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1 Úvod 
 

Diplomová práce řeší problematiku návrhu obnovy vozidlového parku firmy. Cílem 

mé práce je stanovení optimální životnosti vozidlového parku a návrh obnovy.   

V současné době se snaží mít každá firma mladý vozidlový park, jednak z důvodu 

spolehlivosti vozidel a také proto, že se stářím vozidel se zvyšují náklady na opravy a údržbu 

vozidel. 

Pro vypracování této práce byla vybrána firma ČSAD Logistik Ostrava, a.s., která byla 

ochotna poskytnout potřebné informace související s danou problematikou.  

 Úvodní část práce stručně přibližuje firmu ČSAD Logistik Ostrava, a. s., její strukturu 

a jednotlivé činnosti. Následující kapitoly jsou věnovány teoretické části, v nichž jsou 

vymezeny základní pojmy spojené se spolehlivostí a životností vozidel. Stěžejní kapitolou 

práce je kapitola č. 3.3, která se věnuje teorii obnovy a kapitola 3.4 zabývající se metodikou 

spojitých modelů. Metodika spojitých modelů je základem pro výpočet optimální doby 

životnosti a stanovení horní hranice pro vyřazení vozidla z provozu pomocí testovací 

statistiky. 

Poslední část práce, kapitola č. 5 se zabývá samotným výpočtem optimální doby 

životnosti jednotlivých vozidel. Součástí práce je i návrh způsobu obnovy vozidlového parku 

a navrženy možnosti způsobu financování systému obnovy vozidlového parku.  
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2 Charakteristika firmy 
 

Firma ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. kontinuálně navazuje na zkušenosti  

své zakladatelské společnosti ČSAD Ostrava a. s. v oblasti silniční nákladní dopravy již více 

než padesát let. Opírá se o detailní znalosti potřeb svých zákazníků, týmu vzdělaných, vysoce 

kvalifikovaných a motivovaných pracovníků. Je to moderní dynamická evropská firma, 

poskytující svým zákazníkům spolehlivé, vysoce kvalitní dopravní a logistické služby včetně 

skladování. Vytváří most mezi západní a východní Evropou na bázi partnerské spolupráce 

s významnými dopravními a logistickými společnostmi. Vozidla firmy je možno zahlédnout 

v celé Evropě jak je vidět na obr. č. 1. 

 

 

 

Obrázek č. 1: Místa rozvozu a svozu zásilek 

 

2.1    Historie firmy 
 

1949 … založení národního podniku ČSAD pro přepravu osob a nákladů; 

1964 … transformace do polohy krajského podniku ČSAD Ostrava; 

1992 … privatizace společnosti a vznik akciové společnosti ČSAD Ostrava; 

1997 …vytvoření korporace podniků z dopravních podniků ČSAD České Budějovice, 
Chrudim, Kutná Hora, Prachatice a dceřiné společnosti ČSAD Lvivavtotrans  
se sídlem na Ukrajině; 

1999 … transformace společnosti do holdingové struktury a vznik ČSAD LOGISTIK a. s.; 
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2000 … začlenění nákladní dopravy z ČSAD Kutná Hora a Chrudim do společnosti ČSAD 
LOGISTIK Ostrava a. s.; 

2001 …restruktualizace společnosti s komplexní obměnou vozidlového parku certifikace 
společnosti ISO 9002; 

2002 … implementace informačního systému ve vazbě na sledování vozidel a zásilek; 

2003 … certifikace společnosti EN ISO 9001:2000 a 14001; 

2004 … založení dceřiné společnosti na Ukrajině; 

2005 … založení dceřiné společnosti na Slovensku. 

 

2.2 Struktura činností firmy 
 

Firma nabízí svým zákazníkům celou řadu služeb, které jsou certifikovány dle norem 

ISO 14001 a ISO 9001:2000. Na grafu č. 1 je znázorněn procentuální přehled jednotlivých 

činností, které firma zabezpečuje. 

 

Graf č. 1: Procentuální podíl činností firmy 
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Přehled jednotlivých činností firmy: 

 1 …Mezinárodní silniční přeprava (74,6%): 

 - 202 jízdních souprav; 

 - přeprava nebezpečných odpadů dle ADR. 

 

 2 …Spedice (13,3%): 

- spolupráce s kooperujícími dopravci. 

  

3 …Vnitrostátní silniční přeprava (8,7%): 

- 27 jízdních souprav; 

- jízdní soupravy pro svoz a rozvoz potravin; 

- soupravy pro vnitrostátní sběrné zboží v systému TEX –SBS, 24 hodin  

a 48 hodin (TEX), do 6 dní (SBS). 

 

 4 …Kusové zásilky a dokládky (2,3%): 

- přeprava kusových zásilek a dokládek a to zejména do/z těchto zemí: Belgie, 

Chorvatsko, Německo, Rusko, Ukrajina, Dánsko, Irsko, Norsko, Řecko, 

Velká Británie.   

