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Abstrakt   
Tato bakalářská práce navrhuje opatření pro zlepšení tržní pozice firmy. V první 

části této práce jsou jako východiska použita teoretické podklady, na které následně 

navazuje druhá část práce, kde dochází k aplikaci vysvětlených ekonomických pojmů 

na získané údaje společnosti MISVO TRANS s.r.o. 

Výstupem práce jsou návrhy změn, které povedou ke snížení nákladů a vyřešení 

problémů, které danou společnost zatěžují, tak aby byla firma schopna přečkat období 

recese a dále prosperovala. 

 

Klíčová slova 
Doprava, dopravce, konkurence, plánování, variabilní náklady, fixní náklady, 

mezní náklady, Analýza bodu zvratu, rentabilita, tržby, zisk, změna 

 

 

 

 

Abstract 
This bachelor work is concerned with design of the remedy, how to improve the 

market position of the firm. In the first part of this work principles of Economy are used 

as initial view. Subsequent second part of work utilizes Economy principles for MISVO 

TRANS s.r.o. company dates.  

 The result of this work is to design changes in the firm to reduce costs and to 

solve company problems to be able to survive in the time recession and prosper in the 

future. 

 

Keywords 
transporter, competition, planning, variable costs, fixed costs, marginal cost, 

Break event point analysis, rentability, sales, surplus, change 
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1 Úvod  

Pokles zakázek způsobuje přebytek kapacit volných vozidel a velký tlak na 

cenu. Ceny za dopravu jsou pod úrovní celkových nákladů. Mnoho dopravců se snaží 

jen přežít. Firmy spotřebovávají zdroje, které vytvořily nikoli za poslední roky, ale třeba 

za deset let. Společnosti usilují o snižování  nákladů, situaci ztěžuje leasingové 

břemeno. Leasingové firmy se snaží vyjít dopravcům vstříc, vyjednává se o odložení 

splátek či odlehčeném splátkovém režimu. Přesto firmy vracejí stovky, možná tisíce 

vozidel a situace v ČR se příliš neliší od Evropy, ve které podle odhadů stojí již několik 

set tisíc vozidel, a to nových, nepřevzatých, zabavených z leasingu či depozitu. Depozit 

je řešením pro mnoho firem. Snad jediným pozitivem je, že firmy nahrazují řidiče, se 

kterými nebyly spokojené, lepšími. To je ovšem pouze jen malá útěcha v době, kdy 

nemalý počet firem opouští trh.  

Přesné počty o zkrachovalých firmách v sektoru silniční dopravy neexistují, 

podle odhadů sdružení dopravců však mohou tvořit až celou desetinu, a to hlavně mezi 

malými subjekty do pěti vozidel. Podíl malých firem na celkovém počtu dopravců je 

u nás nad průměrem EU, toto specifikum však s krizí bere za své.1 

Jako jednatele společnosti MISVO TRANS s.r.o., která se zabývá nákladní 

silniční dopravou, mě velmi trápí popsaná situace na dopravním trhu. Z těchto důvodů 

jsem se rozhodl psát bakalářskou práci s ohledem na to, aby práce byla užitečná pro 

uvedenou firmu a následně mohlo dojít k aplikaci návrhů a opatření pro zlepšení tržní 

pozice firmy, tak aby byla firma schopna přečkat období recese a dále prosperovala. 

 
 

                                                
1 ČERNÝ, Mikuláš. Statisíce vozidel „ na špalcích “. SYSTÉMY LOGISTIKY 2009, č. 84, s. 2-4. 
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2 Hodnocení současného stavu problematiky  

2.1 Formulace cílů vedoucích k řešení problému 

Vlivem vnějších vlivů, které nemohla společnost ovlivnit se situace na 

dopravním trhu během posledních 2 letech velmi výrazně změnila. V současné době 

společnost provozuje 13 nákladních vozidel, je však otázkou, zda provozování všech 

těchto vozidel je pro společnost nadále výhodné. 

Cílem mé práce bude vytvoření systému a nástrojů na hodnocení vozidel, na 

základě kterého budou navrženy změny,  které povedou  ke snížení nákladů, zvýšení 

konkurenceschopnosti a také k efektivnímu využívání disponibilních zdrojů, tak aby 

byla firma schopna přečkat období recese a dále prosperovala. 

2.2 Charakteristika společnosti 

Pokud chceme posoudit ekonomickou situaci určité společnosti, je dobré znát 

základní informace o daném podniku.  

.  

 

 

Obchodní firma:  MISVO TRANS s.r.o.  

Sídlo:  Osvětimany 356, PSČ 687 42 

Identifikační číslo:  282 89 005 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání firmy  

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná 

vozidly do 3,5 t i nad 3,5 t celkové hmotnosti  

 

Obrázek 1: Obrázek 1: Logo společnosti (Zdroj: vlastní) 
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2.2.1 Sortiment služeb 
Firma převážně zajišťuje následující služby: 

 přepravu na vnitrostátních i mezinárodních linkách, 

 individuální řešení každé přepravy, 

 přepravu zboží ADR tř. 2-6, 8, 9, 

 převoz nákladů různého druhu, včetně nebezpečných nákladů ADR tř. 2-

6, 8, 9,  

 přepravu chlazeného zboží, 

 rozvoz zásilek od výrobce k odběrateli, 

 informace o pohybu zásilek pro zákazníka, 

 termínované nakládky a vykládky, 

 standardní pojištění zásilky dle úmluvy CMR do 10 mil. Kč. 

2.2.2 Organizační struktura firmy 
Organizační struktura je znázorněna schématem. Ředitel společnosti má pod 

sebou jednotlivá oddělení, za která jsou odpovědní vedoucí pracovníci. 

 

Obrázek 2: Organizační struktura MISVO TRANS s.r.o (Zdroj: vlastní) 
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2.2.3 Zákazníci  
Mezi hlavní zákazníky společnosti patří mezinárodní logistické firmy a spedice. 

Výrobní podniky tvoří pouze nepatrnou část zákazníků. Zákazníci, se kterými jsou 

dlouhodobé obchodní vztahy, tvoří přibližně 85 % tržeb firmy.  

2.2.4 Dodavatelé 
Dodavatele můžeme rozdělit na skupiny dle poskytovaných služeb, případně 

dodávaného materiálu. 

 Pohonné hmoty 

Společnost má uzavřenou smlouvu na nákup pouhých hmot se  čtyřmi  

dodavateli: 

o MONTECO s.r.o., 

o Chemis a.s., 

o Shell  s.r.o., 

o ČSAD Kyjov a.s. 

U většiny těchto dodavatelů je složena záloha, aby bylo možné dosáhnout 

lepších cenových podmínek a také bezhotovostní platby. Tankování u jednotlivých 

dodavatelů se odvíjí dle aktuálních cen, kterou dodavatelé oznámí na určité období. 

 Náhradní díly 

V případě provedení opravy vlastním automechanikem, nakupujeme náhradní 

díly od těchto dodavatelů: 

o EMT s.r.o., 

o SCANIA s.r.o., 

o ČSAD Hodonín a.s., 

 Servis vozidel 

Opravy vozidel provádíme převážně v autorizovaných servisech 

o SCANIA s.r.o., 

o ČSAD Hodonín a.s. (DAF), 

o ČSAD Uherské Hradiště a.s. (MAN). 
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 Pneu 

o Pneuservis Dufka s.r.o. 

 Platba mýtného 

o Diner club a.s., 

o Shell s.r.o. 
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2.3 Přepravní trh 

Dopravní odvětví velmi silně kopíruje hospodářský cyklus. Z tohoto důvodu je 

tento sektor hodně citlivý na jakékoliv změny.  Současná hospodářská recese způsobila 

snížení poptávky po dopravě a následný přebytek nabídky volných vozidel. 

 Protože se pochybujeme na téměř dokonale konkurenčním trhu, tato změna 

měla okamžitý vliv na tvorbu cen za dopravu. Abychom mohli trh nazývat dokonale 

konkurenční je potřeba specifikovat splnění následujících podmínek. 

 Dokonalá informovanost 

Nacházíme se v 21. století a tak tato podmínka je poměrně lehce splněna přes 

spediční databanky, které fungují na principu burzy, kde je zadána volná přeprava a 

firmy, které mají o ni zájem, se okamžitě přihlásí. Spediční databanky jsou například: 

RAAL TRANS, Timo Com apod. Firmy využívají tyto databanky také k tomu, aby 

stanovily, nebo ověřily konkurenční ceny za přepravy, které jsou poté realizovány 

napřímo s dopravci. 

 Nulové náklady na změnu dodavatele 

Při prodeji přepravy přes spediční databanku jsou náklady na změnu dodavatele 

téměř nulové, každý člen databanky má své vlastní registrační číslo, ve svém profilu má 

uvedené všechny potřebné údaje a dokumenty a tak není problém v okamžiku změnit 

dodavatele. 

 Homogenní produkt 

Samotná fyzická přeprava zboží se dá považovat za homogenní produkt, 

zákazníkovi je v konečném důsledku jedno, které vozidlo přepraví požadovaná náklad. 

Pro něho je důležité, aby bylo zboží v požadovaný čas, a na určeném místě. Firmy se 

mohou odlišovat pouze tím, že nedodrží stanovené podmínky, jako jsou např. časy 

nakládek a vykládek apod. Na spokojenost zákazníka mají také vlivy další skutečnosti: 

příjemná a profesionální komunikace dispečinku, slušné vystupování řidiče na nakládce 

a vykládce, rychlé vrácení potvrzených dodacích listů apod. 

Můžeme však říci, že 90% firem poskytuje kvalitní a spolehlivé služby a tak se 

o nějaké přílišné heterogennosti produktu nedá hovořit.  
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2.4 Situace na trhu 

Situace na trhu se dá velmi dobře popsat na následujícím grafu: 
 

 
Graf 1: Odvození křivky nabídky firmy (Zdroj: Škapa, Mikroekonomie)2 

 

Nabídka firmy je tvořena přímkou mezních nákladů. Od roku 2003 byly ceny za 

dopravu na stejné úrovni, přičemž průměrné náklady stále stoupaly (mzdy řidičů, nafta, 

mýto).  Nicméně stále cena za přepravu (P5) převyšovala průměrné náklady AC. Jelikož 

bylo možné v tomto odvětví tvořit zisk, přilákalo to další společnosti. Postupně se začal 

trh přesycovat nákladními vozy. Dopravní firmy a spedice začaly snižovat ceny, aby 

ustály situaci mezi těžkou konkurencí. Cena za přepravu klesá až pod průměrné náklady 

(AC). Na přelomu roku 2007/2008 začíná dopravní krize v celé Evropě. Objevují se 

stávky dopravních firem ve Španělsku apod., které ale stejně ke zlepšení celkové situace 

nevedou. Dopravní trh je obrovský a jednotlivý účastnící jsou příliš rozptýleni, na to 

                                                
2 ŠKAPA, S. Mikroekonomie. 1. vydání. Brno: Akademické Nakladatelství Cerm 2006. 119 s.  
ISBN 80-214-3132-6 
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aby se domluvili, že pod náklady jezdit nebudou. Většina firem má obavy, že pokud 

začne stávkovat, okamžitě by jejich místo zabrala konkurence.  

Na spuštění této dopravní krize se velmi silně podílela rostoucí cena nafty. Její 

strmý vývoj koncem roku 2007 můžeme pozorovat na grafu. 

 

 
Graf 2: Vývoj ceny motorové nafty v České republice (Zdroj: www.prodopravce.cz) 

 
Dalším problémem byl dlouhodobý nedostatek řidičů, který vedl ke zvyšováním 

nákladům na mzdy. Nemožnost promítnout tyto zvyšující náklady do ceny za přepravu 

vedle jen k zhoršení celé situace.  

Firmy se snaží uspořit, kde je to jen možné. Investice do nových dopravních 

prostředků nepřipadají v úvahu a tuto skutečnost pocítili i silně prodejci nových vozidel. 

