochranném pásmu silnice I/23 ale není příliš prostoru 
v případě, že zde bude budova autosalonu co nejblíže silnici. V případě umístění 
parkoviště v ochranném pásmu vedení elektrického napětí by z něj zase bylo 
poměrně daleko do autosalonu. Ideální by tedy bylo umístit parkoviště podél 
příjezdové cesty. Parkoviště pro zaměstnance a pro opravovaná vozidla by se 
mohlo nacházet v ochranném pásmu vedení elektrického napětí. 

Co se týče počtu parkovacích míst, tak pro zákazníky je dle ČSN 736059 pro 
předpokládaný počet zakázek požadováno 10 parkovacích stání. Pro 
zaměstnance je při předpokládaném počtu 8 zaměstnanců možné s rezervou 
navrhnout také 10 parkovacích stání [27]. 

 

Prodejní plocha 

Při prodeji v autorizovaném servisu nejsou prodávané vozy vystaveny jen 
v prostoru prodejny, ale také na volné ploše. Tuto plochu bude ideální situovat do 
ochranného pásma silnice I/34. Budou tak dobře viditelná ze silnice a tato plocha 
ani nemá jiného využití. 

Další prodejní plochu bude zastřešovat přístřešek pro dodávková vozidla  
o rozměrech 7x12 m. Ten musí být také umístěn v zastavitelné ploše pozemku. 
Také k němu musí být dobrý příjezd, protože s delšími dodávkami se na malém 
prostoru hůře manipuluje. 

 

3.6.2 Návrh vn ějšího uspo řádání budov a ploch 

Při podmínkách stanovených v předchozím oddíle je možné říci, že prostor pro 
umístění budov je opravdu omezený. Na obrázku 18 je návrh možného 
uspořádání budov. Tento návrh vyhovuje zvoleným podmínkám. Prodejna  
o rozměrech 20x20 m, což je budova č. 1, se nachází na samé hranici ochranného 
pásma. K ní jsou připojeny dva přístavky o rozměrech 5x10m.  

Budova dílny č.2 o rozměrech 24x30m odpovídá představě dílny umístěné přímo 
za prodejnou. Šířkou 24m odpovídá stavebnímu modulu 6m. Kdyby hala byla širší, 
tak by již zasahovala do ochranného pásma vedení vysokého napětí, a kdyby byla 
delší, tak by za prvé zmenšovala manipulační prostor s parkovištěm a navíc by se 
rozměrově nekryla s budovou prodejny. Vjezd do této budovy bude umožněn 
vraty, které budou umístěny zezadu budovy. Před vraty se nachází dostatečný 
manipulační prostor. 
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Budova č.3 o rozměrech 18x10m má funkci rozšíření budovy dílny. Bude 
vybavena vraty,které budou směřovat do stejného manipulačního prostoru jako 
vrata budovy č.2. 

Přístřešek na dodávky č.4 o rozměrech 7x12m má před sebou dostatečný 
manipulační prostor a nepřekáží provozu. 

Prostor za přístřeškem č.4 bude ohraničen plotem z betonových panelů a bude 
sloužit jako manipulační prostor, bude zde umístěna nádrž na zemní plyn, 
kontejnery na odpad a podobně. Také zde budou parkovací místa pro 
zaměstnance. Tento prostor bude uzavřen vraty mezi přístřeškem 4 a budovou 3. 
Prostor bude na noc zamykán. 

Povrch vnějších ploch bude tvořen kombinací asfaltu, zámkové dlažby  
a okrasného trávníku. Pouze na manipulační ploše za betonovým plotem by bylo 
v rámci úspor možné použít štěrk. Plocha mimo betonový plot nebude ohraničena 
žádným plotem. Na tomto prostoru se budou nacházet pouze zamčená vozidla  
a proto je plot jako prostředek k zabránění zcizení předmětů bezpředmětný. 
V případě, že někdo bude chtít odcizit vozidlo, což představuje samo o sobě 
složitý proces, nezadrží ho v žádném případě zámek na bráně. Objekt bude 
zabezpečen kamerovým systémem. 

Parkoviště pro zákazníky se bude nacházet podél budov č.2 a 3. Vejde se sem 12 
parkovacích míst o rozměrech 2,5 x 5m v úhlu 45°, což vyhovuje ČSN 736059. 

Celková situace areálu navrhovaného autoservisu je vyobrazena na výkresu 
v příloze 1. 

 

 
1- Autosalon; 2- Hlavní dílna; 3- Vedlejší dílna; 4- Přístřešek na dodávky;  

 

Obr. 18 Návrh uspořádání budov v areálu navrhovaného autoservisu 
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3.7 Vnit řní řešení budovy 

Nyní musíme do budovy daných rozměrů umístit všechna pracoviště potřebná pro 
provoz navrhovaného autoservisu. Jejich výčet a požadavky na rozměry a funkci 
jsou v oddíle 3.4. Dále jsme omezeni i okolím budovy, kdy je dané, v jakém místě 
bude vjezd do budovy hlavní dílny. 

 

3.7.1 Rozmíst ění pracoviš ť pomocí metody S.L.P. 

S rozmístěním jednotlivých pracovišť nám může pomoci několik plánovacích 
metod, například metoda S.L.P. Metodu sestavil Richard Muther a nazval ji 
„Systematic Layout Planning“, což v překladu znamená „systematické 
projektování“. Metoda je založena na principu, že místa s největším vzájemným 
vztahem musí ležet co nejblíže a místa s velkým negativním vztahem co nejdále 
od sebe [21]. 

 

a.) Určíme si značky, barvy a grafické spojení pro vyjádření velikosti vztahů. 

 

Tab. 41. Velikost vztahů k metodě S.L.P. 
Značka Velikost vztahu Barva Čára 
A Absolutně nutná červená 4 čáry 
E Eminentně nutná žlutá 3 čáry 
I Imperativní modrá 2 čáry 
O Obvyklá zelená 1 čára 
- Nedůležitá - - 
X Nežádoucí hnědá 1 vlnovka 
XX Naprosto nežádoucí černá vlnovky 

 

b.) Hodnocená pracoviště vypíšeme do trojúhelníkové tabulky a na základě 
vztahů vyplníme trojúhelníkovou tabulku tak, že do příslušného políčka 
zapíšeme zlomek, v němž čitatel je značka hodnotící vztah a jmenovatel 
označuje důvod, proč jsme se rozhodli pro toto hodnocení. Zároveň  
do další tabulky zapíšeme důvody, proč jsme se rozhodli pro toto 
hodnocení. V autoservisu dochází k velkému propojení většiny pracovišť, a 
proto nebude kladen důraz na vysvětlení hodnocení vztahů obvyklé 
důležitosti. 