 

 5 …Celní služby (0,9%): 

 - vystavování celních prohlášení; 

 - zajištění celního dluhu; 

 - zastupování v celním úřadě; 

 - vystavení deklarace o celní hodnotě; 

 - odborné poradenství v oblasti celní problematiky; 

 - zajištění odbavení 24 hodin denně se všemi povoleními celního úřadu; 

- uložení zboží ve veřejných celních skladech firmy. 
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 6 …Skladování (0,2%): 

- skladování v celním i necelním skladě, kde současná kapacita skladu ČSAD 

Logistik Ostrava a. s. je cca 2 500 paletových míst; 

 - manipulace s paletovým i nepaletovým zbožím; 

 - kompletace a dekompletace zásilek, heterogenní i homogenní palety; 

- kusové vychytávání pro distribuční společnosti s použitím výstupní kontroly 

(EAN kontrola); 

- uskladňování zboží je řízeno elektronickým systémem IS NORIS. 

 

Převážná část aktivit podniku je soustředěna na mezinárodní a vnitrostátní 

přepravu. Proto je zde kladen velký důraz na systém údržby vozidlového parku. 

Diplomová práce se zabývá obnovou vozidlového parku. Použitím vhodné metody 

bude stanovena optimální doba životnosti jednotlivých vozidel a navržena postupná obnova 

vozidlového parku firmy. 
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3 Metodika stanovení horní hranice pro vyřazení vozidla 
 

Pro stanovení optimální doby životnosti lze využít modely obnovy, proto je nutné 

uvést některé ze základních pojmů pro přiblížení dané problematiky. 

 

3.1 Základní pojmy  

3.1.1 Dle ČSN ISO 9000:2000 je možno definovat základní pojmy následovně 
 

Spolehlivost – je definována jako souhrnný termín, používaný pro popis pohotovosti  

a činitelů, které ji ovlivňují. 

Bezporuchovost – je schopnost objektu plnit nepřetržitě požadované funkce  

po stanovenou dobu a za stanovených podmínek. 

Zajištěnost údržby – je schopnost organizace poskytující údržbářské služby 

zajišťovat dle požadavků v daných podmínkách prostředky, potřebné pro údržbu v souladu 

s koncepcí údržby. 

Udržovatelnost – je schopnost objektu v daných podmínkách používaní setrvat  

ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci tehdy,  

jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy  

i prostředky. 

 

Obrázek č. 2: Spolehlivost 
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Pojem spolehlivost je chápán jako celková (komplexní) vlastnost objektu, v tomto 

případě vozidla. Seznam základních pojmů, souvisejících se spolehlivostí, můžeme rozšířit  

o další pojmy: 

Životnost – je schopnost objektu plnit požadované funkce do okamžiku dosažení 

mezního stavu při stanoveném systému předepsané údržby a oprav. 

Bezpečnost – je vlastnost objektu neohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí  

při plnění předepsané funkce. 

 Pohotovost – je schopnost objektu být ve stavu schopen plnit požadované funkce 

v daném časovém okamžiku a v daných podmínkách. 

Filozofie údržby – je systém principů pro organizování a provádění údržby. 

  

3.1.2 Dle normy ČSN IEC 50(191) 

  

Údržba – souhrn všech technických a organizačních opatření zaměřených na udržení 

nebo obnovení provozuschopného stavu objektu. 

Preventivní údržba – je údržba prováděná v předem určených intervalech  

nebo podle předepsaných kritérií a je zaměřená na snížení pravděpodobnosti poruchy  

nebo degradace fungování objektu. 

 Údržba po poruše – je údržba prováděná po zjištění poruchového stavu a je zaměřená 

na uvedení objektu do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. 

 Oprava – je část údržby po poruše, při níž se na objektu provádějí ruční operace. 
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3.2 Životní cyklus vozidel 
 

V současné době se objevuje ekonomický tlak působící v důsledku konkurenčního 

prostředí mezi druhy doprav, který vede management společností k nutnosti nahlížet  

na problematiku související s hospodařením s vozidly z dlouhodobého hlediska. Jednotlivá 

vozidla procházejí životními cykly uvedenými v podkapitole 3.2.1.1. Blíže se diplomová 

práce zabývá etapou provozu1 a etapou modernizace2.  

 

V životním cyklu se posuzují náklady spojené s: 

- pořízením vozidla, 

- provozem,  

- údržbami, 

- opravami, 

- likvidací. 

 

Tento druh pohledu je znám pod názvem „Náklady životního cyklu“, který pochází 

z anglické zkratky LCC (Life Cycle Coast). Jelikož je nucen výrobce i provozovatel vozidel 

hledat ekonomické úspory, je potřeba rozpracovat a analyzovat životní cyklus do jednotlivých 

etap. Etapy představují logickou návaznost jednotlivých oblastí a nejsou vzájemně izolovány. 

 

Nutné podmínky pro hodnocení LCC: 

� doba provozu vozidla delší než jeden rok, 

� náklady na pořízení vozidla představují menší část z celkových nákladů  

na vozidlo. 