Objednávky na nová vozidla jsou minimální a vozidla, která byla již objednána dříve 

raději někteří zákazníci, ani nepřevzali. Bazary začínají být přeplněné nákladními vozy. 

Dopravní podniky jsou ve velmi špatné finanční situaci a nejsou schopné včas 

hradit své závazky a tedy hlavně leasingové splátky. Leasingové společnosti prvně 

nezabavují nákladní vozy neplatícím zákazníkům a domlouvají se na posunutí splátek. 

Obávají se, že o zabavené vozy nebude žádný zájem a nebude je možné kde uskladnit.   



 19 
 
 

K těmto všem uvedeným skutečnostem se pro české dopravce přidává specifický 

problém a to stále posilující koruna, které posílí vůči Euru během roku o 5.6 bodu. 

Spousta dopravních firem se dostává do existenčních problémů a ukončuje svou 

činnost. Na posilující koruně můžeme také najít i pár pozitivních jevů a to, že rostoucí 

cena ropy se mohla v ČŘ projevit daleko více, v případě, že by zároveň Česká koruna 

neposilovala. Posilující koruna také přinutila některé řidiče pracující v zahraničí, kterým 

se již tato práce přestávala vyplácet, se vrátit domů do ČR 

 

 
Graf 3: Vývoj Kurzu  Kč/ EURO (Zdroj: www.kurzy.cz) 

 

Po krachu některých firem se v druhé polovině roku 2008 situace mírně zlepšila. 

Oslabující koruna se projevuje pro podniky příznivěji. Jejich zdevastovaná 

konkurenceschopnost se začíná zlepšovat. Začíná přibývat zakázek a v Praze se 

dokonce začal projevovat nedostatek volných vozidel. Některé firmy dokonce navýšily 

mírně cenu za přepravu.  

Později se však začíná se projevovat světová hospodářská krize a koncem roku 

většina firem avizují rapidní poklesy objednávek. Začátek roku 2009 je ve znamení 

srážení cen za dopravu, v některých případech až téměř k samotné hranici variabilních 

nákladů (Na grafu bod E2). Protože ceny za dopravu nepokrývají ani variabilní náklady, 
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tak u většiny firem dochází k zastavení činnosti. Leasingové společnosti neměly na 

výběr a byly nuceny nemilosrdně zabavovat vozidla neplatícím zákazníkům. 

V současnosti jsou volná vozidla parkována v přeplněných bazarech, na odstavných 

plochách zemědělských družstev a kdekoliv, kde je to jen možné. 

Tak obrovská převaha nabídky nad poptávkou po vozidlech má samozřejmě vliv 

na jejich cenu, která v některých případech nedosahuje ani jedné poloviny hodnoty které 

dosahovala na konci roku 2007. 

2.5 Vozový park  

Společnost provozuje celkem 13 vozidel. Z toho 7 vozidel je již ve vlastnictví 

firmy, další 4 vozidla jsou pořízena na leasing a 2 vozidla si společnost pronajala. 

Vozový park byl postupně obnovován a rozšiřován v závislosti na získání 

nových zakázek. Většina vozidel je určitým způsobem specifická a tak pro jednotlivé 

zakázky nelze použít všechna vozidla. Vozidla jsou především diferencována v užitečné 

hmotnosti a v rozměrech ložné plochy. Stáří vozového parku je přibližně 6 let. 

 

Tabulka 1: Vozový park (Zdroj: vlastní) 

číslo rok výroby Popis vozidla stav
1 2001 Scania 420 + návěs frigo v majetku
2 2002 Scania 420 + přívěs v majetku
3 2005 Scania 380 + návěs leasing
4 2005 Scania 380 + návěs frigo leasing
5 2004 Scania 380 + přívěs v majetku
6 2002 Scania 320 + přívěs v majetku
7 2005 Scania 380 + přívěs leasing
8 2008 Scania 420 + návěs v majetku
9 2006 Scania 320 + přívěs plato leasing

10 2002 MAN 185 + příves v majetku
11 2000 MAN 163 + příves v majetku
12 2003 DAF 95 + návěs pronájem
13 2003 DAF 95 + návěs pronájem + v majetku  
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2.6 SWOT analýza podniku 

Silné stránky 

 osobní přístup k zákazníkům, 

 dlouhodobé vztahy se zákazníky, 

 pružnost a přizpůsobivost k požadavkům zákazníků, než vetší 

společnosti, 

 společnost není zatížená úvěrem a leasingové břemeno brzy skončí, 

 dobré jméno, 

 dlouholeté zkušenosti společnosti (působí na trhu od roku 2008, její 

předchůdce od r. 1993), 

 přepravuje zboží ADR, 

 standardní pojištění zásilky dle úmluvy CMR do 10 mil. Kč, 

 24 hod. servis pro zákazníky. 

 

Slabé stránky 

 poměrně malá firma, 

 slabší vyjednávací síla s dodavateli, 

 nemožnost ovlivnit cena za přepravu, která je dána trhem, 

 nemožnost promítnutí zvýšení nákladů do cen za přepravu, 

 závislost na logistických firmách a spedicích, 

 firma neposkytuje komplexní logistické řešení (skladování, distribuce). 

 

Příležitosti 

 využívaní nových technologií k zefektivnění poskytovaných služeb a ke 

snížení nákladů, 

 udržení perspektivních zákazníků, 

 získání dalších strategických zákazníků, 

 v případě přečkání recese možnost rychlejšího rozvoje. 
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Hrozby 

 ztráta hlavního odběratele, 

 morální opotřebení technologií, 

 vstup nových konkurenčních firem na trh, 

 přesun stálých zákazníků ke konkurenci, 

 nebezpečí vykradení zboží z nákladového prostoru, 

 nebezpečí poškození zboží během přepravy, 

 zvyšující se nároky zaměstnanců, 

 nedodání zboží just in time a s tím spojené penalizační podmínky, 

 stále se horšící platební morálka zákazníků, 

 rostoucí ceny vstupů, 

 zvyšující se korupce. 
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3 Teoretické poznatky z literatury 

3.1 Legislativa  

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména 

následujících předpisů: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci 

některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 3820/85, 

 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, 

 vyhláška MZV č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel 

v mezinárodní silniční dopravě (AETR), 

 zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

 prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě, ve znění 

vyhlášky, 

 č. 281/2007 Sb., 

 rozhodnutí Komise č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti 

týkajících se činností v silniční dopravě, 

 vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční 

dopravě, 

 nařízení Rady (EHS) č. 881/1992, o přístupu na trh silniční přepravy zboží 

uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející 

územím jednoho nebo více členských států. 3 

 

 

 

 

                                                
3Legislativa. [online]. 2009  [cit. 2009-12-20]. Dostupné z: 
 < http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Nakladni_doprava/Legislativa/Legislativ>. 
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3.1.1 Povinnosti tuzemského dopravce 
Dle zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. je tuzemský dopravce povinen 

splnit následující: 

 a) používat v silniční dopravě vozidlo, evidované v České republice se státní 

poznávací značkou České republiky, od jehož technické prohlídky a měření emisí 

neuplynula doba delší, než stanoví zvláštní právní předpis, 3a) 

 b) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 4d) 

zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních 

přestávek a doby odpočinku, pokud pro určité kategorie vozidel prováděcí právní 

předpis anebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, nestanoví 

v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství 4d) doby řízení, 

doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jinak, 

 c) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila 

školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního 

provozu, 4b) 

 d) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila 

pravidelné lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel 

zdravotně způsobilá, 4c) 

 e) v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze za 

předpokladu, že je najato bez řidiče, vozidlo řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, 

a aby ve vozidle byla při jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky 

najatého vozidla a pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň dopravcem.4 

  

3.2 Charakteristika nákladů 

3.2.1 Fixní náklady 
Jsou takové náklady, které se nemění se změnou objemu výroby. Firma je musí 

vynakládat při každém (tedy i nulovém) objemu výroby. Fixní náklady zpravidla nelze 

                                                
4 Zákon č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě,  § 3 (1) 
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měnit v krátkých časových obdobích. Jako příklad je možno uvést odpisy budov a 

strojního vybavení, náklady na vytápění a osvětlení budov, náklady na ostrahu podniku 

atd.  

3.2.2 Variabilní náklady 
Jsou náklady, které se mění se změnou objemu výroby. Sem patří například 

přímé mzdy, náklady na přímý materiál a energie bezprostředně vynaložené na 

zhotovení výrobků. Variabilní náklady se mohou s objemem produkce měnit lineárně 

nebo nelineárně (progresivně nebo degresivně). 

3.2.3 Semifixní náklady (schodové fixní náklady)   
Jsou v podstatě fixní náklady, které se vsak od určitého objemu výroby skokem 

zvyšují. Jako příklad je možno uvést náklady na nájem (leasing) další výrobní linky 

poté, co je kapacita stávající linky vyčerpána a vedení firmy se rozhodne dále zvyšovat 

objem výroby. 5 

3.2.4 Semivariabilní náklady  
Jsou náklady, které při určitém objemu výroby skokově vzrostou a dále se 

s rostoucím objemem výroby mění jako variabilní náklady. Jako příklad 

semivariabilních nákladů lze uvést průběh daně z příjmu, či telefonní poplatky. 6 

3.2.5 Utopené náklady 
Jsou náklady, které subjekt nese v každém případě, ať se rozhodne pro 

kteroukoli z možných řešení.  

Např. pořídili jsme-li dopravní prostředek za určitou hodnotu, nemůžeme tuto 

hodnotu brát v úvahu, rozhodujeme-li se zda pokračovat v ekonomické činnosti s tímto 

dopravním prostředek nebo ho raději prodat. Pro naše rozhodnutí musíme brát v úvaze 

současnou hodnotu v daném čase a místě.    

                                                
5 ŠKAPA, S. Mikroekonomie. 1.vydání . Brno: Akademické Nakladatelství Cerm 2006. 119 s.  
ISBN 80-214-3132-6 
6 tamtéž 
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3.2.6 Mezní náklady 
Mezní náklady výroby jsou dodatečné náklady, které musíme vynaložit na 

výrobu dodatečné jednotky výstupu. 

Někdy mohou být mezní náklady na výrobu dodatečné jednotky výstupu 

poměrně nízké. Pro nákladní auto, kde není využita celá ložná plocha, je dodatečný 

náklad na přepravu další palety téměř roven nule. Není nutností žádný další kapitál 

(nákladní auto) ani práce řidiče. V jiných případech však mohou být mezní náklady 

vysoké.7 

3.3 Další členění nákladů 

3.3.1 Přímé náklady 
Mají bezprostřední vztah k prováděnému výkonu a lze je poměrně přesně zjistit. 

Například jsou to: spotřeba pohonných hmot, mýtné, apod. 

3.3.2 Nepřímé (režijní) náklady 
Zalištují produkci většího sortimentu výkonů nebo konkrétního 

vnitropodnikového útvaru, který se na výrobě kalkulovaného výkonu určitým 

zprostředkovaným způsobem podílí. Například: mzdy pracovníků z oblasti správy, 

odpisy správních budov, apod. 8 

3.4 Metody pro přiřazování nepřímých nákladů 

Pro vyjádření výše nepřímých nákladů, respektive pro jejich rozvržení výroby se 

používají následující metody 

a) kalkulace dělením 

 prostá, 

 s poměrovými čísly. 

                                                
7 SAMUELSON, P. a NORDHAUS, W. Microeconomics. 14.vyd. 1992. 507 s. 
ISBN 0-07-054890-0 
8 HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví. 1.vyd. 2007. 120 s. ISBN 978-80-214-3373-1- 
039-3 
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Kalkulace dělením přiřazují náklady výkonům ve vztahu k množství různě 

vyjádřených kalkulačních jednic. 