Tab. 42. Důvod hodnocení vztahů. 
Číslo hodnocení Důvod hodnocení 
1 Velká produkce nečistot a prachu. 
2 Hlučnost pracoviště. 
3 Osobní kontakt personálu a zákazníků. 
4 Náročnost a četnost manipulace s materiálem a pohybu mezi 

pracovišti 
5 Práce a prostředí podobného charakteru 
6 Používání stejného nářadí 
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Obr. 19 Schéma S.L.P. 

 

c.) Graficky znázorníme vzájemné umístění pracovišť tak, aby pracoviště 
s nejsilnějšími vztahy byla co nejblíže a pracoviště s nežádoucími vztahy co 
nejdále. Umístění pracovišť je omezeno půdorysem budovy, kterou máme 
k dispozici. Rovněž jsme omezeni skutečností, že některé pracoviště již 
mají svojí určenou pozici. S ohledem na čitelnost obrázku nebudeme 
znázorňovat vztah obvyklé důležitosti, který je mezi většinou pracovišť. Je 
jasné, že výsledek nebude směrodatný z provozních důvodů, zejména 
z důvodu možnosti najíždění vozidly na jednotlivá pracoviště. 
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Obr. 20Možná dispozice pracovišť dle metody S.L.P. 

 

 

Tab. 43. Seznam pracovišť 
Číslo pracoviště Pracoviště 
1 Prodejní plocha 
2 Administrativní prostory 
3 Přijímací stanoviště 
4 Sociální plochy pro zaměstnance 
5 Pneuservis 
6 Svářecí stanoviště 
7 Běžný servis 1 
8 Běžný servis 2 
9 Běžný servis 3 
10 Běžný servis 4 
11 Seřizování geometrie 
12 Opravy motorů 
13 Diagnostika 
14 Sklad maziv 
15 Sklad náhradních dílů 
16 Sklad odpadů 
17 Sklad pneumatik 
18 Kompresorovna 
19 Mytí vozidel 
20 Dodávková zdviž 
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3.7.2 Varianty rozmíst ění pracoviš ť 

Když známe výčet potřebných pracovišť, vztahy mezi těmito pracovišti  
a požadavky na jednotlivá pracoviště, zbývá jen navrhnout možné varianty jejich 
rozmístění a následně vybrat výslednou variantu, která bude dále rozpracována. 

 

Umístění prodejní plochy, administrativních prostor, přijímacího prostoru, mycího 
stanoviště a pneuservisu je již vyřešené s ohledem na stavební proporce budovy a 
metodu S.L.P. Hlavním problémem bude uspořádat pracoviště a sklady v hlavní 
dílně. Na všechny pracoviště totiž musí být možné bez problému najet 
automobilem. V tomto musí být poučením situace ze současného provozu, kdy 
vinou špatně rozmístěných zdviží dochází k průtahům s manipulací vozidel. Při 
rozmístění pracovišť musíme dále brát v potaz následující skutečnosti. 

 

a.) Je potřeba brát v potaz výsledky metody S.L.P., zejména při umístění 
negativně se ovlivňujících pracovišť. 

 

b.) Vjezd do budovy hlavní dílny bude na pravé straně. Vedlejší dílna bude mít 
vlastní vjezdy. 

 

c.) Z přijímacího stanoviště musí být možné vjet přímo do dílny a zajet na 
jakékoli pracoviště. 

 

d.) Dodávky musí najíždět na pracoviště v co nejpřímějším směru, protože 
manipulace s nimi je složitá. To se tedy týká dodávkové zdviže a zdviže 
seřizování geometrie. 

 

e.) Musí být počítáno s dostatečným prostorem kolem jednotlivých pracovišť. 
ČSN 736059 upravuje tento prostor na 120 cm zboku vozidla a 75 cm 
vpředu a vzadu v případě, že vůz stojí samostatně. V případě že vůz stojí 
na zdviži je tento prostor vyžadován kolem vnějších rozměrů zdviže. Tento 
volný prostor se může u dvou sousedních pracovišť prolínat tak, aby byl 
mezi dvěma pracovišti prostor 120 cm [27]. Sloupové zdviže, jejichž použití 
se předpokládá u všech pracovišť kromě pneuservisu a přijímacího 
stanoviště, jsou široké 3,5 m u varianty pro osobní automobily a 4 m  
u dodávkové zdviže. Sloupová plošinová zdviž na měření geometrie má 
také 3,5 m. U všech pracovišť musíme počítat s největšími možnými vozy. 
Rozměry největšího osobního vozu Volkswagen jsou 4893 x 2208 mm 
(Touareg s tažným zařízením). Na obr. 21je znázorněn Touareg pod 
písmenem a.) na dvousloupové zdviži, pod písmenem b.) na nůžkové 
zdviži, pod písmenem c.) samostatně. Největší dodávkový vůz je nejdelší 
varianta Craftru s 7340x2320 mm. Pod písmenem d.) je na plošinové zdviži 
pro měření geometrie a pod písmenem e.) na dodávkové dvousloupové 
zdviži [24] [28]. 
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a.)VW Touareg na dvousloupové zdviž; b.) VW Touaregna nůžkové zdviži; 

c.) VW Touareg volné stání; d.) VW Crafter na čtyřsloupové zdviži;  
e.) VW Crafter na čtyřsloupové zdviži 

 

Obr. 21Velikosti pracovních stání dle požadavků ČSN 736059. 