 

Z nutných podmínek je zřejmé, že silniční vozidla vzhledem ke své dlouhé době 

provozního nasazení je možné posuzovat z pohledu nákladů životního cyklu. 

 

 

 

                                                           
1
 V této etapě budou provedeny výpočty optimální doby životnosti vozidel.  

2
 V etapě modernizace bude proveden návrh obnovy vozidlového parku. 
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3.2.1 Etapy a náklady životního cyklu vozidel 

 

Je důležité si stanovit jak pro výrobce, tak i pro uživatele, ve které etapě se konkrétní 

vozidlo nachází. Proto se zde využívají exaktní metody pro stanovení etap životního cyklu 

vozidla. Předčasná, nebo na druhou stranu opožděná likvidace vozidel má téměř vždy  

za následek ekonomické ztráty.  

 

3.2.1.1 Rozdělení života vozidla do šesti etap [Vintr, 1998] 

 

Vozidlo je chápáno jako dopravní prostředek, který má svůj životní cyklus.  

Každý životní cyklus je složen z několika částí. 

 

a) Etapa koncepce a stanovení požadavků 

Tato etapa se zabývá formulací základních požadavků na vozidlo. Rozhodnutí,  

která vyplynou z této etapy, mají velký vliv na výrobek (vozidlo) a na náklady životního 

cyklu. 

Stanovení základních požadavků lze provést: 

� výrobcem, kde se vychází z aktuální situace na trhu pomocí marketingových 

průzkumů, 

� odběratelem, kdy výrobce připravuje zakázku pro předem známého odběratele, 

� současně výrobcem i odběratelem. 

 

V automobilovém průmyslu se nejčastěji objevují požadavky stanovené odběratelem, 

nebo výrobcem a odběratelem současně. 

 

b) Etapa návrhů a vývoje 

Tato etapa se zabývá tvorbou výrobní dokumentace vozidla, kde probíhá výroba 

prototypu a současně zkouška jednotlivých dílů a celků. Vzniká zde také programové 

vybavení digitálních systémů.  

Hlavní cíle v procesu programu spolehlivosti jsou: 

� sestavení a analýza prognózy spolehlivosti, které vychází z použitých 

konstrukčních řešení; 
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� je třeba splnit stanovené cíle spolehlivosti jednotlivých komponentů, které byly 

použity nejen z vlastní produkce, ale i nakoupené; 

� definovat podmínky ověřování a zkoušek, které nám budou zaručovat dosažení 

očekávaných hodnot spolehlivosti vozidla. 

 

Při vývoji vozidla je důležité vytvářet dokumentaci, která je potřebná k údržbě  

a zkoušení vozidla. Součástí vývoje vozidla je důležitá i účast zástupců odběratelů,  

kteří spoluvytváří podmínky pro technologické, personální i technické zázemí odběratele 

v souvislosti s údržbou vozidla. 

 

c) Etapa výroby 

Z hlediska programu výroby je při výrobě vozidla nejdůležitější otázka dodržení 

parametrů kvality v souladu s dokumentací. Základními činnostmi z hlediska spolehlivosti 

jsou: 

� kontrola mezi jednotlivými operacemi; 

� statické převzetí nejen jednotlivých dílů, ale i kompletních vozidel;  

� ověřování a testování; 

� třídění výrobních vlivů v souvislosti na spolehlivost. 

 

d) Etapa uvedení do provozu 

Součástí této etapy je proces záběhu a uvedení vozidla do provozu. Pokud  

zde pohlížíme na program spolehlivosti, je důležité provádět a organizovat proces údržby tak,  

aby nedošlo ke znehodnocení parametrů spolehlivosti. 

Úkoly související s touto etapou jsou zaměřeny na: 

� provádění zkoušek souvisejících s přijímáním a předváděním, 

� prokázání udržovatelnosti a bezporuchovosti, 

� odstraňování poruch související s počátečním provozem, 

� potřebu shromažďovat a analyzovat data o spolehlivosti. 

 

e) Etapa provozu 

Tato etapa je z pohledu časového hlediska nejdelší a cílem je plně využít inherentní 

(vložená) spolehlivost vozidla. Podmínky související s využitím inherentní spolehlivosti  

jsou dodržování technologie údržby a opravy, školení obslužného personálu a v neposlední 
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řadě i logistická podpora údržby a opravy. Náklady vyplývající s touto životní částí vozidla 

tvoří podstatnou část LCC.  

 

Provozní spolehlivost a také LCC je možno ovlivnit těmito kroky: 

� stanovit optimální intervaly na provedení preventivní údržby, které vycházejí 

z požadavků na spolehlivost vozidla; 

� pomocí informačních systémů, které nám provádí sběr a analýzu dat provádět 

přezkoumání návrhu údržby a provádět realizaci navržených změn; 

� sledovat a hodnotit parametry bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištění údržby; 

� zapojit organizaci provozu a údržby vozidel do systému řízení jakosti. 

 

V současné době je kladen velký tlak na modernizaci z důvodu vyšších nároků  

na bezpečnost a z důvodu měnícího se ekonomického prostředí. Z těchto důvodů je nutné 

měnit i systém údržby a oprav.  