Kalkulace prostým dělením se použije zejména v případech, kdy předmětem 

přiřazení jsou náklady vyvolané pouze jedním druhem výkonu, nebo různými druhy 

výkonů, které jsou na přiřazované náklady v zásadě stejně náročné.9 

Kalkulace dělením s poměrovými čísly přiřazuje společné náklady výkonům na 

základě jejich příčinného vztahu k tzv. přepočtené jednici, která vyjadřuje rozdílnou 

nákladovou náročnost konkrétních výkonů. 

b) kalkulace přirážková 

 sumační, 

 diferencovaná. 

Přirážkové metody přičítají společných nepřímé náklady výkonům, pomocí 

hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny. Sumační metoda je ve 

složitějších podmínkách činnosti podniku nereálná, vychází totiž z předpokladu, že 

veškeré nepřímé náklady se vyvíjejí úměrně jediné veličině, kterou zvolíme jako 

rozvrhovou základnu. 

V praxi dynamických podniků se proto používá diferencovaná metoda, která 

používá pro rozvrh různých skupin nepřímých nákladů různé rozvrhové základny, při 

jejichž výběru se vychází z příčinného vztahu mezi oběma veličinami. 

Ovšem velkým záporem přirážkové kalkulace je, že klasické rozvrhové základny 

jsou založeny na objemu, v dnešních firmách je ovšem většina režií, především těch 

nevýrobních na objemu nezávislá.10  

Je třeba mít na zřeteli, že jakýkoli rozvrh nepřímých nákladů na různé kalkulační 

jednici je pouze přibližný. Proto je třeba propočty používat jen s velkou obezřetností, 

například jako poklad pro řízení hospodárnosti nepřímých nákladů. Samostatným 

problémem je volba rozvrhové základny. Jedná se o poměrně složitý problém, mající 

vážné dopady na následnou ekonomiku podniku, neboť důsledky chybně zvolené 
                                                
9 KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. Praha 2006. Management Press. 2. 
rozšířené vydání. 622 s. ISBN 80-7261-141-0. 
10 KRÁL, B., a kol. Manažerské účetnictví. Praha 2006. Management Press. 2. 
rozšířené vydání. 622 s. ISBN 80-7261-141-0. 
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rozvrhové základny se projeví například tak, že úroveň ziskovosti jednotlivých výrobků, 

případně poskytovaných služeb, následně povede k chybnému rozhodnutí při volbě 

sortimentu. 11 

3.5 Charakteristika příjmů 

Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou 

z prodeje svých výrobků. Základní cílem firmy je maximalizace zisku. Jednou z 

možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je vedle minimalizace nákladů maximalizace 

příjmů. 

Vývoj příjmů je závislý na charakteru trhu, na kterém se firma pohybuje. Na 

dokonale konkurenčním trhu prodává a kupuje zcela stejný statek mnoho nezávislých 

výrobců a spotřebitelů, takže z tohoto důvodu nemůže žádný z nich ovlivnit tržní cenu. 

Počet obchodujících na nedokonale konkurenčním trhu je omezen a tak prodávajícím 

kupující se naskytuje výsadním postavení, které jim umožňuje ovlivnit tržní cenu ve 

svůj prospěch. 12  

Celkový příjem (TR – Total Revenue ) je celková částka, kterou firma získá 

prodejem svých výrobků.13 

3.6 Analýza bodu zvratu 

Bodem vyrovnání zvratu (anglicky Break Event Point) je bod (množství 

produkce), od kterého začíná firma vytvářet zisk. V tomto bodě dochází k vyrovnání 

nákladů s příjmy. 

Analýza bodu zvratu pomáhá majitelům a manažerům firem řešit otázky typu: 

 jaké je minimální množství výroby, které zabezpečuje rentabilní výrobu, 

 jaké je minimální využití výrobní kapacity, při které není výroba ztrátová, 

 jaké jsou maximální výrobní náklady výrobku, aniž by byl ztrátový, 

                                                
11 HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví. 1.vyd. 2007. 120 s. ISBN 978-80-214-3373-1- 
039-3. 
12 SOUKUPOVÁ, J. a Macáková, L. Mikroekonomie. 1.vyd. Praha:Management Press, 1996. 536 s. ISBN 
80-85943-17-4. 
13 ŠKAPA, S. Mikroekonomie. 1.vydání . Brno: Akademické Nakladatelství Cerm 2006. 119 s.  
ISBN 80-214-3132-6. 
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 při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku.14   

3.6.1 Výpočet bodu zvratu 
Analýza bodu vyrovnání vychází z těchto veličin: 

 Množství produkce Q, 

 Ceny výrobku P, 

 Variabilních nákladů FC, 

 Fixních nákladů VC. 

 

Jak jíž víme, bodu zvratu dosáhneme tehdy, jestliže dosažené příjmy (TR) se 

rovnají celkovým nákladům (TC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Ukazatelé rentability 

Výnosnost nebo také ziskovost. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Je obrazem 

vyjádření míry zisku, ziskovosti, což slouží v tržní ekonomice jako hlavní kriterium pro 

alokaci kapitálu.15 

                                                
14 ŠKAPA, S. Mikroekonomie. 1.vyd. 2004. 90 s. ISBN 80-214-2566-0. 
15 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: 
economica. 2006. 182 s. ISBN 80-245-1108-8. 

        TR = TC 
 

   TR   FC VC 
 

P * Q  FC  b * Q 
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3.7.1 Rentabilita vloženého kapitálu (ROI - return on investments) 
Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

Výsledná hodnota vyjadřuje účinnost celkového kapitálu vloženého do podniku. Pokud 

je výsledná hodnota v rozmezí 12 % - 15%, výsledek je velmi dobrý. 16 

 

 

3.8 SWOT analýza 

SWOT analýza podrobněji popisuje klíčové faktory ovlivňující tržní postavení 

podniku. Jedná se o následující 4 faktory: Analýza silných (Strengths) a slabých 

(Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats).  

Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy, kde se vyhodnocují 

především zdroje firmy a jejich využití a plnění cílů. Příležitosti a hrozby vyplývají 

z vnějšího prostředí, které obklopuje danou firmu a působí na ni pomocí nejrůznějších 

faktorů. 

Silné stránky představují pozitivní faktory přispívající k úspěšné podnikové 

činnosti, zatímco slabé stránky znamenají určitá omezení nebo nedostatky a brání 

plnému efektivnímu výkonu. Příležitosti představují takové další možnosti podniku, 

s jejichž realizací stoupají vyhlídky na lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější 

splnění vytyčených cílů. Ohrožení je možno definovat jako nepříznivou situaci 

v podnikovém okolí, znamenající překážky pro jeho činnost a dobré postavení.17 

Cílem firmy by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat své silné stránky, 

využívat příležitostí, které se naskytují a snažit se předvídat a zajistit opatření proti 

případným hrozbám.  Pouze tímto způsobem dosáhne firma konkurenční výhody nad 

ostatními.  

                                                
16 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 3. vyd. Praha: 
economica. 2006. 182 s. ISBN 80-245-1108-8. 
17 HORÁKOVÁ, H. Strategický marketing. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2003. 204 s. ISBN 80-247-047-1.) 

ROI = EBIT / celkový kapitál 
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4 Analýza problému 

4.1 Ekonomické hodnocení vozidel  

Aby bylo možné porovnávat ekonomický přínos jednotlivých vozidel, musel 

jsem nejdříve upravit systém na jejich hodnocení. Vycházel jsem ze starší verze, kterou 

jsem vytvořil před 5ti lety a pro současné hodnocení již nebyla dostatečná.  

Tento systém se skládá z hlavní části tj. Ekonomické hodnocení vozidel (EHV) a 

dalších, které jsou s touto hlavní částí propojena. Při zpracování jsem se snažil docílit 

toho, aby následné zadávání dat nebylo časově náročné, avšak výstupy z toho 

hodnocení byly velmi užitečné. 

 

Obrázek 3: Schéma vazeb jednotlivých částí systému EHV (Zdroj: vlastní) 

 

4.2 Dispečerský deník 

V deníku je vedena evidence všech přeprav a k nim přiřazená vozidla. Odtud se 

následně přenášejí automaticky tržby do Ekonomického hodnocení vozidel.  

4.3 Fixní náklady vozidel  

Zde jsou zahrnuty náklady, které souvisejí přímo s vozidly. 

 odpisy, 
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 havarijní pojištění, 

 zákonné pojištění, 

 pojištění nákladu, 

 silniční daň, 

 dálniční známka. 

 Tyto náklady jsou zvlášť uvedeny pro každé vozidlo. Měsíční hodnoty fixních 

nákladů můžeme vidět v příloze. Nyní se podíváme na jednotlivé náklady podrobněji. 

4.3.1 Odpisy/pronájem 
V této položce jsou zahrnuty: měsíční odpisy a v případě, že je vozidlo 

pronajato, tak částka měsíčního pronájmu. 

Jedná se o největší položku fixních nákladů. Zde nastává problém. Vozidla byla 

pořízena v různém časovém období a v případě, že budeme počítat odpisy z pořizovací 

hodnoty vozidla, budou mít vozidla pořízená v poslední době velmi vysoké fixní 

náklady. Tato vozidla se budou jevit v ekonomickém hodnocení jako velmi ztrátová a 

v opačném případě vozidla již odepsaná budou zvýhodněna. 

Protože našim cílem je rozhodnout, která vozidla vytvářejí přidanou hodnotu, 

musíme tento problém v odepisování odstranit. 

Jediným řešením, které se nám jeví, je nezohledňovat jakékoliv utopené náklady 

a rozhodnout se čistým investorským způsobem. Stanovíme tržní hodnotu vozidel, za 

které by se dalo tato vozidla prodat, respektive nakoupit k 31. 12. 2008.  A dále budeme 

zvažovat, zda byl investovaný kapitál do dané firmy rentabilní. Návratnost investice 

stanovíme na 5 let. Odpisy majetku nám tedy představují návratnost investice a 

výsledek hospodaření je tedy zhodnocení / znehodnocení vloženého kapitálu. 

Pro lepší pochopení celé problematiky jsou v příloze přiloženy obě varianty:  

 Varianta A – odpisy reprodukčních pořizovacích cen vozidel k 31. 12. 

2008, 

 Varianta B – odpisy ze z pořizovací hodnoty vozidel pořízené k 31. 12. 

2005. 
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Reprodukční pořizovací ceny vozidel jsou stanoveny na základě tabulkového 

ocenění od pojišťovny Kooperativa a.s, a upraveny dle nabídek Truck bazarů, které 

pravidelně dostáváme ( LOSL s.r.o, AUTOCETRUM TIR s.r.o.). 

4.3.2 Havarijní pojištění 
Všechna vozidla jsou havarijně pojištěna. Pojistné plnění by bylo ve výši 

současné hodnoty vozidla se spoluúčastí 10%. Pojištěné částce také odpovídá placené 

pojistné. 

4.3.3 Zákonné pojištění 
Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které je povinné ze zákona, 

proto také zákonné pojištění. Pojistné je stanováno pojišťovnami dle statistické 

nehodovosti jednotlivých druhů vozidel. Ze statistických údajů vyplývá, že škody 

způsobené nákladní soupravou tvořenou tahačem + návěsem jsou mnohanásobně vyšší, 

než nákladní soupravou tvořenou nákladním vozidlem + přívěsem. Z tohoto důvodu je 

mezi nimi také velký rozdíl v placeném pojistném až 65% rozdíl. V roce 2010 činí tento 

rozdíl v ročním pojistném částku 27 124 Kč. V roce 2009 činil tento rozdíl dokonce 31 

911 Kč v ročním pojistném.  

4.3.4 Pojištění nákladu 
Pojištění nákladu je sjednáno na hodnotu zboží 10 mil Kč a je placeno čtvrtletně. 

Pro účely ekonomického hodnocení vozidla je rozpočítáno na měsíce. Výše pojistného 

závisí na počtu provozovaných vozidel. 