 

 

Varianta č.1 

 

 

 
Obr. 22Varianta rozmístění pracovišť č.1 
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Roletová vrata do hlavní dílny jsou umístěna co nejvíce na levou stranu, čímž je 
umožněno co největší možné napřímení vnitřní komunikace mezi těmito vraty  
a přijímacím prostorem. Ostatní vrata v budově jsou rovněž roletového typu. Mycí 
stanoviště spolu s pneuservisem se nachází ve vedlejší budově dílny, vzhledem 
k tomu, že u těchto pracovišť není požadován vysoký strop, je zde možnost patra 
pro sklad pneumatik. Na toto patro povede schodiště a skluz pro pneumatiky. Pod 
schodištěm bude umístěna kompresorovna. Zdviže jsou umístěny tak, že do dílny 
bude v některých případech nutno couvat. To ovšem nebude z důvodu dostatečně 
širokých vrat problém. Zdviže, na kterých budou prováděny práce na dodávkových 
vozech, jsou umístěny naproti vjezdu. U této varianty je kladen důraz na co 
největší prostory pro sociální plochy a sklady. Tato výhoda je vykoupena 
zmenšeným manipulačním prostorem mezi jednotlivými pracovními stanovišti. 
Vozidla najíždějící na zdviže by musela složitě manévrovat. Největší nevýhodou 
tohoto řešení je příliš malý prostor pro svářecí stanoviště, které by se muselo 
nacházet před pracovišti 7 a 8. 

 

 

Varianta č.2 

 

 

 
Obr. 23 Varianta rozmístění pracovišť č.2 

 

U druhé varianty je zmenšena plocha skladu. Tím je umožněn přesun jedné zdviže 
pro osobní vozidla (8) naproti vratům. Pokud další zdviž (7) natočíme o 45°, 
získáme dostatečný prostor pro svářecí stanoviště. Na tuto zdviž je navíc možno 
díky natočení dobře najet. 
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Varianta č.3 

 

 

Obr. 24

U 3. varianty je oproti druhé roz
lepší najetí na pracovišt
vozidla. Také to umožní snadn
(3).  

 

 

Výběr varianty 

 

Jako nejvýhodnější varianta 
použitelná na sklady č
pracoviště dostačuje. Ta
středu dílny, na které také mohou být provád

Tato varianta je zpracována na výkresu v
požadavkům na jednotlivá pracovišt
i další požadavky na budovu zmín
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Obr. 24 Varianta rozmístění pracovišť č.3. 

 

 

arianty je oproti druhé rozdíl pouze v záměně pracovišť
na pracoviště 20, na kterém budou opravovány

Také to umožní snadnější najetí vozidla na dílnu z přijímacího stanovišt

ější varianta se jeví 3. varianta. Je zde sice zmenšena plocha 
použitelná na sklady či sociální plochy pro zaměstnance, ta ale dle požadavk

čuje. Tato varianta poskytuje největší manipula
edu dílny, na které také mohou být prováděny opravy. 

Tato varianta je zpracována na výkresu v příloze 2. Je př
m na jednotlivá pracoviště z oddílu 3.4. Dále jsou zde zohledn

i další požadavky na budovu zmíněné v následujícím oddíle. 
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 pracovišť 20 a 8. To umožní 
opravovány dodávky a větší 

přijímacího stanoviště 

se jeví 3. varianta. Je zde sice zmenšena plocha 
stnance, ta ale dle požadavků na 

ětší manipulační plochu ve 

íloze 2. Je přihlíženo ke všem 
ále jsou zde zohledněny  
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3.7.3 Další požadavky na budovu 

 

Vytápění 

Vytápění lze rozdělit na 3 zóny. V prodejně bude z estetického důvodu vytápění 
řešeno podlahovým topením, to bude napojeno a plynový kotel, který bude 
zároveň vyhřívat radiátory v sociálních plochách pro zaměstnance. Na dílně budou 
použity plynové teplomety. Vzhledem k výšce stropu budou v budově hlavní dílny 
použity srážeče teplého vzduchu. Toto řešení se osvědčilo v stávajícím provozu, 
v létě lze srážeče spuštěním zpětného chodu použít jako větráky. Sklady nebudou 
vytápěny přímo, ale pouze přestupem tepla přes sádrokartonovou příčku. Nad 
vraty do hlavní dílny bude umístěna vzduchová clona spouštěná pohybem vrat. 

 

Podlahy 

V prostoru prodejny bude použito dlaždic a lamina podobně jak je tomu na obr. 23. 
Dlaždice budou použity i pro sociální plochy. Mycí stanoviště bude dlaždicemi 
pokryto jak na podlaze, tak i na stěnách do výšky 2m. U mycího stanoviště je 
rovněž nutno v podlaze zřídit odtokový žlábek a podlahu položit pod úhlem 
z důvodu odtoku vody. V dílně a skladech bude použita betonová podlaha. 
Z důvodu vysokého špinění podlahy na dílně bude na betonovou podlahu v dílně 
použit omyvatelný podlahový nátěr. I na dílně je potřeba po celé délce budovy 
zhotovit odtokový žlábek na vodu. Tento žlábek bude sloužit pro odtok vody 
použité při umývání podlahy. Současný provoz tento žlábek nemá a odstranění 
vody probíhá průmyslovým vysavačem, což představuje značně komplikovaný 
postup a vzhledem k tomu, že mytí podlahy probíhá i několikrát do týdne 
i značnou časovou ztrátu. 

 

Výška stropu 

Výška stropu v prodejně podléhá standardům společnosti Volkswagen. Dle ČSN 
736059 musí být stropy v prostorech, kam zajíždějí vozidla vyšší, než je výška 
vozidla o 60 cm v případě volného stání a o 180 cm v případě použití 
automobilové zdviže [27]. V přijímacím prostoru, kde se nepočítá s přijímáním 
dodávek, tedy bude výška stropu minimálně 4m a u budovy hlavní dílny 5 m. Ve 
vedlejší budově dílny bude pouze nízkozdvižný nůžkový zvedák pro pneuservis. 
Strop zde bude mít výšku 3m, počítá se zde s patrem na sklad pneumatik 
s výškou stropu 2m. 

 

Rozvod elekt řiny 

V provozu autoservisu je z důvodu velkého počtu elektrického nářadí a strojů 
důležitý dostatečný počet zásuvek jak na 220 V, tak na 380 V. Přívod elektřiny ke 
zdvižím bude po stropě dílny, aby kabely nepřekážely na dílně. 
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Osvětlení 

Práce v autoservisu je velmi náročná na světelné podmínky. Pro přímé osvětlení 
pracovišť platí hodnota 800 lx a pro průměrné osvětlení na dílně hodnota 80 lx 
[21]. Toho lze dosáhnout lehce na pracovních stolech umístněním zářivek přímo 
nad stoly. Složitější situace nastává při práci na vozidlech, kdy je třeba osvítit 
spodky vozidel. Pro tyto účely se používá přenosných a ručních svítilen. Mimo to 
budou po celém obvodu dílen instalovány okna. 