 

f) Etapa modernizace 

Důvodem modernizace vozidel je neustálý technický vývoj vozidel a rychlost 

opotřebení (fyzické i morální) různých konstrukčních skupin vozidel. Tím je myšleno,  

že například rám vozidla nebude podléhat opotřebení tak výrazně, jako spalovací motor.  

To znamená, že náklady vzniklé na odstranění opotřebení u spalovacího motoru budou vyšší 

než u rámu vozidla. Proto je někdy vhodnější vložit finanční prostředky do modernizace 

vozidlového parku, než soustavné investování finančních prostředků na údržbu a opravy 

vozidel. Z pohledu programu spolehlivosti je důležité: 

 

� určit současnou spolehlivostní charakteristiku daného celku, který je vhodný 

k modernizaci; 

� porovnávat a hodnotit přínosy případné modernizace a současně i související 

náklady; 

�  určit minimální hodnoty parametrů spolehlivosti pro nové celky; 

� případně provést návrh na změny v systému údržby a oprav a také zhodnotit 

dopad na způsob zásobování náhradními díly. 
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g) Etapa likvidace vozidla 

V poslední etapě je vozidlo vyřazeno z provozu.  Nejprve se provede demontáž  

a následně fyzická likvidace vozidla. Provádí se analýzy a zkoušky opotřebení, při kterých  

se určí zbytková životnost. Výsledné hodnoty mohou posloužit pro zvýšení spolehlivosti nově 

pořízených vozidel. 

Z přehledu etap životního cyklu vyplývá, že u prvních tří etap vzniká inherentní 

spolehlivost a u zbylých etap se inherentní spolehlivost využívá. 

 

3.2.1.2 Náklady životního cyklu výrobku  

  

 Náklady životního cyklu výrobku se vypočítávají dle níže uvedeného vzorce: 

 

LCC = Np + Nv       (1) 

 

kde: 

LCC  – náklady životního cyklu výrobku  [Kč]   

Np – pořizovací náklady vlastníka vozidla (což se jedná o cenu vozidla), jsou tvořeny náklady 
na 1. až 4. etapu. Tyto náklady je možné vyhodnotit před rozhodnutím o pořízení 
vozidla. 

 
Nv – představuje vlastní náklady, které jsou tvořeny náklady na provoz, údržbu, opravy  

a likvidaci vozidla. Tvoří hlavní skupinu nákladových položek LCC. Nevýhodou je,  
že se obtížně odhadují.  

 

 

Obrázek č. 3: Klasifikace nákladů LCC 
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  Odhad LCC je proveden pomocí rozčlenění na jednotlivé nákladové položky. Postup 

při odhadu položek je systematický a je rozdělen do těchto kroků: 

1) rozčlenění vozidla na konstrukční části, skupiny, podskupiny a součásti; 

2) rozčlenění na jednotlivé etapy životního cyklu;  

3) zařazení nákladů do kategorií, tj. např. náklady vynaložené na pracovní sílu,  

na materiál, energii, režii; 

4) sestavení a posouzení různých variant uspořádání vozidla. 

 

3.2.1.3 Nákladové položky související se spolehlivostí vozidla 

 

Do těchto položek je možné zahrnout: 

���� záruční náklady, kde dodavatel na základě smluvního ujednání je povinen 

provádět servis po dobu záruky (v souvislosti s nákladní automobilovou dopravou 

se nejčastěji jedná o dobu jednoho roku); 

���� náklady z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou vozidla, které mohou nastat 

např. v důsledku zranění osoby, velké materiální ztráty a v neposlední řadě  

také poškozením životního prostředí; 

���� náklady na nepohotovost, ty se objeví v případě ztráty funkce vozidla během  

jeho nepohotovosti, tím se rozumí doba, kdy je vozidlo v poruše. 

Při stanovení odhadu pomocí metody LCC je možno započítávat i změnu hodnot 

peněz a to zejména pro určení hodnot v budoucnu. Proces je nazýván diskontování,  

kde je nutné diskontovat všechny položky, aby bylo možné porovnat odlišné alternativy LCC. 

V současné době je nejvíce rozšířený výpočet, kde se využívá součtu čistých současných 

hodnot všech budoucích finančních toků. 

Postupným poznáváním fází životního cyklu vozidla bylo dosaženo závěru,  

že je potřeba se zabývat nejen touto problematikou, ale i nadále se zabývat zkoumáním vlivu 

řízení na náklady životního cyklu. Analýza celkových nákladů se neskládá pouze z objektivně 

zjištěných veličin, ale je také ovlivňována obtížně předvídatelnými okolnostmi, např. výkyvy 

cen pracovních sil, ceny energií, inflace. Náklady související s pořízením vozidla tvoří pouze 

jednu malou část z nákladů životního cyklu, proto je třeba být opatrný při členění nákladů. 
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 Předcházející texty hovořící o nákladech LCC úzce souvisejí s řešícím problémem 

modernizace a obnovy, který je popsán v následující podkapitole. 