4.3.5 Silniční daň 
Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů. Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná 

vozidla, registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání a 

jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s 

podnikáním. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je 
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provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je 

zapsána v technickém průkazu.18 

Základem daně je 19: 

- zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů; 

- součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet 

náprav u návěsů; 

- největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. 

Sazba daně je stanovena zákonem a dále se tato sazba procentuálně snižuje dle 

stáří vozidla. 

4.3.6 Dálniční známka 
Jedná se o roční slovenskou dálniční známku, která je pořízena na vozidla, která 

jezdí denně na Slovensko. 

Od 1. 1. 2010 je zavedeno mýtné i na Slovensku. 

4.3.7 Režijní náklady 
Režijní náklady zahrnují náklady související s provozem, jejich strukturu 

nalezneme v příloze.  

Pro lepší přehlednost jsem rozdělil jednotlivé náklady do následujících skupin:  

 provozní náklady,  

 mzdové náklady, 

 pronájem, 

 odpisy. 

 

Režijní náklady jsou přiřazeny ve stejném poměru mezi jednotlivá vozidla. 

Použití běžných metod pro přiřazení režijních nákladů nebylo možné. Hlavní problém 

                                                
18 Zákon č. 16/1993 Sb., O o dani Silniční.  
19 Zákon č. 16/1993 Sb., O o dani Silniční, § 5  
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byl ve stanovení základny, na základě které by probíhalo přiřazení nákladů. V dopravní 

firmě by se nejlépe jevilo přiřadit nepřímé náklady dle počtu ujetých km. Zde ovšem 

narážíme na problém, kdy malý počet ujetých km, paradoxně u vozidla neznamená nižší 

využití režijních nákladů. Ve většině případů je to přesně opačné. V režijních nákladech 

jsou velmi silně zastoupeny mzdy administrativních pracovníků, a v případě, že pro 

vozidlo není práce a najíždí malý počet km, vynakládají pracovníci daleko větší úsilí a 

čas na shánění nových zakázek. Dále i v samotných zakázkách jsou značné rozdíly, 

týkající se administrativních požadavků některých zákazníků, počtu ujetých km a 

odpovídajíc tržbě apod.    

4.4 Variabilní náklady 

4.4.1 Nafta 
Náklady na naftu poměrně silně závisejí na vývoji ceny ropy na světových 

trzích. Graf vývoje ceny nafty za poslední 3 roky jsme mohli vidět v kapitole 2.4. Tento 

vývoj ceny motorové nafty společnost nemůže nijak ovlivnit. Jedinou možností, jak 

snížit náklady na naftu je zvýšení hospodárnosti vozů, zabránění černým únikům nafty a 

také v poslední řadě tankováni u dodavatelů dle aktuálně nejnižší ceny. 

Náklady na naftu představují jedny z nejvyšších nákladů ve společnosti vůbec. 

Z tohoto důvodu je potřeby tyto náklady sledovat. Pro přesné sledování a analýzy se 

stala Evidence spotřeby pohonných hmot samostatnou částí ekonomického hodnocení. 

4.4.2 Mýtné 
Sazba se liší podle počtu náprav a emisní třídy vozidla. Mýtné za užití 

konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku. 

 Mýtné ČŘ 
Sazbu mýtného ČR za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení 

Vlády ČR č. 484/2006 Sb.  
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Tabulka 2: Mýtné ČR – sazby (Upraveno dle: www.premid.cz) 

do Euro2 od Euro3
2 

nápravy
3 

nápravy 4 a více
2 

nápravy
3 

nápravy 4 a více

D+R
2,26 

Kč/km
3,63 

Kč/km
5,30 

Kč/km
1,67 

Kč/km
2,85 

Kč/km
4,12 

Kč/km

I
1,08 

Kč/km
1,77 

Kč/km
2,55 

Kč/km
0,79 

Kč/km
1,37 

Kč/km
1,96 

Kč/km

do Euro2 od Euro3
2 

nápravy
3 

nápravy 4 a více
2 

nápravy
3 

nápravy 4 a více

D+R
2,87 

Kč/km
5,55 

Kč/km
8,10 

Kč/km
2,12 

Kč/km
4,35 

Kč/km
6,30 

Kč/km

I
1,37 

Kč/km
2,70 

Kč/km
3,90 

Kč/km
1,00 

Kč/km
2,10 

Kč/km
3,00 

Kč/km

Ostatní dny v týdnu

Pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod.

 

 

 Do 31. 12. 2009 byla povinnost platit mýtné pouze pro vozidla nad 12 tun.  Od 

1. 1. 2010 mají povinnost platit mýtné i vozidla nad 3,5 t. Pro tuto kategorii vozidel 

nebyla však vytvořená žádná speciální sazba a tak tyto vozidla, které mají užitečnou 

hmotnost 6 tun. Mají stejnou sazbu, jako vozidla, u nichž je užitečná hmotnost 4 x větší.  

 Mýtné SK 
 

Výše sazby mýta je stanovená nařízením vlády Slovenské republiky č. 350/2007 

Z.z.. Mýtné na Slovensku bylo zavedeno 1. 1. 2010. 

 
Tabulka 3: Mýtné SK– sazby (Upraveno dle: www.emyto.sk) 

do Euro2  Euro3 Euro 4,5 do Euro2
2 nápravy 3 nápravy 4 nápravy 5 náprav

D+R 0,093 €     0,086 €     0,083 €     0,193 €     0,202 €     0,209 €     0,206 €     
I 0,070 €     0,063 €     0,063 €     0,146 €     0,153 €     0,156 €     0,153 €     

 Euro3 Euro 4,5
2 nápravy 3 nápravy 4 nápravy 5 náprav 2 nápravy 3 nápravy 4 nápravy 5 náprav

D+R 0,183 €     0,193 €     0,199 €     0,193 €  0,179 €     0,189 €     0,196 €     0,189 €     
I 0,136 €     0,146 €     0,149 €     0,146 €  0,063 €     0,143 €     0,146 €     0,143 €     

12 t a viac 12 t a viac

3,5 t – do 12 t 12 t a viac
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4.4.3 Mzda  
Mzda řidiče se odvíjí dle počtu ujetých km. Pro rok 2009 byla sazba u většiny 

vozidel stanovena na 4 Kč / každý ujetý km. V této sazbě je již zahrnuto sociální a 

zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem. V případě, že jsou na vozidle 2 řidiči, 

byla sazba zvýšena na 7 Kč / km. U vozidel, která najíždějí malý počet km, ale práce 

řidiče je časově náročná, dochází také k navýšení sazby.  

4.4.4   Pneumatiky 
U různých druhů vozidel se liší opotřebení a cena pneumatik. Měsíční náklad na 

pneumatiky se odvíjí od počtu ujetých km. Ve většině případů je stanovená sazba za 

pneu 0,4 Kč/ ujetý km. 

4.4.5 Oleje 
Výměna olejů je stanovena výrobcem vozidla po ujetí 60 tis. Km. Do sazby za 

výměnu olejů jsou započítána i náklady na výměnu všech filtrů. Sazba v roce 2009 činí 

0,2 Kč/ ujetý km. Měsíční náklady za oleje se tedy u vozidel se odvíjí od počtu ujetých 

km.  

 

4.5 Evidence spotřeby pohonných hmot 

Zde je pro každé vozidlo přiřazen jeden samostatný list, kde se zadává stav 

tachometru na konci každého měsíce, a evidují se nakoupené pohonné hmoty. Následně 

se tyto data seřazují do výkazů pro lepší sledování vývoje průměrné spotřeby za 

jednotlivá období. Dále se tyto data přenáší do ekonomického hodnocení vozidel. 
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4.6 Výsledky ekonomického hodnocení 

4.6.1 Výsledek hospodaření 

 
Graf 3: Vývoj tržeb a nákladů Leden 2009 – Březen 2010 (Zdroj: vlastní) 

 

Na grafu můžeme pozorovat vývoj tržeb a nákladů za sledované období. Do 

listopadu roku 2009 tržby převyšují náklady a to je pozitivní jev, protože společnost 

dosahuje zisku ve výši tohoto rozdílu. První měsíce roku 2009 jsou extrémně dobré, což 

pro toto období není vůbec typické. Poté následuje poměrně příznivé období, a to 

hlavně z důvodu nízké ceny nafty (viz kapitola 1). Od měsíce srpna dochází ke 

snižování tržeb, což je způsobeno snížením cen za přepravu u největšího zákazníka. 

V říjnu bohužel dochází k ukončení spolupráce s dalším poměrně významným 

zákazníkem, což se projevuje ještě větším snížením tržeb. Propad tržeb v prosinci je 

způsoben převážne nízkým počtem pracovních dnů. V roce 2010 pokračuje nepříznivá 

situace. Hodnoty z roku 2010 jsou neporovnatelné s předchozím rokem. Tržby jsou 

v lednu téměř o 1 milion nižní, avšak celkové náklady jsou srovnatelné.   

V březnu 2010 již společnost dokázala navýšit tržby na úrověn srovnatelnou se 

Srpnem/Zářím loňského roku. Bohužel náklady na toto dosažení jsou nejvyšší za 

sledované období. Aby jsme odhalili, v čem se situace změnila, podíváme se nyní 

detailně na tyto měsíce. 
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Tabulka 4: Srovnání měsíců dle EHV (Zdroj: vlastní) 

  Srpen 09 Září 09 Březen 10 
tržba celkem 2 558 425  2 548 987  2 512 148  
počet ujetých Km 119 032  121 926  118 102  
Tržba / Km 21,49  20,91  21,27  
mzda 508 168  518 331  492 321  
pevné náklady  596 882  596 882  596 882  
náklady nafta 767 053  789 581  826 637  
nafta [L] 36 701  34 181  34 018  
cena  nafty / L 20,90 23,10 24,30 
Ø spotřeba 30,83  28,03  28,80  
mýtné ČR 128 066  110 273  146 609  
mýtné SK 0  0  42 829  
mýtné  A 27 000  27 000  32 000  
opravy 168 816  168 816  197 000  
ostatní 127 097  130 403  133 224  
celkem náklady 2 323 082  2 341 286  2 467 503  
zisk /ztráta 235 343  207 701  44 645  

 

V březnu 2009 jsou třžby na ujetý km na poměrně velmi dobré úrovni. Dle 

tabulky vidíme, že jsou zvýsené naklady na naftu oproti ostatním měsícům. I přesto, že 

je poměrně nízká  průměrná spotřeba paliva dochází ke zvýšení nákladů a to navýšením 

ceny nafty. Dále můžeme vidět zvýsené náklady na mýtné a také na opravy vozidel. 

Je vhodné porovnávat dosažene tržby dle počtu ujetých km. K tomuto nám velmi 

dobře poslouží následující graf, kde můžeme vidět také variabilní a celkové náklady na 

ujetý km. 
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Graf 4: Vývoj tržeb a nákladů na ujeté km v období 2009 – 2010 (Zdroj: vlastní) 

 

Na grafu lze vidět, jak vývoj variabilních nákladů přibližně odpovídá vývoji 

tržeb. V druhé polovině roku 2009 je již patrný dynamičtější snižující trend tržeb, avšak 

variabilní náklady se daří snižovat pouze poloviční rychlostí. V lednu roku 2010 

dochází dramatickému nárůstu variabilních nákladů, přestože dosahované tržby tomuto 

vývoji neodpovídají.  

Důvody pro neúměrný růst nákladů jsou následující: 

 v roce 2010 bylo zavedeno mýtné na Slovensku, 

 v roce 2010 zavedeno mýtné v ČŘ i pro vozidla nad 3,5 t, 

 zvýšení sazeb mýtného v Rakousku, 

 cena nafty významně vzrostla z důvodu zavedení vyšší spotřební daně. 

4.6.2 Podíl vozidel na výsledku hospodaření 
V příloze č. 3 můžeme nalézt, jak se jednotlivé vozidla podílejí na výsledku 

hospodaření. 