 

Barvy 

Exteriér budovy bude v kombinaci bílé a stříbrné barvy dle standardů společnosti 
Volkswagen. Interiér bude převážně v bílé barvě, na dílně je počítáno s přidáním 
pruhů z teplých barev. Podlaha dílny bude šedá. 
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4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
V této části bude provedena kalkulace předpokládaných nákladů a výnosů 
projektu. Všechny částky budou uvedeny bez DPH. Přesná cenová kalkulace 
stavebních nákladů je pracovní náplní rozpočtáře a zde uvedený výpočet bude 
pouze informativního charakteru. Je také potřeba počítat s nepřesností těchto 
odhadů z důvodu složitosti a dlouhodobosti celého projektu. 

 

4.1 Vstupní náklady 

 

4.1.1 Stavební náklady 

 

Pozemek 

Pozemek je již ve vlastnictví majitele firmy. Pro výpočet návratnosti investice je 
však třeba počítat s náklady obětované příležitosti. Kdyby firma nerealizovala 
tento projekt, mohl by být pozemek prodán a získané prostředky použity pro další 
rozvoj firmy. Ceny pozemků v Jindřichově Hradci ke komerčním účelům se 
pohybují mezi 900 až 1400 Kč za m2. Vzhledem ke skutečnosti, že velká část 
dotčeného pozemku se nachází v ochranných pásmech, lze cenu pozemkou 
předpokládat při nižší hranici této relace. Nekvalifikovaný odhad tedy činí 1000 Kč 
za m2 [29]. 
 

 

N! = p × C!
 

N! = 4740 × 1000                                                                      (7) 

N! = 4740	000	Kč 
 

 

p [m2] -výměra pozemku 

CP [Kč ]  -odhadovaná cena za m2 pozemku 

NP [Kč]   -náklady na pozemek 

 

 

Technická infrastruktura 

K areálu je potřeba zřídit přípojku elektrické energie, vyhloubit na vedlejším 
pozemku studni a položit vodovod. Dále je potřeba zřídit kanalizační septik  
a vzhledem k vodě znečištěné škodlivými látkami i čističku odpadních vod. 
Vytápění bude řešeno zemním plynem, a proto je potřeba zřídit nádrž na tento 
plyn. Uvedené ceny pochází z programu RTS Stavitel společnosti RTS, která se 
zabývá tvorbou rozpočtových standardů stavebních prací [30]. 
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Tab. 44. Kalkulace z programu RTS Stavitel na technickou infrastrukturu [30]. 
Položka Množství Cena za 

jednotku[Kč]   
Cena[Kč]   

Jímka odpadní 20 m3 6 060 121 000 
Kanalizace z PVC D 160 mm 50 m 1 908 95 400 
Odlučovač ropných látek 1 ks 103 200 103 200 
Výkop studny 40 m3 2 085 83 400 
Osazení pláště studny 8 m 1 339 10 712 
Výplň dna studny z betonu 3 m3 3 440 10 320 
Čerpadlo do studně 2l/s 1 ks 24 800 24 800 
Vodovod z PVC hrdlových D 90mm 100 m 1 067 106 700 
Plynovodní přípojka ocelová DN 50 50 m 972 48 600 
Zásobník na plyn nadzemní 4850l 1 ks 59 500 59 500 
Přípojka elektro pro průmyslové objekty 550 m 1 188 653 400 
Celkové náklady na infrastrukturu 
(NINF) 

  1 317 032 

 

 

Vnější plochy areálu 

Je potřeba provést zejména zpevnění plochy příjezdové cesty, parkoviště  
a manipulačních ploch asfaltem, zámkovou dlažbou a štěrkem. V areálu také bude 
několik travních ploch. Dále je v projektu počítáno s betonovým plotem kolem 
manipulačního prostoru. Kalkulace byla opět provedena programem RTS Stavitel 
[30]. 

 

Tab. 45. Kalkulace z programu RTS Stavitel na vnější plochy [30]. 
Položka Množství Cena za 

jednotku [Kč]   
Cena [Kč]   

Komunikace z obalovaného makadamu 1750 m2 800 1 400 000 
Komunikace ze zámkové dlažby 8 cm 310 m2 749 232 190 
Zpevnění plochy štěrkovou drtí 400 m2 100 40 000 
Založení trávníku, vlastní zemina 600 m2 38 22 800 
Zdivo plotové 2 m, betonové příčky 89 m 2400 213 600 
Brána 5m křídlová plotová 1 ks 19 000 19 000 
Celkové náklady na vnější plochy  (NPLO)   1 927 590 
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Budova 

Dle cenových ukazatelů pro rok 2014 společnosti RTS stojí m3 obestavěného 
prostoru hal pro garážování, opravy a údržbu vozidel včetně veškerého vybavení 
v případě svislé nosné kovové konstrukce průměrně 3840 Kč. Odchylka skutečné 
budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb 
dosahovat až 25% [31]. Vzhledem k estetické náročnosti na autorizovaný servis je 
možné počítat s navýšením ceny. Na druhou stranu má firma zkušenosti 
s budováním podobného areálu a disponuje řadou kapacit (smykový čelní 
nakladač, traktor, 4 kolový bagr), a proto si může část prací provést sama. 
Můžeme tedy počítat s koeficientem 1. 

 

 

N< = V × C=>?
 

N< = 6800 × 3840                                               (8) 

N< = 26	112	000	Kč 
 

V [m3]   -objem budovy 

CRTS [Kč]   -průměrná cena za m3 obestavěného prostoru 

NB [Kč]   -náklady na výstavbu budovy 

 

Přístřešek pro dodávky 

Náklady na přístřešek pro dodávky o ploše 84 m2 lze odhadnout na základě 
zkušenosti ze stávajícího servisu při stavbě obdobné stavby. Podlaha bude 
asfaltová a je započítána do celkové asfaltové plochy. 

 

N@A@ = 300	000	Kč                                              (9) 

 

NDOD[Kč] -náklady na přístřešek pro dodávky 

 

4.1.2 Náklady na vybavení 

Výčet vybavení potřebného k provozu navrhovaného autoservisu včetně 
odhadované ceny se nachází v oddíle 3.4. 