 

3.3 Teorie obnovy 
 

Teorie obnovy se zabývá problémy souvisejícími s nahrazováním objektů (strojů, 

vozidel, součástek), které se vlivem používání opotřebovávají a může nastat i jejich selhání. 

Tato teorie zkoumá zákonitosti mezi stavy objektů, opotřebováním a udržením objektů 

v produktivním stavu. Součástí teorie obnovy je i způsob rozpracování metod určujících 

časový rozvrh oprav a výměny objektů. Těmto metodám říkáme strategie obnovy. 

Modely se dělí podle toho, do jaké míry je vliv opotřebení na vyřazení objektu 

z činnosti.  

Z tohoto pohledu je dělíme do dvou skupin: 

� Objekty, které jsou vyřazovány vlivem opotřebení: 

Zde bereme v úvahu opotřebení objektu, jeho klesající hodnotu a rostoucí 

náklady na jeho udržení v produktivním stavu. V tomto případě jsou objekty 

zkoumány jednotlivě a jedná se většinou o deterministický přístup. V praxi  

se snažíme pomocí určitých nákladových funkcí nalézt optimální životnosti 

objektů. 

� Objekty, které jsou vyřazovány vlivem selhání: 

V těchto modelech se při opotřebení objektů neuvažuje explicitně. Objekty 

jsou vyřazovány vlivem poškození, které není možno dále opravit, z tohoto 

důvodu je potřeba daný objekt nahradit novým. Je třeba říci, že zde dochází 

k opotřebení objektů, ale nepřímo prostřednictvím pravděpodobnosti selhání 

v určitém čase. V těchto případech se obvykle zkoumá celý soubor,  

kde nás zajímají střední počty objektů, které máme nahradit za nové v určitém 

časovém okamžiku. 

 

3.3.1 Modely obnovy, kde dochází k opotřebení objektů  

 

U těchto modelů se zabýváme systémem obnovy, kde se prvky vyřazují vlivem 

opotřebení a to tak, že se prvky nevyřazují až v okamžiku úplného zničení, ale tehdy,  
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kdy náklady na jejich údržbu přesáhnou určitou únosnou míru. V následujících modelech  

jde nejčastěji o určení optimální doby životnosti. Což je doba, během které je ekonomicky 

využíván objekt a po uplynutí této doby je třeba daný objekt obnovit (vyměnit),  

jelikož náklady na údržbu začínají neúměrně narůstat. Optimální dobu životnosti lze určit 

z funkce nákladů jako dobu, pro kterou průměrné náklady na provoz nabudou minima. 

Modely obnovy, kde se objekty obměňují vlivem opotřebení je možno rozdělit do několika 

skupin podle toho, jaké aspekty se uvažují při sestavování funkce nákladů a jsou to: 

� diskrétní modely, 

� spojité modely, 

� modely uvažující úrokovou míru. 

Pro stanovení optimální doby životnosti vozidel byla vybrána metoda spojitých 

modelů.  

 

3.4 Metodika spojitých modelů   
 

Pokrok výpočetní techniky se objevuje i v souvislosti se sledováním provozu vozidel 

ve firmách, kde máme možnost shromažďovat a vyhodnocovat velké množství dat  

a informací, které nám vypovídají o nákladech spojených s provozem a případnou údržbou 

vozidlového parku. Zpracování těchto informací nám napomáhá při zhodnocování trendů,  

ze kterých jsme schopni určit optimální dobu životnosti jednotlivých druhů vozidel. 

 

3.4.1 Popis metody exponenciálních trendů 
 

 Tuto metodu využíváme v případě, kdy uvažujeme o údržbě a opravě více součástek, 

popřípadě agregátů (po určitém období). Zjistíme, že cena dopravního prostředku bude mít 

nakonec tvar klesající exponenciály. 

Výpočet pro zjištění hodnoty prostředku v daném čase: 

teCtN ⋅−⋅= α)(    (2) 
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kde:  

N(t) - hodnota  prostředku v čase (t)    [Kč] 

C - nákupní cena dopravího prostředku    [Kč] 

α - koeficient klesající exponenciály    [ - ] 

t - staří vozidla       [roky] 

t [roky]

n
ák

u
p

n
í 

ce
n

a 
[K

č]

 

Graf č. 2: Průběh aktuální ceny v závislosti na stáří vozidla 

 

 Graf č. 2 poukazuje, jak v závislosti ke stáří vozidla klesá jeho aktuální hodnota  

na trhu. Je to dáno jednak opotřebením vozidla, ale také klesající kvalitou jednotlivých dílů 

vozidla. Je možno říci, že to je také jeden z aspektů pro vyhledání optimální doby životnosti 

vozidla. Proto se snažíme vyhledat vhodnou dobu pro vyřazení vozidla, aby prodejní cena 

nebyla až příliš nízká.   