4.6.3 Rentabilita investovaného kapitálu 
Společnost může být zisková, ale i přesto tento zisk nemusí odpovídat 

požadavkům vlastníků, kteří do společnosti investovali. Výnosnost z investovaného 
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kapitálu by měla být vyšší, než výnos jakého by investoři dosáhli investováním do 

alternativní bezrizikové investice. Rozdíl, který je mezi tímto zhodnocením, je prémie 

za rizikovost. Již poté na samotném investorovi záleží, zda tato prémie je pro něho 

adekvátním oceněním za postoupené riziko. 

 

A) Investovaný kapitál dle reprodukčních pořizovacích cen 
Za rok 2009 dosahuje společnost zisku 2 998 tis Kč. Při investovaném kapitálu 

10 485 tis Kč tedy rentabilita činí 28,6 %. Tento výsledek je velmi dobrý. Podíváme-li 

se ovšem detailně, jak se na této rentabilitě podílely jednotlivé měsíce, tak tento vývoj 

již tak pozitivní není. V druhé polovině roku nám rentabilita začíná poměrně značně 

klesat. Tento jev je převážně způsobený snížením cen za přepravu u největšího 

zákazníka. V říjnu bohužel dochází k ukončení spolupráce s dalším poměrně 

významným zákazníkem. Tyto všechny uvedené skutečnosti ještě doplňuje rostoucí 

cena nafty, jejíž vliv na celkovou ekonomiku je značný. Nemožnost tyto náklady 

promítnout do ceny za přepravu, dostávají se společnosti do ztráty a snižují celkovou 

rentabilitu investovaného kapitálu. 

 

Tabulka 5: ROI 2009 - dle reprodukčních pořizovacích cen vozidel (Zdroj: vlastní) 

 
Invest. kapitál 

[Kč] 
zisk / ztáta 

[Kč] 
ROI 
 (%) 

leden 873 750  487 138  55,8% 
únor 873 750  622 107  71,2% 

březen 873 750  261 000  29,9% 
duben 873 750  199 879  22,9% 
květen 873 750  134 898  15,4% 
červen 873 750  348 641  39,9% 

červenec 873 750  313 410  35,9% 
srpen 873 750  235 343  26,9% 
září 873 750  207 701  23,8% 
říjen 873 750  154 123  17,6% 

listopad 873 750  95 046  10,9% 
prosinec 873 750  -61 408  -7,0% 
za rok 10 485 000  2 997 879  28,6% 
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Tabulka 6: ROI 2010 - dle reprodukčních pořizovacích cen vozidel (Zdroj: vlastní) 

 
Invest. Kapitál 

[Kč] 
zisk / ztáta 

[Kč] 
ROI 
(%) 

leden 699 000  -287 255 -41,1% 
únor 699 000  -156 761 -22,4% 

březen 699 000  44 645 6,4% 
za I Q 2 097 000  -399 370  -19,0% 

 

B) Investovaný kapitál dle pořizovacích cen vozidel z roku 2005 

Tabulka 7: ROI 2010 - dle pořizovacích cen vozidel (Zdroj: vlastní) 

 
invest. Kapitál 

[Kč] 
zisk/ztráta 

[Kč] 
ROI 
(%) 

leden 1 415 532 -1 961 -0,1% 
únor 1 415 532 133 008 9,4% 

březen 1 415 532 -228 099 -16,1% 
duben 1 415 532 -289 220 -20,4% 
květen 1 415 532 -354 202 -25,0% 
červen 1 415 532 -140 458 -9,9% 

červenec 1 415 532 -175 689 -12,4% 
srpen 1 415 532 -253 756 -17,9% 
září 1 415 532 -281 398 -19,9% 
říjen 1 415 532 -334 976 -23,7% 

listopad 1 415 532 -394 053 -27,8% 
prosinec 1 415 532 -550 507 -38,9% 
za rok 16 986 388 -2 871 309 -16,9% 

 

Pro objektivní hodnocení celé situace jsem sestavil ekonomické hodnocení 

v případě, že by byla pořízena všechna vozidla v roce 2005 a následně 5 let rovnoměrně 

odepisována. Upravil jsem tedy nově fixní náklady na vozidla a také jsem provedl 

úpravy ve variabilních nákladech. Ve variabilních nákladech, byly sníženy náklady na 

opravy dle skutečnosti, jak tomu bylo u vozidel pořízených roku 2005. Kompletní 

sestavy se nacházejí v příloze.  

Protože došlo ke značným změnám na trhu a situace se do budoucna nevyvíjela 

zrovna nejlépe, spousta firem zvažovala o ukončení činnosti. K 31. 12. 2008 by byla 

zůstatková cena majetku 16 986 tis. Kč, ovšem tržní hodnota by činila pouze 11 622 tis. 

Kč. 
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Nabízely se tedy 2 varianty, jejichž srovnání se nachází v tabulce. Varianta 

A byla čelit podmínkám na trhu a dál provozovat silniční dopravu. V případě varianty B 

prodat majetek, realizovat ztrátu a investovat peníze do nějaké méně rizikové 

alternativy. Pro náš výpočet budeme uvažovat zhodnocení těchto finančních prostředků 

úrokovou mírou 5% p.a., s jednoletou výpovědní lhůtou. 

Jak můžeme vidět v tabulce, výhodnější varianta je v daném případě 

A, pokračovat tedy dál v silniční dopravě. Toto varianta může být ještě výhodnější, 

v případě, že průběžně plynoucí odpisy budou dále investovány a tak zhodnoceny. 

V uvedeném propočtu není tento výnos zahrnut.  Spousta firem ovšem neměla možnost 

výběru ze dvou variant. Většina dopravců pořizuje dopravní techniku na leasing. 

Dopravci, kteří měli všechna vozidla pořízena na leasing, museli hradit leasingové 

splátky a tím pádem nemohli použít odpisy na případnou úhradu ztráty. Dalo by se 

namítnout, že si mohli vzít kontokorentní případně nějaký jiný úvěr, ale bohužel 

dopravci byli bankami vyhodnoceni jako nejvíce riziková skupina. Proto tato forma 

financování nebyla možná.   

 

Tabulka 8: Srovnání variant postupu (Zdroj: vlastní) 

Varianta A B

Zůstatková cena majetku k 31.12.2008 16 986 388 16 986 388

Tržní hodnota majetku* 11 622 344 11 622 344

Utopené náklady 5 364 044 5 364 044

Příjem (prodej) 0 11 622 344

Příjem (odpisy) 8 493 194 0

Zisk/ztráta -2 871 309 581 117

Příjem celkem 5 621 885 12 203 461

Majetek celkem k 31.12.2009 14 115 078 12 203 461

Změna stavu * (%) 121,45% 105,00%  

4.6.1 Podíl vozidel na celkové rentabilitě 
Výsledné sestavy z ekonomického hodnocení se nacházejí v příloze. 
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4.7 Analýza nákladů  

Protože se firma pochybuje ve velmi konkurenčním prostředí, je téměř nemožné 

ovlivnit cenu za přepravu, tj. zvýšit celkové tržby a tím ovlivnit ziskovost jednotlivých 

vozidel. Z tohoto důvodu musí firmy, které chtějí být konkurence schopné hledat řešení 

na straně nákladů. V případě, že nebude možné ani pomocí úsporných opatření 

dosáhnout snížení nákladů, bude se muset společnost rozhodnout, zda bude dále 

pokračovat ve své činnosti, nebo zda omezí některé poskytované služby. 

4.8 Struktura nákladů 

Na grafu můžeme pozorovat strukturu celkových nákladů dle ekonomického 

hodnocení vozidel. Největší položku v celkových nákladech tvoří náklady na palivo.  

 

Graf  1:  Struktura celkových nákladů MISVO TRANS s.r.o. dle EHV v roce 2009 

 

Při porovnání struktury nákladů firmy MISVO TRANS s.r.o. s oborovým 

průměrem docházíme k zajímavému zjištění. Náklady na palivo značně převyšují 

oborový průměr. Náklady na palivo může do značné míry ovlivnit nákupní cena a 

spotřeba paliva, ale i ta je tento rozdíl poměrně značný. Ostatní náklady jsou přibližně 

srovnatelné. Náklady na leasing a odpisy jsou u společnosti MISVO TRANS nižší, což 

je způsobené oceněním vozidel dle tržní hodnoty.  Ve vozovém parku společnosti jsou 2 

lehké soupravy, které mají nižší sazbu silniční daně a vozový park není až tak zastaralý 
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a z tohoto důvodu je pravděpodobně nižší procentuální zastoupení silniční Daně. 

Dalším důvodem můžou být vyšší hodnoty ostatních nákladů. 

 

Tab. 1: Struktura nákladů dopravce na vozidlo v roce 2009 (Upraveno dle: www.prodopravce.cz) 

 ČR rok 2009 Oborový průměr MISVO TRANS s.r.o.
Náklady na palivo 30,50% 34,72%

Náklady na pneumatiky 2,80% 3,07%
Náklady na řidiče 25,60% 25,07%

Náklady na leasing a odpisy 14,60% 10,66%
Náklady na pojištění 4,00% 3,90%

Náklady na opravy a údržbu 9,00% 9,14%
Silniční daň 2,00% 1,29%

Režijní náklady 11,50% 12,15%
Celkové náklady 100,00% 100,00%  
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5 Návrhy řešení  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4,  firma nedokáže zvýšit ziskovost navýšením 

tržeb pomocí změny ceny za přepravy. Zajisté, že existují některé zakázky, které jsou 

placeny lépe, ovšem těchto zakázek není mnoho a jsou již dávno rozebrány. Také 

z dlouhodobého hlediska nemají tyto zakázky v tržním prostředí dlouhé trvání. Tržby 

tedy společnost dokáže ovlivnit pouze lepším využitím svého vozového parku, což je 

někdy obtížné v rámce dodržování AETRu a časových termínů nakládek a vykládek. 

5.1     Analýza bodu zvratu vozidla jako konkurenční výhoda 

V případě výběrového řízení na zakázky, které jsou pravidelné, musí firma znát 

přesné náklady na danou zakázku tak, aby mohla stanovit cenu, která bude 

konkurenceschopná a zároveň bude firmě přinášet zisk.  

Pro takové případy jsem vytvořil analýzu bodu zvratu vozidel. Zde je možné 

zadat nejdůležitější údaje, které jsou pro každou zakázku specifické a významně ovlivní 

celkové náklady.  

Základní údaje, které je nutné u zakázky znát: 

 počet km, které vozidlo měsíčně ujede (nejdůležitější údaj; významně 

posouvá bod zvratu; dále ovlivňuje náklady na řidiče, v případě, že 

vozidlo najíždí menší počet km, mzda na km musí být navýšena), 

 hmotnost nákladu (ovlivňuje spotřebu paliva), 

 trasu (ovlivňuje spotřebu paliva), 

 současnou cenu nafty.  

 

Tabulka 9: Ukázka z ABZ vozidel - zadávané parametry (Zdroj: vlastní) 

cena nafty Kč] 21,15  tržba / km 17,42 
Ø spotřeba [L] 32,74  tržba celkem 161186 
mzda [Kč/1km] 4  ujeté km 9254 
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Mezi další náklady, o které je nutné navýšit cenu, patří mýtné a ostatní 

poplatky. Dále je nutné náklady navýšit o rezervu na opravu vozidla, ta může být 

rozdílná dle použitého vozidla. 

Celkové náklady můžeme ovlivnit také použitým vozidlem. Ve fixních 

nákladech je významně zastoupen odpis vozidla. Starší vozidla mají nižší pořizovací 

cenu a tedy i odpisy. Ve fixních nákladech jsou zahrnuty režijní náklady. V některých 

případech, když víme, že tato zakázka by byla méně nákladná na režie, si můžeme 

dovolit jít s cenou níže na úkor režijních nákladů. Ovšem cena za přepravu by neměla 

být nikdy dlouhodobě dotována z celých režijních nákladů, v takovém případě, je lepší 

vozidlo raději neprovozovat.  Analýza bodu zvratu vozidla se nachází v příloze. 