 

NB = 3	526	000	Kč                                            (10) 

 

NV[Kč] -náklady na vybavení 
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4.1.3 Počáteční náklady na zam ěstnance 

Nutností je nábor nových zaměstnanců, kteří jsou uvedeni v tabulce 27. Již 
samotný nábor zaměstnanců je spojen s finančními výdaji. Ty lze jen těžko 
odhadnout ale na inzerci a další personální náklady bude vyhrazeno 200 000 Kč. 
Další položkou budou nutné vstupní proškolení dle standardů Volkswagen. Odhad 
průměrné ceny za 1 pracovníka činní 50 000 Kč. 

 

NC = N áE.+ + z × NšG.H� í
 

NC = 100	000 + 8 × 30	000
                                                       (11) 

NC = 340	000	Kč 
 

z [-]    -počet zaměstnanců 

Nškolení [Kč]   -náklady na vstupní školení pro 1 zaměstnance 

Nnábor [Kč]   -náklady na nábor zaměstnanců 

NZ [Kč]   -počáteční náklady na zaměstnance 

 

4.1.4 Celkové po čáteční náklady projektu 

Celkové náklady nutné k vybudování a vybavení celého areálu získáme prostým 
součtem jednotlivých dílčích nákladů. 

 

N = NB + N! + N< + N@A@ + N!IA + NC + NJKL
                              (12) 

 

N = 4	172	000 + 4	740	000 + 26	112	000	 + 300	000 + 1	928	000 + 340	000	 +		
 

+1	317	000
 

 

N = 38	909	000	Kč 
 

NV[Kč]  -náklady na vybavení autoservisu 

NP [Kč]   -náklady na pozemek 

NB [Kč]   -náklady na výstavbu budovy 

NDOD[Kč] -náklady na přístřešek pro dodávky 

NINF[Kč] -náklady na technickou infrastrukturu 

NPLO[Kč] -náklady na vnější plochy 

NZ[Kč]  -počáteční náklady na zaměstnance 

N[Kč]  -celkové počáteční náklady 
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4.2 Provozní náklady 

 

4.2.1 Náklady na zam ěstnance 

Mzdy zaměstnance tvoří v případě provozování autoservisu největší část 
provozních nákladů. Mimo samotného platu připadajícího na zaměstnance, další 
náklady jako školení, osobní vybavení, odměny. Částky jsou stanoveny s ohledem 
na úroveň mezd v současném provozu s navýšením z důvodu vyšší úrovně  
a náročnosti provozu. 

 

Tab. 46. Náklady na zaměstnance (NM) 
Pracovník Hrubá 

měsíční 
mzda/měsíc[
Kč]   

Celkové 
mzdové 
náklady/měsíc[
Kč]   

Další náklady na 
zaměstnance/rok[
Kč]   

Celkové náklady 
na 
zaměstnance/rok[
Kč]   

Diagnostik, 
Elekrikář 

25 000 33 500 50 000 452 000 

Opravář 
motorů 

25 000 33 500 50 000 452 000 

Specialista 
na podvozky 

25 000 33 500 50 000 452 000 

Pomocný 
mechanik 

20 000 26 800 30 000 351 600 

Administrativ
ní pracovník 
1 

20 000 26 800 30 000 351 600 

Administrativ
ní pracovník 
2 

20 000 26 800 30 000 351 600 

Prodejce 
vozidel 1 

30 000 40 200 50 000 532 400 

Prodejce 
vozidel 2 

30 000 40 200 50 000 532 400 

Přijímací 
technik 

30 000 40 200 50 000 532 400 

Celkem  225 000 301 500 390 000 4 008 000 
 

 

4.2.2 Energie, obnova vybavení, ostatní. 

Odhad náklad v tomto oddíle bude opět reflektovat náklady současného provozu. 

 

Energie 

Spotřeba energie není při provozování autoservisu tak vysoká jako například při 
výrobní činnosti z důvodu malého využívání strojů. Jediný stroj vyžadující 
významnější množství energie je kompresor, který je zapnut po celou směnu. 
Největší množství energie je spotřebováno na vytápění a osvětlení pracovišť. 
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Další položkou je spotřeba vody, která je potřeba při mytí vozidel. Vzhledem 
k velikosti budovy a odhadovanému počtu zakázek lze počítat s trojnásobnými 
náklady na energie než u současného provozu. 

 

Obnova vybavení, údržba objektu. 

U takto dlouhodobého projektu je nutné počítat s náklady spojenými s vývojem 
celého automobilového odvětví. Proto je nutné každý rok nakupovat moderní 
vybavení. Stávající vybavení bude podléhat opotřebení a musí být průběžně 
opravováno a dokupováno. 

 

Ostatní 

Mezi ostatní náklady patří náklady na mycí prostředky, palivo do automobilů, 
náklady na údržbu budovy, sekání trávníků, náklady na dovoz nových vozidel, 
licenční poplatky a podobně. 

 

Tab. 47. Náklady na energie, vybavení a další (NO) 
Druh nákladů Výše nákladů [Kč]   
Energie 350 000 
Obnova 
vybavení 

1 000 000 

Ostatní 2 000 000 
Celkem  3 350 000 

 

4.2.3 Celkové provozní náklady za 1 kalendá řní rok 

 

N!=A = NM + NA
 

 

N!=A = 4 008 000 + 3 350 000                                   (13) 
 

N!=A = 7 358 000 Kč/rok 
 

NM[Kč/rok]  -náklady na zaměstnance 

NO [Kč/rok]    -náklady na energie, vybavení a další 

NPRO[Kč/rok]  -celkové provozní náklady za 1 rok 
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4.3 Předpokládané p říjmy 

Příjmy navrhovaného provozu budou plynout zejména ze servisu vozidel a prodeje 
nových vozidel. Servis vozidel lze rozdělit na příjmy z vyúčtovaných normohodin a 
příjmy z prodeje náhradních dílů. 

 

4.3.1 Příjmy z oprav a údržby vozidel 

Příjmy ze servisní činnosti plynou jak ze sazby na jednu normohodinu, tak 
z obchodní marže na náhradních dílech.  

 

Příjmy z odvedených normohodin 

Na základě telefonické dotazu na autorizovaný servis Volkswagen Porsche Brno 
byly zjištěny sazby na jednu normohodinu. Ta se liší v závislosti na modelu, na 
kterém jsou práce odváděny. Tato sazba se pohybuje od 860 Kč bez DPH pro 
vozy Volkswagen Polo až po 1365 Kč bez DPH pro vozy Volkswagen Tiguan. Pro 
nejrozšířenější model Golf je to pak 1000 Kč bez DPH. Běžná pracovní hodina pak 
stojí 1150 Kč bez DPH. Protože známe složení vozového parku Volkswagen  
ve spádové oblasti, můžeme stanovit vážený průměr sazby na jednu 
normohodinu. Po vynásobení počtem normohodin získáme odhad tržeb za 
servisní práce a opravy za 1 rok. 