 Na druhou stranu lze charakterizovat pomocí rostoucí exponenciály růst nákladů 

potřebných na údržby a opravy spojených se stářím vozidla. 
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Výpočet růstu nákladů na údržby a opravy v daném čase:  

t
u eAtN ⋅⋅= β)(     (3) 

kde:  

Nu(t) - náklady na údržbu dopravního prostředku v čase (t) [Kč] 

A - amplituda udržovacích nákladů    [Kč] 

β - koeficient rostoucí exponenciály    [ - ] 

t - staří vozidla       [roky] 

t [roky]

n
ák

la
d

y 
n

a 
ú

d
rž
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 o

p
ra

vy
 [
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č]

 

Graf č. 3: Průběh růstu nákladů na údržbu a opravy v závislosti na stáří vozidla 

 

 Graf č. 3 ukazuje rostoucí náklady spojené s údržbou a opravami za určité období 

provozu. Měly by zde být zahrnuty i náklady spojené s provozem (spotřeba pohonných hmot), 

ale tato diplomová práce se bude zabývat pouze náklady spojenými s údržbou a opravami 

(z důvodu zjednodušení výpočtů). Je nežádoucí, aby aktuální hodnota vozidla byla nižší  

než náklady na údržbu a opravy. 
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Součtem dvou předchozích výrazů (2 a 3), dostaneme celkovou hodnotu vozidla  

za dané časové období (t).  

V tomto případě výraz bude mít tvar: 

tt
c eAeCtN ⋅⋅ ⋅+⋅= βα)(    (4)  

kde:  

Nc(t) - celková hodnota dopravního prostředku v čase (t)  [Kč] 

A - amplituda udržovacích nákladů    [Kč] 

C - nákupní cena dopravího prostředku    [Kč] 

α - koeficient klesající exponenciály    [ - ] 

β - koeficient rostoucí exponenciály    [ - ] 

t - stáří vozidla       [roky] 

 

Z  výrazu pro výpočet celkové hodnoty dopravního prostředku vypočítáme extrém podle času, 

následujícím způsobem: 

ttc eAeC
dt

tdN ⋅⋅− ⋅⋅=⋅⋅⇒= βα βα0
)(

    (5) 

kde:  

C - nákupní cena dopravího prostředku    [Kč] 

A - amplituda udržovacích nákladů    [Kč] 

α - koeficient klesající exponenciály    [ - ] 

β - koeficient rostoucí exponenciály    [ - ] 

t - stáří vozidla       [roky] 

 

Optimální životnost vozidla lze zjistit dle vztahu: 










⋅
⋅⋅

+
=

A

C
Topim β

α
βα

ln
1

    (6)  
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kde:  

Toptim - optimální životnost vozidla     [roky] 

C - nákupní cena dopravího prostředku    [Kč] 

A - amplituda udržovacích nákladů    [Kč] 

α - koeficient klesající exponenciály    [ - ] 

β - koeficient rostoucí exponenciály    [ - ] 

  

t [roky]

ná
kl

ad
y 

[K
č

]

 

Graf č. 4: Určení množství vynaložených prostředků na vozidlo v daném čase (t)  
s vyznačenou dobou optimální životnosti 

  

V Grafu č. 4 je vyznačena optimální doba životnosti vozidla, která nám určuje dobu, 

kdy je nejvhodnější vozidlo vyřadit z provozu. V tomto čase je nutné vozidlo vyřadit, jelikož 

náklady na provoz se začínají neúměrně zvyšovat a z hlediska ekonomického pohledu firmy 

je to nepřijatelné.  

Dle výrazu (6) je patrné, že životnost vozidla je funkce, která se skládá ze čtyř parametrů: 

- koeficient klesající exponenciály   α 

-  nákupní cena dopravního prostředku  C 

toptim 

NC(t) 
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-  koeficient rostoucí exponenciály   β 

-  amplituda udržovacích nákladů   A 

  

 V současné době se využívá pro stanovení koeficientu rostoucí exponenciály (β)  

a amplitudy udržovacích nákladů (A) například program MS Excel. Pomocí dat,  

která obsahují zjištěnou výši nákladů na údržby a opravy pro jednotlivé roky provozu,  

se v programu MS Excel sestrojí graf.  Jednotlivými hodnotami v grafu se proloží spojnice 

exponenciálních trendů. Této spojnice se využívá ke grafickému zobrazení trendů v datech  

a také k analýze předpovědí. Tyto analýzy se nazývají regresní analýzy. Pomocí regresních 

analýz jsme schopni předvídat i budoucí hodnoty prodloužením spojnice trendů. 

 Ze spojnice trendů je možno pomocí programu MS Excel zobrazit rovnici regrese (3). 

Z rovnice regrese budou stanoveny hodnoty koeficientů rostoucí exponenciály (β)  

a amplitudu udržovacích nákladů (A). Dále budou získány hodnoty spolehlivosti odhadu, 

které jsou značeny R2. Tato hodnota nabývá hodnot z intervalu od 0 do 1 a udává,  

jaká je přesnost předpokládaných hodnot spojnic trendů ke skutečným datům. Spojnice trendů  

je nejspolehlivější v případě, kdy se hodnota spolehlivosti odhadu blíží k hodnotě  

rovnající se 1. 