5.2 Snížení nákladů na naftu 

Průměrné náklady na 1litr paliva v roce 2009 činily 21,14 Kč, ovšem v roce 

2010 významně stoupla cena nafty a v současné době je již za cenu 24,4 Kč. Zvyšující 

se cena nafty velmi výrazně ovlivní celkové nálady a tím celkovou ekonomiku vozidel.  

V případě, že by došlo k zachování ostatních podmínek tj. stejné množství 

spotřebovaného paliva, při průměrné ceně 24,4 Kč / litr by náklady na naftu v roce 

2010 vzrostly o 1 351 335 Kč. Je zde ovšem riziko, že tento nárůst může být daleko 

vyšší. Takové zvýšení nákladů by firma nemusela ustát, a proto se musíme zaměřit na 

možnosti, jak tyto náklady snížit. 

V poslední době se velmi rychlým tempem začíná objevovat v nabídkách 

čerpacích stanic palivo, u kterého je výrazně nižší cena. Jedná se o tyto paliva: 

 Směsná nafta SMN 30 
SMN 30 je ekologické alternativní palivo vyráběné smísením standardní 

motorové nafty a methylesterů mastných kyselin (MEŘO). MEŘO dosahuje minimálně 

31%. 

 Bionafta FAME (MEŘO) 

Jedná se čistou bionafta, tedy obsahuje 100% methylesterů mastných kyselin 

(MEŘO). Tato 100% bionafta nepodléhá spotřební dani. 
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Cena u paliva SMN 30 je přibližně vždy o 2 – 3 Kč/l nižší oproti standardní 

motorové naftě. U čisté bionafty může být cena dokonce až o 6 Kč/l nižší. Důvodem 

takto nízké ceny je skutečnost, že bio složka je osvobozena od spotřební daně. Cenu 

těchto můžeme vidět v tabulce. 

Tabulka 10: Srovnání cen paliv k 30. 04. 2010 (Zdroj: vlastní) 

Druh paliva cena [Kč/L]
motorová nafta 24,4
SMN 30 21,5
FAME 18,2  

 

Přechod na provoz s SMN 30 a FAME 

Biopalivo má čistící vlastnosti v palivové soustavě i ve vlastním motoru. V praxi 

to znamená, že rozpouští usazeniny vzniklé provozem na standardní motorovou naftu. 

To je ve výsledku pozitivní jev, nicméně je nutné věnovat větší pozornost stavu 

palivového filtru, kde se tyto nečistoty usazují a dále olejovému filtru, neboť při 

rozpouštění úsad v motoru část takto uvolněných úsad kontaminuje motorový olej a část 

úsad se vypustí ve výfukových plynech. Je zde ještě spousta dalších nebezpečí, které 

můžou nastat a tak je potřeba zjisti u výrobce vozidla, zda je možné použití biopaliv pro 

daný typ motoru. V našem případě výrobce vozidel SCANIA dovoluje užití i 100% 

biopaliva, ovšem za předpokladu dodržení určitých opatření.  Dle jejich pokynů je nutné 

po odjetí 1 tis. km vyměnit všechny filtry, a tuto výměnu 3 x zopakovat. Následující 

výměna filtrů a oleje v motoru musí probíhat 2 x častěji, než při používání 

standardní motorové nafty. Musíme tedy počítat se zvýšením těchto nákladů. Naši 

dodavatelé v současné době nabízejí pouze biopaliv SMN 30 a to pouze na vybraných 

čerpacích stanicích. Pokud tedy bude chtít firma přejít na biopalivo FAME bude muset 

začít spolupracovat s novým dodavatelem. 

 

Výhody přechodu na biopaliva 

 nižší cena o 2 – 6 Kč/ litr (dle užití paliva), 

 snížení černých odběrů (nižší atraktivita paliva), 

 rozpouští usazeniny v motoru a palivovém potrubí, 
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 snižuje celkové emise. 

 

Nevýhody přechodu na biopaliva 

 vyšší náklady na filtry a oleje, 

 možné vyšší servisní náklady, 

 snížení výkonu motoru, 

 vyšší spotřeba paliva, 

 znehodnocení paliva při delší odstávce auta 

 spolupráce s novým dodavatelem 

Největší výhodou tohoto paliva je bezesporu nižší cena oproti klasické motorové 

naftě. Tato hlavní přednost se může lehce stát největší nevýhodou. 

Náklady na výrobu BIO paliva jsou v současné době vyšší, než u motorové 

nafty. Tyto zvýšené náklady jsou kompenzovány osvobozením od spotřební daně. 

A protože se jedná o poměrně nové a rizikovější palivo není o něj až tak velký zájem. 

Jakmile ale výrobci a prodejci zaznamenají vyšší poptávku po tomto palivu, budou se 

ceny motorové nafty a BIO paliva postupně vyrovnávat.  Je také velmi pravděpodobné, 

že v krátkodobém horizontu dojde k zavedení spotřební daně i na toto bio palivo.   

5.2.1 Snížení spotřeby paliva 
 
Monitorování a vyhodnocování spotřeby paliva 

Největší krátkodobé úspory paliva může přinést řidič. Bylo by vhodné řidiče 

pravidelně školit a připomínat jim základní pravidla pro úspornou jízdu. Bez aktivního 

monitorování výkonu řidičů nelze dlouhodobé úspory očekávat. Školení řidičů může 

přinést až 10 % úsporu paliva. 

V případě, že by se pomocí pravidelného školení podařila úspora jen 5% 

paliva, tak by náklady při ceně paliva 21,14 Kč/L, která byla v roce 2009, poklesly 

o 438 172 Kč. Myslím si, že tato částka je silnou motivací pro zavedení pravidelných 

školení. 
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Kontrola tlaku v pneumatikách 

O jeden bar nižší tlak v pneumatikách může stát 1 - 2% paliva. Trvalé 

udržování správného tlaku v pneumatikách zajistí stálý valivý odpor a tedy minimální 

opotřebení pneumatik.  

Roční úspora při ceně paliva 21,14 Kč/L by tedy byla 87 634 - 157 269 Kč. 

 

Snížení rychlosti  

Snížení běžné cestovní rychlosti po dálnici o 4km/h ušetří až 3% paliva. 20 

Jedná se o nejsnazší opatření, které by po zavedení bylo snadno kontrolovatelné.  

Rychlost vozidla zaznamenává tachograf a tedy pokud by řidič nedodržoval stanovenou 

rychlost, zaplatil by zvýšené náklady sám. Další možností je omezit přímo výrobcem 

vozidla maximální povolenou rychlost. Omezovače rychlosti jsou standardně nastaveny 

na 85km / h. Je nutné připomenout, že snížení rychlosti z 85 na 81 km/h prodlouží 

jednu hodinu jízdy pouze o 5,4 minut.  Myslím si tedy, že při ceně paliva 21,14 Kč/L a 

za předpokladu, že řidiči 70% času jedou maximální rychlost, by roční úspora 184 332 

Kč za prodloužení doby jízdy stála. 

5.3 Snížení nákladů na pneumatiky 

Náklady na pneumatiky jsou 3 největší variabilní náklady, hned po nákladech 

na naftu a řidiče.  Při větším počtu ujetých km vliv těchto nákladů na celkových 

nákladech roste. 

Společnost Michelin přišla s nápadem, jak snížit náklady na pneumatiky a využít 

jejich úplného potenciálu. Postup vychází z toho, že dávají pneumatice 4 životy: 

V prvním roce je pořízena nová pneumatika, následně po skončení její životnosti 

je pneumatika prořezána a tím zvýšen km proběh o 30%, náklady na prořezání činní 

3%. Po skončení takto prodloužené životnosti je pneumatika protektorována technologií 

Remix. Tato technologie spočívá v zachování kostry pneu a nalepení nového dezénu. 

Náklady na protektorování činní 45% ceny nové pneumatiky. Životnost je opět 

obnovena na 100% a jsou zachovány stejné vlastnosti jako u nových pneu. Po skončení 
                                                
20 NORDSTROM, E. Každá kapka paliva se počítá. SCANIA ZPRAVODAJ 2008,  č. 4, s. 6-7. 
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životnost Remixu, je možné ještě naposledy pneu prořezat a tím zvednout km proběh 

o 30% s nákladem na prořezání 3% ceny nove pneumatiky. 

Tímto způsobem můžeme uspořit náklady. Více jak 2,5krát  vyšší kilometrový 

proběh za 1,5 násobek celkových nákladů.21 

 
Graf 5: Snížení nákladů na pneu (Zdroj: MICHELIN Remix)  

5.4 Další návrhy 

5.4.1 Změny ve vozovém parku 
Na základě EHV bylo zjištěno, že vozidlo č. 3 bylo za rok 2009 ve ztrátě 

120 575 Kč, tedy investovaný kapitál do tohoto vozidla byl znehodnocen o 8.9%. Je 

sice pravda, že vozidlo za rok přispělo na úhradu režijních nákladů částkou 113 452 Kč, 

ale však otázkou zda tento příspěvek byl adekvátní za využívání režijních nákladů tímto 

vozidlem. V druhé polovině roku 2009 toto vozidlo již na úhradu fixních nákladů vůbec 

nepřispívá. Pokud se tedy nepodaří získat lepší uplatnění, anebo pomocí navržených 

                                                
21  Čtyři životy pro značné úspor, MICHELIN REMIX. 
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úsporných opatření dosáhnout v nejbližší době lepších výsledů navrhoval bych prodej 

tohoto vozidla. 

Vozidlo číslo 10 je v pronájmu a to včetně návěsu. Porovnáme – li jeho fixní 

náklady s vozidlem 11, které je rovněž v pronájmu, vidíme, že toto vozidlo má o 7758 

Kč vyšší fixní náklady. Ročně činí tento rozdíl 93 096 Kč. Navrhuji tedy vrácení 

návěsu a místo něho zakoupit nějaký starší zachovalý návěs. Je výhodnější mít 

pronajatý pouze tahač, protože servisní náklady jsou několika násobně vyšší než 

u návěsu. Při dnešní ceně návěsu se investice vrátí přibližně do jednoho roku.   

5.4.2 Obnova vozového parku 
Na základě EHV bylo zjištěno, že nové vozidlo se není schopné za současné 

situace na trhu samofinancovat. Vozový park je tedy možné obnovovat pouze nákupem 

starších vozidel. Ideální je nakoupit 4 roky staré vozidlo a to následně 5 let provozovat. 

Návěs a přívěs může být klidně i starší. Zde jsou servisní náklady na opravy minimální. 

Výhody, které jsou u nových vozidel, jako jsou nižší servisní náklady, nižší silniční daň 

a mýtné sazby jsou zanedbatelné v porovnání s příliš vysokými odpisy a rychle klesající 

tržní hodnotou vozidla. 

5.4.3 Využívat systém EHV pro strategická rozhodnutí 
Bylo by vhodné, kdyby se dařilo zadávat potřebné údaje do systému EHV v co 

nejkratší možné době, tím se zkrátila doba pro vyhodnocování tržeb a nákladů, a tak 

případná opatření mohla být zavedena efektivněji.     

5.5 Ozdravný plán – komplexní zavedení návrhů 

Sestavil jsem 10 bodů pro úspěšné snížení provozních nákladů. 

1) S okamžitou platností začít tankovat bionaftu SMN 30, kterou nabízí 

současní dodavatelé. Požádat je zároveň, zda nejsou schopni dodávat 

i 100% bionaftu FAME. 

2) Objednání filtrů na výměny, které jsou nutné při přechodu na biopalivo.  
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3) Do 14 dní začít tankovat bionaftu FAME a to i v případě, že by to 

znamenalo spolupráci s novým dodavatelem.   

4) Do 3 týdnů nakoupit techniku na prořezávání pneumatik. Která ihned po 

zavedení prodlouží km proběh o 30% a to s minimálními náklady. 