 

Tab. 48. Cenové sazby na modely Volkswagen 
Model Počet vozů ve 

spádové oblasti 
Sazba na 1 
normohodinu 

Součin počtu 
vozů a hodinové 
sazby 

Golf 992 1000 992 000 
Passat 683 1150 785 450 
Polo 433 860 372 380 
Transporter 396 1285 508 860 
Sharan 154 1280 197 120 
Caddy 109 1150 125 350 
Tiguan 55 1365 750 75 
Touran 96 1250 120 000 
Touareg 25 1320 330 00 
Bora 49 860 42 140 
Crafter 13 1350 17 550 
Fox 4 860 3 440 
Ostatní 222 1000 222 000 
Celkem  3231  3 494 365 
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P?N= =
S

CV?A
× HP

 

 

P?N= =
Q RSR QTU

Q VQW
× 5828

                                                              (14) 

 

P?N= = 6 303 000 Kč/rok 
 

PSER [Kč/rok]  -celkový příjem za servisní práce za 1 kalendářní rok 

HC [Nh/rok]   -celkový počet pracovních normohodin za rok 

S [Kč]  -součin počtu vozů ve spádové oblasti a sazby na normohodinu 

VCR [ks]   -počet vozidel VW prodaných v ČR za rok 2013 

 

 

Příjmy z prodeje díl ů 

Při opravování a servisů automobilů se spotřebovávají náhradní díly, maziva  
a další položky. Tyto náhradní díly jsou prodávány autoservisem nebo si je 
zákazník zajistí sám. V případě autorizovaného servisu má zákazník omezenou 
možnost využít své vlastní díly, protože na opravy musí být ve valné většině 
použity originální náhradní díly výrobce. Marže autoservisu na náhradních dílech  
a mazivech se pohybuje od 10 do 40%. Budoucí příjmy z prodeje náhradních dílů 
lze odhadnout na příjmech z náhradních dílů současného servisu, je třeba brát 
v úvahu, že originální díly Volkswagen jsou výrazně dražší než neoriginální díly 
používané v současném servisu. 

 

P@ = 2 000 000 Kč/rok                                        (15) 

 

PD[Kč/rok]    -celkový příjem z prodeje náhradních dílů za 1 kalendářní rok 

 

 

 

4.3.2 Příjmy z prodeje automobil ů 

Součástí navrhovaného autoservisu je i autorizovaný prodej nových vozů 
Volkswagen. Pro určení zisku z prodejů musíme odhadnout počet prodaných vozů 
za rok a průměrnou marži z prodeje jednoho kusu. Tyto údaje lze těžko odhadnout 
zvláště v dlouhodobém výhledu. 
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Počet prodaných kus ů 

Volkswagen prodal za rok 2013 v celé ČR 14948 ks vozidel při počtu 41 
autorizovaných prodejních zastoupení [8] [15]. V případě že nebereme v úvahu 
vliv individuálních dovozů nových automobilů a reexportů, tak můžeme počítat 
s průměrem 335 vozů na jedno zastoupení. Tento údaj ale nelze objektivně použít 
z důvodu nerovnoměrnosti prodejů v ČR. 

V případě, že bereme v úvahu závislost počtu prodaných vozů na velikosti 
vozového parku Volkswagen ve spádové oblasti, lze použít přímou úměru. 
Výsledný údaj můžeme brát jako odhad prodejů v navrhovaném autoservisu. 

 

V?A =
VP=
MP=

×M?A
 

 

V?A =
WRSRY

QWYZUY
× 3231                                                                 (16) 

 

V?A = 152	ks 
 

 

VCR [ks]   -počet vozidel prodaných v ČR za rok 2013 

VSO[ks]   -počet vozidel prodaných ve spádové oblasti 

MCR [ks]   -počet vozidel VW v ČR 

MSO[ks]   -počet vozidel VW ve spádové oblasti navrhovaného autoservisu 
 

 

 

 

Marže na vozidlech 

Na základě osobního telefonátu s prodejním oddělením Porsche Brno, 
autorizovaným prodejcem Volkswagen, byla zjištěná přibližná marže na nových 
vozech Volkswagen. U akčních modelů se pohybuje v relaci 5 až 6% a u vozů 
prodávaných za ceníkové ceny v relaci 8 až 9%. Střední hodnotou je tedy marže 
7%, kterou použijeme pro další výpočet. 

Pro výpočet průměrné marže potřebujeme také znát průměrnou cenu 
prodávaného vozidla Volkswagen. K tomu použijeme data o prodejích jednotlivých 
modelů a ceníkové ceny modelů Volkswagen [8] [24]. Budeme brát v potaz ceny 
středních výkonových variant. Z počtu prodaných vozů v ČR a celkových tržeb 
můžeme spočítat vážený průměr ceny jednoho vozu Volkswagen. 
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Tab. 49. Průměrná cena vozů Volkswagen [8] [24]. 
Model Počet prodaných 

kusů v ČR[ks]   
Ceníková cena 
střední motorizace a 
výbavy (bez DPH) 
[Kč]   

Celkové tržby 
v ČR (bez DPH) 
[Kč]   

Golf 4918 373 591 1 837 320 538 
Passat 2315 621 651 1 439 122 065 
Polo 1918 246 401 472 597 118 
Tiguan 1716 590 841 1 013 883 156 
T5 a deriváty 1550 756 498 1 172 571 900 
Caddy 1031 412 402 425 186 462 
Touran 669 451 801 302 254 869 
Up 418 191 891 80 210 438 
Touareg 314 1 090 911 342 546 054 
Sharan 343 690 381 236 800 683 
Beetle 151 377 541 57 008 691 
Crafter 112 735 567 82 383 504 
Phaeton 42 1 527 860 64 170 120 
Amarok 32 708 346 22 667 072 
Scirocco 19 436 791 8 299 029 
Celkem  14948  7 557 021 699 
 

 

P?A =
TP=
VP=

×M × V?A
 

 

P?A =
\ UU\ ZVW TSS

WRSRY
× 0,07 × 152

                                                      (17) 