 Při získání parametrů nákupní ceny dopravního prostředku (C) a koeficientu klesající 

exponenciály (α) postupujeme obdobně, s tím rozdílem, že vstupní data budou obsahovat 

prodejní ceny pro jednotlivé roky používaní daného vozidla. 

 

3.5 Odhad horní hranice vyřazení vozidla pomocí testovací statistiky 
 

Ve vozidlovém parku firmy ČSAD Logistik Ostrava a. s. se nachází více skupin 

vozidel stejného typu, ale různého stáří, z tohoto vyplývají různé nároky na jejich údržbu  

a opravy. Z výsledných hodnot optimální životnosti vozidla je nutné odhadnout horní hranici 

pro vyřazení jednotlivých vozidel určitého typu. 

Pomocí metody statistické indukce je možné odhadnout horní hranici životnosti 

daného celku. Jelikož firma disponuje vozidlovým parkem, který nemá velké zastoupení 
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jednotlivých typů vozidel, je třeba použít pro odhad horní hranice životnosti Studentovo  

t-rozdělení3. 

U tohoto rozdělení je možno pomocí intervalů prakticky možných hodnot4 odvodit 

příslušné intervalové odhady na hladině významnosti α, nebo-li se stupněm spolehlivosti 1-α. 

To znamená, že odhadovaný parametr leží s pravděpodobností α mino nezávislý interval  

a s pravděpodobností 1-α leží uvnitř nezávislého intervalu. Pokud bude hodnota stupně 

volnosti větší, bude interval delší. 

 Při odhadu horní hranice pro vyřazení vozidla se používá v tomto případě 

jednostranný test, kde hladina významnosti je α = 0,1, což odpovídá devadesáti procentům 

pravděpodobnosti horní hranice pro vyřazení vozidla. 

Prvním krokem výpočtu je výpočet aritmetického průměru z vypočtených hodnot 

optimálních dob životností vozidel, který je získán ze vztahu: 

∑
=

⋅=
n

i
is x

n
T

1

1
        (7) 

kde:  

Ts - aritmetický průměr      [roky] 

xi - doba optimální životnosti pro určité vozidlo  [roky] 

n - počet vozidel shodného typu    [ks] 

 

V další části výpočtu je nutno použít vztah pro výpočet redukovaného rozptylu výběru  

ve tvaru: 

( )
1

2

−
−

= ∑
n

Tx si
sδ        (8) 

kde:  

δs - redukovaný rozptyl výběru     [ - ] 

Ts - aritmetický průměr      [roky] 

xi - doba optimální životnosti pro určité vozidlo  [roky] 

                                                           
3
 Metoda, která nám dovoluje stanovit vlastnosti celku. 

4
 V tomto případě se jedná o možné hodnoty hranic pro vyřazení vozidla. 
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n - celkový počet vozidel shodného typu   [ks] 

 

Dále bude použita matematická statistika, tzv. Z–statistiku (jinak řečeno testovací statistika), 

která má základní tvar [2]: 

n

x
Z

sδ
µ−=

−

        (9) 

kde:  

Z - testovací statistika      [ - ] 

δs - redukovaný rozptyl výběru     [ - ] 

µ - populační průměr      [roky] 

x  - aritmetický průměr (Ts)     [roky] 

n - počet členů       [ks] 

 

Tato statistika má tzv. Studentovo t–rozdělení s (n-1) stupni volnosti, která má následující 

tvar [7]: 

 

 testovací statistika =  

 

 

Jelikož očekávaná hodnota doby pro vyřazení vozidla by měla být vyšší (zajímá nás pouze 

horní mez), je možné tento vztah upravit a napsat v tomto tvaru: 

s

optimh TT
Z

δ
−

=         (10) 

kde:  

Z - testovací statistika      [ - ] 

Th - horní hranice pro vyřazení vozidla    [roky] 

Toptim - optimální životnost vozidla     [roky] 

pozorovaná hodnota – očekávaná hodnota 

směrodatná odchylka pozorované hodnoty 
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δs - redukovaný rozptyl výběru     [ - ] 

 

Pro výpočet horní hranice pro vyřazení je použit následující vztah: 

x
n

ZT s
h +⋅=

δ
       (11) 

kde:  

Th - horní hranice pro vyřazení vozidla    [roky] 

δs - redukovaný rozptyl výběru     [ - ] 

n - počet členů       [ks] 

x  - aritmetický průměr (Ts)     [roky] 

 

S využitím níže uvedených vztahů bude stanovena optimální doba životnosti jednotlivých 

vozidel a horní hranice pro vyřazení u skupiny vozidel. 
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4 Analýza vozidlového parku 
 

Pro stanovení optimální doby životnosti vozidel je nutné provést analýzu současného 

stavu vozidel ve společnosti ČSAD Logistik, a. s. Analýzou budou získány údaje  

o vozidlovém parku, a to zejména počet vozidel, stáří vozidel, typy vozidel a také nákupní 

ceny vozidel. Tyto informace budou dále potřebné při výpočtech pro stanovení optimální 

doby životnosti vozidla a pro obnovu vozidlového parku. 