5) Do 1 měsíce zavést technologii protektorování pneumatik REMIX.  

6) Sestavení příruček pro řidiče, kde budou uvedeny informace, jak lze 

uspořit palivo a základy hospodárné jízdy a to včetně vyčíslení úspor.   

7) Zavést pravidelné školení řidičů ohledně spotřeby nafty. 

8)  Zavést pravidelné kontroly tlaku v pneumatikách s možností finančního 

postihu. 

9) Monitorovat dosažené výsledky pomocí systému EHV a evidence 

spotřeby pohonných hmot. 

10)  Zvážit možnosti motivačního programu pro řidiče, kteří dosáhnou svou 

jízdou prokazatelné úspory paliva.  

5.5.1 Vyčíslení úspor po zavedení ozdravného plánu 
Tabulka 11: Výsledky po zavedení návrhů (Zdroj: vlastní) 

Březen Návrhy Měsíční Roční
palivo 826 637 656 547 170 090 2 041 080
pneu 69 468 41 681 27 787 333 446
filtry a oleje 23 156 49 785 -26 629 -319 553 
celkem 919 261 748 014 171 248 2 054 974

Úspora paliva 5%
celkem 919 261 715 186 204 075 2 448 902

Snížení nákladůNáklady

 
 

Navržená úsporná opatření jsem porovnával s měsícem březnem roku 2010, aby 

aktuálnost údajů byla co nejpřesnější. Při vyčíslení snížení nákladů jsem vycházel 

z předpokladů, že by se přešlo na 100% bionaftu, kde jsem počítal s cenou o 5 Kč za litr 

nižší oproti cenám klasické motorové nafty. K 31. 4. 2010 byla 100% bionafta dokonce 

až o 6,2 Kč za litr nižší. Pokud tedy rozdíl mezi těmito palivy neklesne pod 5 Kč, může  
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být  roční úspora nákladů o mnoho větší. V případě, že by se podařilo snížit spotřebu 

paliva pomocí navržených opatření alespoň o 5 %, byly by tedy roční náklady celkově 

skoro o 2,5 mil. nižší. Když si představíme, že v současné době se za tuto částku dá 

pořídit nový kamion, jedná se opravdu o mimořádné opatření. 
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6 Závěr 

Výchozí bod mé práce bylo upravení systému ekonomického hodnocení tak, aby 

bylo možné detailně sledovat jednotlivé období, vozidla a související náklady. Tento 

upravený systém je ve firmě již požívám od 1.2.2010. Údaje na vyhodnocení 

předchozího období jsem musel doplnit zpětně. Na základě zjištěných dat jsem provedl 

analýzy a poté navrhl ozdravný program firmy. Ten vychází z položek, které tvoří 35 % 

celkových nákladů firmy. Na základě navržených opatření bude firma schopna uspořit 

až 23 % provozních nákladů. Roční úspora nákladů by mohla být až 2,5 mil Kč. Velmi 

zajímavé je také vyčíslení úspory paliva pomocí minimálního snížení rychlosti vozidla, 

která může přinést snížení nákladů až 184 tis. Kč ročně. 

Zavedená úsporná opatření tedy firmě pomůžou bojovat se nástrahy, které recesi 

provázejí. Ať už je to snižování cen za přepravu, velmi špatná platební morálka 

zákazníků, zvýšené množství podvodů, anebo naplňování státních pokladen na úkor 

dopravců. A to hlavně zaváděním mýtného, zvyšováním jejich sazeb, zvýšení spotřební 

daně apod. Tyto zvýšené náklady totiž není dopravce schopen přenést na své zákazníky. 

Štěstí, že naši zákonodárci opustili alespoň na chvíli od populistického pátečního 

zákazu jízd, jinak by úplně zdevastovali konkurenční schopnosti českých podniků a to 

hlavně prodloužením dodávek zboží v systému just in time. 

 Jak vyplynulo z Ekonomického hodnocení, firma přežívá jen díky tomu, že 

neinvestovala v posledních letech větší množství cizího kapitálu do obnovy svého 

vozového parku.  Firmy, které podcenily poměr vlastního a cizího kapitálu dnes již na 

trhu nejsou, nebo mají existenční problémy. V době hospodářského růstu měli sice silně 

zadlužené podniky rychlejší tempo růstu, ale pouze v období recese se pozná skutečně 

silný a spolehlivý partner pro podnikání. 

Doufám, že časem si tuto skutečnost uvědomí i naši zákazníci a nebudou již 

snižovat ceny za přepravy jen na základě navržených cen od firem, které nejsou 

schopny hradit leasingové splátky a jiné závazky a tak se snažící vstup do insolvence 

jen oddálit. Do té doby budeme muset pečlivě sledovat a vyhodnocovat veškeré 

náklady, abychom byli schopni zajistit minimální obnovu vozového parku a tak 

i spokojenost našich zákazníků.  
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Příloha 1:   Ekonomické hodnocení vozidel za rok 2009  - odpis dle reprodukčních pořizovacích cen k 31. 12. 2008   

 
 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec celkem
Tržba 2 851 799 3 053 447 2 668 246 2 650 097 2 598 306 2 790 016 2 775 463 2 558 425 2 548 987 2 310 286 2 315 292 2 014 933 31 135 297
počet ujetých KM 116 084 119 257 125 995 126 442 126 289 129 127 122 591 119 032 121 926 113 185 110 009 105 392 1 435 329
mzda 566 753 550 938 572 070 581 410 575 988 552 982 528 401 508 168 518 331 475 035 464 826 433 705 6 328 607
pevné náklady 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 596 882 7 162 584
nafta [L] 35 077 34 183 35 615 34 092 35 765 36 926 35 203 36 701 34 181 32 591 33 911 30 294 414 540
Ø spotřeba 30,22 28,66 28,27 26,96 28,32 28,60 28,72 30,83 28,03 28,79 30,83 28,74 28,9
cena nafty [kč] 701 540 700 752 698 053 698 884 747 489 771 753 813 200 767 053 789 581 681 152 742 659 651 321 8 763 437
mýtné ČR 137 007 122 525 113 668 103 064 113 321 120 037 108 581 128 066 110 273 104 562 108 217 109 660 1 378 981
mýtné SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mýtné  A 0 0 0 0 26 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 20 000 208 000
oleje 23 217 23 399 24 380 24 576 24 243 25 825 24 518 23 508 23 841 22 191 21 692 20 388 281 781
pneu 63 846 64 348 67 046 67 585 66 669 71 020 67 425 64 648 65 562 61 025 59 654 56 068 774 897
Ø běžné opravy 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 112 500 1 350 000
mimořádné opravy 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 56 316 675 792
trajekty+poplatky 96 200 122 200 89 250 116 000 80 000 43 400 63 700 16 000 22 000 5 000 16 000 5 000 674 750
další poplatky 87 200 81 480 77 080 93 000 64 000 63 659 63 530 22 940 19 000 14 500 14 500 14 500 615 389
celkem náklady 2 364 661 2 431 340 2 407 246 2 450 218 2 463 408 2 441 375 2 462 053 2 323 082 2 341 286 2 156 163 2 220 246 2 076 341 28 137 418
zisk/ztráta 487 138 622 107 261 000 199 879 134 898 348 641 313 410 235 343 207 701 154 123 95 046 -61 408 2 997 879  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha 2: Ekonomické hodnocení vozidel za rok 2010  - odpis dle reprodukčních pořizovacích cen k 31.12.2008E 

 

Leden Únor Březen celkem
Tržba 1 851 488 2 134 952 2 512 148 6 498 588
počet ujetých KM 95 550 104 378 118 102 318 030
mzda 388 612 434 890 492 321 1 315 822
pevné náklady 596 882 596 882 596 882 1 790 646
nafta [L] 28 546 31 572 34 018 94 136
Ø spotřeba 29,87 30,25 28,80 29,60
cena nafty [kč] 659 401 729 316 826 637 2 215 355
mýtné ČR 124 216 143 816 146 609 414 641
mýtné SK 28 698 29 139 42 829 100 666
mýtné  A 19 620 25 913 32 000 77 533
oleje 18 386 20 539 23 156 62 081
pneu 55 158 61 618 69 468 186 244
Ø běžné opravy 132 000 132 000 132 000 396 000
mimořádné opravy 96 950 65 000 65 000 226 950
trajekty+poplatky 14 320 18 600 18 600 51 520
další poplatky 29 761 34 000 22 000 85 761
celkem náklady 2 138 743 2 291 713 2 467 503 6 897 958
zisk/ztráta -287 255 -156 761 44 645 -399 370 



 

Příloha 3:   Ekonomické hodnocení vozidel za rok 2009  - odpis dle reprodukčních pořizovacích cen k 31. 12. 2008 

Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zisk/ztráta Inves. kapitál ROI (%)

Leden 56 219 1 082 51 510 48 144 86 719 38 313 68 782 -28 470 52 749 -6 697 28 522 61 741 33 860 481 782,6 873 750 55,1%

Únor 141 679 -34 316 12 924 63 898 55 910 66 994 49 361 -2 706 93 913 1 412 88 507 87 638 4 032 617 558,6 873 750 70,7%
Březen -49 643 18 428 2 337 71 234 68 847 59 469 -36 547 -12 254 104 827 -51 006 55 488 24 916 10 499 254 394,7 873 750 29,1%

Duben -31 408 -595 -24 896 59 024 51 578 60 968 -32 863 33 998 -2 482 48 304 17 340 27 908 -637 193 731,5 873 750 22,2%
Květen -17 696 -19 167 -22 070 62 634 52 158 31 786 -39 566 3 753 61 804 13 070 20 848 1 588 -6 134 129 172,4 873 750 14,8%

Červen 46 719 9 554 26 503 67 186 58 255 57 719 -5 992 2 599 16 512 21 840 29 933 21 713 3 770 341 306,9 873 750 39,1%
Červenec -6 748 -22 483 -24 754 76 559 38 813 72 795 9 245 22 600 65 307 16 810 49 115 16 059 6 982 308 464,3 873 750 35,3%

Srpen -1 900 48 426 -7 101 83 423 53 290 42 738 2 22 533 17 276 -8 748 -21 554 3 914 10 256 232 168,1 873 750 26,6%

Září -8 397 17 243 -26 392 69 071 7 122 39 679 25 173 20 387 13 657 -23 129 47 021 24 080 9 935 202 030,7 873 750 23,1%
říjen -5 596 12 870 -29 855 72 915 -2 600 25 576 36 330 24 290 -4 018 4 174 -1 919 4 948 24 533 147 540,8 873 750 16,9%

Listopad 16 730 -23 940 -29 283 69 056 30 065 -4 166 35 971 38 959 -21 282 -9 609 -10 305 -1 243 10 843 89 921,6 873 750 10,3%
Prosinec -22 265 -4 595 -49 499 31 419 33 067 25 298 8 053 880 -26 288 -16 726 -23 954 -266 -8 920 -66 861,9 873 750 -7,7%

zisk/ztráta 117 694 2 507 -120 575 774 563 533 222 517 170 117 949 126 571 371 977 -10 304 279 042 272 997 99 019 2 931 210,3 10 485 000 28,0%

Inves.kapitál 1 000 000 1 250 000 1 350 000 1 000 000 1 050 000 700 000 1 520 000 670 000 1 050 000 0 120 000 460 000 315 000 10 485 000
ROI (%) 11,8% 0,2% -8,9% 77,5% 50,8% 73,9% 7,8% 18,9% 35,4% 232,5% 73,8% 33,6% 28,0%  

 



 

 
Příloha 4: Ekonomické hodnocení vozidel za rok 2010  - odpis dle reprodukčních pořizovacích cen k 31. 12. 2008 

 
Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zisk/ztráta Inves. kapitál ROI (%)
Leden -52 710 -38 239 -12 984 -26 142 -6 443 -12 040 38 263 -57 142 -33 429 -44 512 -33 817 3 324 -3 918 -287 255 699 000 -41,1%