 

P?A = 5 379 000 Kč/rok
 

 
 

M [%]      -střední hodnota marže na nových vozidlech VW 

VSO [ks]    -předpokládaný počet vozidel prodaných ve spádové oblasti 

TCR [Kč]     -celkové tržby za prodej vozů VW v ČR 

VCR [ks]    -počet vozidel VW prodaných v ČR za rok 2013 

PSO[Kč/rok]    -odhadované tržby z prodeje nových vozů VW v servisu 
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4.3.3 Celkové provozní p říjmy za 1 kalendá řní rok 

 

P!=A = P@ + P?N= + P?A
 

 

P!=A = 2 000 000 + 6 303 000 + 5 379 000
                                 (18) 

 

P!=A = 13 682 000 Kč/rok 
 

PSO [Kč/rok   -tržby z prodeje nových vozů VW v navrhovaném servisu 

PD  [Kč/rok]    -celkový příjem z prodeje náhradních dílů za 1 kalendářní rok 

PSER [Kč/rok]    -celkový příjem za servisní práce za 1 kalendářní rok 

PPRO [Kč/rok]    -celkový příjem 1 kalendářní rok 

 

 
4.4 Ekonomické zhodnocení 

 

4.4.1 Hrubý provozní zisk 

 

Z!=A = P!=A − N!=A
 

 

Z!=A = 13 682 000 − 7 358 000
                                                 (19) 

 

Z!=A = 6324 000 Kč/rok 
 

 

 

PPRO  [Kč/rok]  -celkový příjem 1 kalendářní rok 

NPRO [Kč/rok]  -celkové provozní náklady za 1 kalendářní rok 

ZPRO [Kč/rok]  -celkový hrubý zisk za 1 kalendářní rok 
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4.4.2 Zdanění hrubého zisku 

Sazba daně z příjmu právnických osob činí v České republice 19% [32]. V případě 
že bychom danili celý hrubý zisk, tak po zdanění bude zisk 5 122 440 Kč ročně, 
což představuje měsíční zisk 426 870 Kč 

Hrubý provozní zisk navrhovaného servisu ovšem nebude zdaněn celý, ale bude 
snížen o odpisy dlouhodobého hmotného majetku a o úrok z hypotečního úvěru.  

 

4.4.3 Financování projektu 

Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu je nutné financování externími 
zdroji. Firma sice disponuje vlastními finančními zdroji, ty ovšem nejsou 
dostatečné a je nutné mít finanční rezervu pro případné stavební a provozní 
komplikace.  

Majitel firmy je ochoten poskytnout pozemek bez nároku na zisk s tím, že mu bude 
zaplacen až po splacení všech ostatních pohledávek. Potřebná částka pro 
financování projektu jsou veškeré počáteční náklady bez ceny pozemku, což je 
34 169 000 Kč. Pro zvýšení rezerv je tuto částku možné zaokrouhlit na  
35 000 000 Kč. 

Vzhledem k tomu, že majitel firmy nemá zájem o vstup cizího investora do firmy, je 
jedinou možností sjednání investičního úvěru. Jako zástava bude sloužit areál 
současného provozu v Jarošově nad Nežárkou a financovaný budoucí areál 
v Jindřichově Hradci. Telefonním jednáním bylo od finančního poradce Komerční 
banka a.s., jejíchž služeb firma Auto Bejda s.r.o. využívá, zjištěny přibližné 
podmínky poskytnutí hypotéky pro takovéto podnikatelské záměry. Přesné 
podmínky poskytnutí hypotečního úvěru jsou velmi individuální, ale z rozhovoru 
vyplynulo, že roční úroková sazba u podobných projektů se pohybuje okolo 8% 
ročně s dobou splácení maximálně 15 let. Majitel firmy počítá s tím, že v prvních 
letech tohoto projektu nebude požadovat žádný zisk. Veškerý zisk projektu tedy 
půjde na pokrytí investičního úvěru a splacení pozemku jako další pohledávky. 

Při kalkulaci daně z příjmu z právnických osob pomocí programu Microsoft Excel  
a jeho finančních funkcí při započítání zrychlených daňových odpisů zjistíme,  
že předpokládaný úvěr 35 000 000 Kč bude hrazen po dobu 9 let s roční úrokovou 
sazbou 8%. Navýšení úvěru za tuto dobu bude 14 210 740 Kč. Měsíční splátka 
bude 455 655 Kč, což dokáže projekt pokrýt a ještě vyprodukovat zisk, který bude 
použit k splácení pozemku majitele firmy [33]. V 10. roce provozu areálu bude 
uhrazen zbytek pozemku majitele a tím i navráceny veškeré investice do projektu.  
V dalších letech již bude areál produkovat zisk použitelný pro další rozvoj firmy. 
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Tab. 50. Daň z příjmu právnických osob a zisk po zdanění a splacení úvěru 
Rok Roční úrok 

[Kč]   

Odpisy 
skupina 5 
[Kč]   

 

Odpisy 
skupina 
1+2 [Kč]   

Celkové 
snížení 
základu 
daně [Kč]   

Základ daně 
[Kč]   

Daň 
z příjmu 
[Kč]   

Zisk po 
zdanění a 
splacení 
úroků [Kč]   

1. 2 699 971    988 567    834 400    4 522 938    1 801 062    342 202    515 018    
2. 2 470 239    1 911 229    1 335 040    5 716 508    607 492    115 423    741 797    
3. 2 221 438    1 845 324    1 001 280    5 068 042    1 255 958    238 632    618 588    
4. 1 951 986    1 779 420    667 520    4 398 926    1 925 074    365 764    491 456    
5. 1 660 170    1 713 516    333 760    3 707 446    2 616 554    497 145    360 075    
6. 1 344 133    1 647 611    300 000    3 291 744    3 032 256    576 129    281 091    
7. 1 001 868    1 581 707    300 000    2 883 575    3 440 425    653 681    203 539    
8. 631 189    1 515 802    300 000    2 446 991    3 877 009    736 632    120 588    
9. 229 749    1 449 898    300 000    1 979 647    4 344 353    825 427    31 793    
∑ 14 210 743    14 433 074    5 372 000    34 015 817 22 900 183 4 351 035 3 363 945   

 

Je třeba brát v potaz, že celý ekonomický propočet stojí z velké části na 
odhadovaných hodnotách. Dále není zahrnut vliv inflace, případné propady trhu 
s motorovými vozidly, změny úrokových sazeb a další časové vlivy. Proto je nutné 
počítat s výraznými odchylkami od tohoto výpočtu. Výhodou celého projektu je 
možnost pokrytí případných odchylek ze zisku současného provozu. 
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ZÁVĚR 
 

Prioritním záměrem této práce bylo zmapování dalších možností pro rozvoj firmy 
Auto Bejda s.r.o. Popudem k úvaze o rozvoji firmy byla nespokojenost vedení 
se stávající lokalitou provozovny i s technickými parametry této provozovny. Spolu 
s těmito geograficko-ekonomickými a technickými důvody jde ruku v ruce 
i strategický pohled firmy, která chce obsáhnout co největší podíl na regionálním 
trhu. 