Únor -36 673 -16 620 -4 371 50 850 11 421 -13 577 19 802 -34 246 -22 878 -40 435 -33 525 -11 703 -18 215 -156 761 699 000 -22,4%
Březen -29 838 19 243 -9 575 41 750 45 545 6 906 48 387 -43 250 -3 664 -26 201 -29 632 17 428 12 063 44 645 699 000 6,4%

zisk/ztráta -119 221 -35 616 -26 930 66 458 50 522 -18 712 106 451 -134 637 -59 970 -111 149 -96 974 9 049 -10 070 -399 370 2 097 000 -19,0%

Inves.kapitál 200 000 250 000 270 000 200 000 210 000 140 000 304 000 134 000 210 000 0 24 000 92 000 59 000 2 097 000
ROI (%) -59,6% -14,2% -10,0% 33,2% 24,1% -13,4% 35,0% -100,5% -28,6% -404,1% 9,8% -17,1% -19,0%

 



 

 
Příloha 5: Fixní náklady na vozidlo  2009  - měsíční -  odpis  dle reprodukčních pořizovacích cen k 31. 12. 2008 

Tržní cena vozidel k 31.12.2008

Vozidlo 64-46 33-77 55-33 33-00 98-89 35-25 99-22 92-29 84-48 33-70 23-00 54-45 52-25 celkem
Auto 800 000 400 000 850 000 800 000 850 000 500 000 1 400 000 600 000 850 000 410 000 270 000 7 730 000
Vlek 200 000 850 000 500 000 200 000 200 000 200 000 120 000 70 000 200 000 120 000 50 000 45 000 2 755 000
celkem 1 000 000 1 250 000 1 350 000 1 000 000 1 050 000 700 000 1 520 000 670 000 1 050 000 0 120 000 460 000 315 000 10 485 000

Fixní náklady na vozidlo  2009  - mešíční  -  odpis  dle Tržní ceny vozidel k 31.12.2008

Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 celkem
5

odpis 16 667 20 833 22 500 16 667 17 500 11 667 25 333 11 167 17 500 30 700 20 800 7 667 5 250 224 250
havarijní pojištění 4 050 5 000 5 074 3 450 3 475 3 040 5 074 4 696 4 696 283 1 874 1 665 42 864
zákoné p. 1 290 3 683 3 683 1 290 1 290 1 290 3 683 1 464 1 464 459 924 924 22 315
pojištění nákladu 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 16 900
silniční daň 3 188 2 847 2 987 2 370 2 370 2 963 2 392 2 054 2 370 1 400 520 756 27 217
dálniční známka 1 667 1 667 1 667 1 667 584 584 7 836
celkem 26 495 33 663 35 544 26 744 27 602 21 927 37 782 22 348 27 330 32 000 24 242 12 869 10 479 341 382
+
režijní náklady 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 255 500
celkem 45 995 53 163 55 044 46 244 47 102 41 427 57 282 41 848 46 830 51 500 43 742 32 369 29 979 596 882  



 

Příloha 6: Ekonomické hodnocení vozidel za rok 2009  - odpis dle pořizovacích cen z roku 2005 

 
Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zisk/ztráta Inves. kapitál ROI (%)

Leden 21 925 -37 322 13 079 16 574 41 729 -5 507 37 882 -60 096 14 119 -46 692 -19 231 33 733 -1 462 -1 961,1 1 415 532 -0,1%

Únor 107 385 -72 720 -25 507 32 328 10 919 23 174 18 461 -34 333 55 284 -38 583 40 754 58 824 -31 290 133 008,4 1 415 532 9,4%

Březen -83 938 -19 977 -36 094 39 664 23 857 15 649 -67 448 -43 880 66 198 -91 001 7 735 -1 842 -24 823 -228 099,0 1 415 532 -16,1%

Duben -65 702 -38 999 -63 327 27 454 6 588 17 148 -63 764 2 371 -41 111 8 309 -30 413 693 -35 959 -289 219,7 1 415 532 -20,4%

Květen -51 991 -57 571 -60 501 31 064 7 168 -12 034 -70 467 -27 873 23 175 -26 924 -26 905 -26 050 -41 456 -354 201,5 1 415 532 -25,0%

Červen 12 425 -28 850 -11 928 35 616 13 264 13 899 -36 893 -29 027 -22 117 -18 155 -17 820 -4 316 -31 552 -140 457,7 1 415 532 -9,9%

Červenec -41 042 -60 887 -63 185 44 989 -6 177 28 974 -21 656 -9 026 26 678 -23 185 1 362 -12 358 -28 340 -175 689,2 1 415 532 -12,4%

Srpen -36 194 10 022 -45 532 51 853 8 300 -1 082 -30 898 -9 094 -21 353 -48 742 -69 307 -26 274 -25 066 -253 755,5 1 415 532 -17,9%

Září -42 691 -21 161 -64 823 37 501 -37 868 -4 141 -5 728 -11 239 -24 972 -63 124 -732 -3 613 -25 387 -281 398,2 1 415 532 -19,9%

říjen -39 890 -25 534 -68 286 41 345 -47 590 -18 244 5 430 -7 336 -42 647 -35 821 -49 671 -21 833 -10 789 -334 976,2 1 415 532 -23,7%

Listopad -17 565 -62 344 -67 714 37 486 -14 926 -47 986 5 070 7 333 -59 912 -49 604 -58 057 -29 481 -24 479 -394 053,0 1 415 532 -27,8%
Prosinec -56 559 -42 999 -87 930 -151 -11 923 -18 522 -22 848 -30 747 -64 917 -56 720 -71 706 -28 175 -44 242 -550 506,6 1 415 532 -38,9%

zisk/ztráta -293 836 -458 341 -581 748 395 723 -6 661 -8 671 -252 861 -252 950 -91 574 -490 241 -293 991 -60 692 -324 847 -2 871 309,2 16 986 388 -16,9%

Inves.kapitál 1 431 102 1 546 321 1 546 321 1 241 679 1 431 102 1 431 102 1 320 206 1 111 040 1 431 102 1 320 206 1 320 206 928 000 928 000 16 986 388
ROI (%) -20,5% -29,6% -37,6% 31,9% -0,5% -0,6% -19,2% -22,8% -6,4% -37,1% -22,3% -6,5% -35,0% -16,9%



 

 
Příloha 7:Fixní náklady na vozidlo  2009  - měsíční -  odpis  dle pořizovacích cen z roku 2005 
Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 celkem

5
odpis 59 629 64 430 64 430 51 737 59 629 59 629 55 009 46 293 59 629 55 009 55 009 38 667 38 667 707 766
havarijní pojištění 4 696 5 074 5 074 3 450 4 696 4 696 5 074 4 696 4 696 5 074 5 074 4 696 4 696 62 179
zákoné p. 1 464 3 683 3 683 1 290 1 464 1 464 3 683 1 464 1 464 3 683 3 683 924 924 29 744
pojištění nákladu 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 16 900
silniční daň 2 370 2 987 2 987 2 370 2 370 2 370 2 987 2 054 2 370 2 987 2 987 520 756 31 115
dálniční známka 1 667 1 667 1 667 1 667 584 584 7 836
celkem 69 459 77 474 77 474 61 814 71 126 71 126 68 053 57 474 69 459 68 053 68 053 46 691 46 927 855 540
+
režijní náklady 19 500 19 500 19 501 19 500 19 500 19 501 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 19 500 255 502
celkem 88 959 96 974 96 975 81 314 90 626 90 627 87 553 76 974 88 959 87 553 87 553 66 191 66 427 1 111 042  
 
 
 
Pořizovací hodnoty vozidel 31.12. 2005

Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 celkem
Auto 2 773 842 2 310 514 2 310 514 2 577 490 2 773 842 2 773 842 2 310 514 2 250 893 2 773 842 2 310 514 2 310 514 1 800 000 1 800 000 31 076 321
Vlek 803 914 1 555 288 1 555 288 526 708 803 914 803 914 990 000 526 708 803 914 990 000 990 000 520 000 520 000 11 389 648
celkem 3 577 756 3 865 802 3 865 802 3 104 198 3 577 756 3 577 756 3 300 514 2 777 601 3 577 756 3 300 514 3 300 514 2 320 000 2 320 000 42 465 969

Zůstatková cena dle odpisů k 31.12.2008

Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 celkem
Auto 1 109 537 924 206 924 206 1 030 996 1 109 537 1 109 537 924 206 900 357 1 109 537 924 206 924 206 720 000 720 000 12 430 528
Vlek 321 566 622 115 622 115 210 683 321 566 321 566 396 000 210 683 321 566 396 000 396 000 208 000 208 000 4 555 859
celkem 1 431 102 1 546 321 1 546 321 1 241 679 1 431 102 1 431 102 1 320 206 1 111 040 1 431 102 1 320 206 1 320 206 928 000 928 000 16 986 388

Tržní cena vozidel k 31.12.2008

Vozidlo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 celkem
Auto 800 000 850 000 850 000 800 000 850 000 850 000 850 000 600 000 850 000 850 000 850 000 400 000 400 000 9 800 000
Vlek 200 000 800 000 800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 150 000 200 000 200 000 200 000 90 000 90 000 1 822 344
celkem 1 000 000 1 650 000 1 650 000 1 000 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 750 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 490 000 490 000 11 622 344

Prodej
Tržní cena - Zůstatková cena
zisk/ztáta -431 102 103 679 103 679 -241 679 -381 102 -381 102 -270 206 -361 040 -381 102 -270 206 -270 206 -438 000 -438 000 -5 364 044  



 

Příloha 8: Režijní náklady 

 

Režijní náklady

Provozní mešíční roční
Zdravotní prohlídka 533 6 400
ADR školení 1 233 14 800
Profesní školení 1 200 14 400
bezpečnost práce+ voziky 1 225 14 700
GPS 1 133
CESMAD 1 000
RAAL 800 12 000
Software 1 250 15 000
T-mobile 39 000
Internet 500
O2 - pevná linka 1 300
ostraha 1 070
ostatní 8 000
celkem 58 245

Mzdy
Automechanik 42 000
Adminstrativní pracovník 16 900
Dispecer 24 500
Ředitel 45 000
Účetní 28 000
Jednatel 6 322
celkem 162 722

Pronájem
Dílna 8 500
hlídaná odstavná plocha plocha 1 250
Kanceláře 4 200
celkem 13 950

Odpisy
odpisy vybavení dílna 8 000
odpisy vybavení kanceláře 1 000
odpisy OA 9 583
celkem 18 583

Režijní náklady celkem 253 500



 

Příloha 9: Analýza bodu zvratu vozidla 

Analýza bodu zvratu vozidla 2005 Scania 380 + návěs
Přesné hodnoty
(dle zadaných parametrů)

ujeté km [tis] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 9 254 Variabilní náklady [Kč]
fixní náklady 62 169 62 169 62 169 62 169 62 169 62 169 62 169 62 169 62 169 62 169 (na 1 ujetý Km)
variabilní náklady 0 23 649 47 298 70 947 94 596 118 245 141 894 165 543 189 192 109 418 Olej 0,3
celkové náklady 62 169 85 818 109 467 133 116 156 765 180 414 204 063 227 712 251 361 171 587 nafta 6,92451

pneu 0,6
tržby 0 34 838 69 676 104 514 139 352 174 190 209 028 243 866 278 704 161 187 mzda* 4
zisk/ ztráta -62 169 -50 980 -39 791 -28 602 -17 413 -6 224 4 965 16 154 27 343 -10 400 celkem 11,8245

Zadejte parametry:

cena nafty [Kč] 21,15
Ø spotřeba [L] 32,74
mzda [Kč/1Km] 4

Tržba / KM 17,42
Tržba celkem 161187
ujeté KM 9254

Do nákladů není započítané mýtné a ostatní poplatky!
* mzda včetně sociálního a zdravotního pojištění
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