Na základě skutečnosti, že majitel firmy vlastní stavební pozemek ve vhodné 
lokalitě, vznikla myšlenka na využití tohoto pozemku k vybudování nové 
provozovny autoservisu. V přípravné fázi bylo provedeno zhodnocení stávajícího 
provozu a identifikace některých chyb, kterým se bylo nutno při projektování 
nového servisu vyhnout. Poté byl uskutečněn statistický průzkum vozového parku, 
prodejů vozidel a konkurence. S využitím informací vycházejících z tohoto 
průzkumu bylo možné stanovit strategii firmy a odhadnout počet zakázek  
pro navrhovaný autoservis. 

Ve vlastním návrhu provozovny bylo potřeba skloubit omezující dispozice 
stavebního pozemku s nutností splnění všech podmínek potřebných k provozu 
autorizovaného zastoupení Volkswagen. Zejména se jednalo o umístění 
prodejního prostoru a dílny, která by dokázala pokrýt předpokládaný počet 
zakázek do vymezené plochy tak, aby kolem vlastní budovy zbýval dostatek 
manipulačního prostoru. Poté byla s přispěním zkušeností z provozu stávajícího 
provozu a na základě požadavků ČSN navrhnuta vlastní provozovna. Při návrhu 
byla odstraněna většina problémů vyskytujících se v současném provozu. 

Při ekonomickém zhodnocení byla provedena kalkulace předpokládaných nákladů 
a příjmů autoservisu. Na základě nutnosti sjednání bankovního úvěru byla 
provedena kalkulace se započítáním daňové zátěže, odpisů dlouhodobého 
majetku a úroku z úvěru. Návratnost celé investice byla vypočtena na 10 let. 

Tato práce posloužila autorovi práce k ujasnění a potvrzení mnoha skutečností 
z dané oblasti. Autor hodnotí projekt výstavby autorizovaného zastoupení 
Volkswagen v Jindřichově Hradci reálně i navzdory vysokým investicím  
a vysokému podnikatelskému riziku. Jako vedoucí pracovník firmy Auto Bejda 
s.r.o., který spolurozhoduje o budoucím směřování firmy, je rozhodnut učinit 
veškeré kroky potřebné k uskutečnění tohoto záměru v nejbližších letech. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Zkratka Jednotka Popis 
ČR [-] Česká republika 
DPH [-] daň z přidané hodnoty 
EU [-] Evropská unie 
KT [-] koridor pro technickou infrastrukturu 
LPG [-] zkapalněný ropný plyn 
MIG [-] svařování v atmosféře inertního plynu 
S.L.P. [-] systematické projektování 
SBU [-] strategická obchodní jednotka 
VW [-] Volkswagen 
a.s. [-] akciová společnost 
p.č. [-] parcelní číslo 
s.p. [-] státní podnik 
s.r.o. [-] společnost s ručením omezeným 

 

Symbol Jednotka Popis 
CP [Kč]  odhadovaná cena za m2 pozemku 
CRTS [Kč]   průměrná cena za m3 obestavěného prostoru 
Do [dní]   průměrný počet dní dovolené v roce 
Er [hod/rok]   počet pracovních hodin jednoho pracovníka ročně 
Ern [Nh/rok]   počet normohodin odvedených jedním pracovníkem ročně 
Hc [Nh/rok] celkový počet pracovních normohodin za rok 
Hm [Nh/rok] počet normohodin čistících prací za rok 
Hp [Nh/rok] počet normohodin pneuservisních prací za rok 
Hse [Nh/rok] počet normohodin servisních prací za rok 
M [%] střední hodnota marže na nových vozidlech VW 
MCR [ks] počet vozidel VW v ČR 
MSO [ks] počet vozidel VW ve spádové oblasti navrhovaného autoservisu 
N [Kč]   celkové počáteční náklady 
NB [Kč]   náklady na výstavbu budovy 
NDOD [Kč]   náklady na přístřešek pro dodávky 
Ne [dní]   průměrný počet dní nemoci v roce 
NM [Kč/rok]   náklady na zaměstnance 
Nnábor [Kč]   náklady na nábor zaměstnanců 
NO [Kč/rok]   náklady na energie, vybavení a další  
NP [Kč]   náklady na pozemek 
Nškolení [Kč]   náklady na vstupní školení pro 1 zaměstnance 
NV  [Kč]   náklady na vybavení 
NZ [Kč]   počáteční náklady na zaměstnance 
P [m2]   výměra pozemku 
PD [Kč/rok]   celkový příjem z prodeje náhradních dílů za 1 kalendářní rok 
Pn [dní]   počet pracovních dní v daném roce 
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PPRO [Kč/rok]   celkový příjem 1 kalendářní rok 
Pr [dní]   průměrný počet pracovních dní v roce 
PSER [Kč/rok]   celkový příjem za servisní práce za 1 kalendářní rok 
S [Kč]   součin počtu vozů ve spádové oblasti a sazby na normohodinu 
TCR [Kč]   celkové tržby za prodej vozů VW v ČR 
TSO [Kč/rok]   tržby z prodeje nových vozů VW v navrhovaném servisu 
V [m3]   objem budovy 
VCR [ks] počet vozidel VW prodaných v ČR za rok 2013 
Vo [dní]   průměrný počet dní neplaceného volna v roce 
VSO [ks] předpokládaný počet vozidel VW prodaných ve spádové oblasti 
ZPRO [Kč/rok]   celkový hrubý zisk za 1 kalendářní rok 
kpn [-] koeficient překračování norem 
s  [-] směnnost 
z [-] počet zaměstnanců 
zm [-] počet mechaniků 
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