  

4.1 Současný stav vozidlového parku 
 

Vzhledem k tomu, že převážná část činností firmy je vnitrostátní a mezinárodní 

přeprava, je nutné znát základní parametry vozidlového parku. 

V současné době vlastní firma 202 vozidel. V tabulce č. 1 jsou seřazeny vozidla  

dle výrobních značek, roku výroby, emisním limitem a počtem vozidel. 

Tabulka č. 1: Seznam vozidel dle výrobních značek a roku výroby 

Značka vozidla Rok výroby 
Emisní 
limity Počet vozidel 

MAN 2000 Euro 3 2 
Mercedes-Benz 2000 Euro 3 20 
Mercedes-Benz 2005 Euro 3 40 
Mercedes-Benz 2007 Euro 5 60 
Mercedes-Benz 2008 Euro 5 60 
Renault - Magnum 2005 Euro 3 20 

 

 Pro výpočet optimální doby životnosti vozidel jsou vozidla rozdělena do skupin  

dle roku výroby a v jednotlivých skupinách seřazeny podle registrační značky vozidla.  

 V grafu č. 5 je zobrazen počet vozidel jednotlivých značek, které jsou součástí 

vozidlového parku firmy. 
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Graf č. 5: Počet vozidel dle značky a roku výroby 

 

 Z grafu č. 5 je patrné, že největší podíl ve vozidlovém parku firmy má značka  

Mercedes–Benz, se kterou je firma díky vysoké spolehlivosti spokojena.  

Jsou zde také zastoupeny značky Renault a MAN. Pro výpočet optimální doby životnosti  

je třeba si vozidla rozdělit do skupin dle roku výroby. A to na vozidla s rokem výroby 2000, 

2005 a 2007.   

Tabulka č. 2: Seznam vozidel roku výroby 2000 

Pořadové 
číslo 

Registrační 
značka 
vozidla 

 
Typ vozidla 

Rok 
výroby 

Pořizovací cena 
vozidla (Kč) 

1 OSB5613 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
2 OSB5614 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
3 OSB5615 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
4 OSB5618 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
5 OSB5619 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
6 OSB5620 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
7 OSB5621 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
8 OSB5622 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
9 OSB5623 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
10 OSB5624 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
11 OSB5625 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
12 OSB5626 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
13 OSB5627 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
14 OSB5628 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
15 OSB5629 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
16 OSB5630 MB 1843 Actros/1150 2000 2 250 000 
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Z tabulky č. 2 je patrné, že vozidla s rokem výroby 2000, u kterých budou provedeny 

výpočty, jsou značky Mercedes – Benz, a to zejména jednoho typu. Informace o pořizovací 

ceně vozidla bude potřebná u výpočtu optimální doby životnosti vozidla. Jak je vidět,  

tak počet vozidel neodpovídá počtu vozidel s rokem výroby 2000 z tabulky č. 1. Je to dáno 

tím, že nebyly dodány potřebné informace související s danou problematikou. Proto následné 

výpočty budou prováděny pouze u 16 – ti vozidel z této skupiny. 

 Seznamy vozidel s rokem výroby 2005 a 2007 jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2. 

 

4.2 Údržby a opravy vozidel 
 

Firma disponuje vozidlovým parkem, kde většina jejich vozidel je vybavena palubním 

počítačem (obrázek č. 4). Řidiči těchto vozidel jsou předem informováni prostřednictvím 

palubního počítače o nutnosti provedení preventivní údržby. Z toho důvodu není nutné řešit 

systém údržby vozidel. 

 

 

Obrázek č. 4: Palubní počítač vozidla 

 

Tyto palubní počítače vyhodnocují proběhy daného vozidla a sledují doby  

mezi jednotlivými preventivními prohlídkami. Tento systém, je systémem se zaručenou 

bezporuchovostí. 

      



Bc. Martin Ivan  Diplomová práce 

  29

5 Výpočet optimální doby životnosti vozidel 
 

Pro výpočet optimální doby životnosti vozidel je nutné získat následující informace: 

a) aktuální cena vozidla, 

b) kumulativní náklady na údržbu a opravy. 

Výpočet optimální doby životnosti byl proveden pro řadu vozidel Mercedes – Benz 

pořízených v roce 2000 a uvedeny do provozu v roce 2001. 

 

5.1 Výpočet optimální doby životnosti 
 

a) aktuální cena vozidla pro sledované období 

Nejdříve je nutné zjistit pořizovací cenu vozidel a pokles aktuální ceny vozidel 

v jednotlivých letech. Firma poskytla pouze přibližné pořizovací ceny vozidel (z důvodu 

konkurence). Pořizovací cena vozidla vyrobeného v roce 2000 činila cca 2 250 000 Kč. 

Pokles prodejní ceny vozidla na trhu s rostoucím stářím vozidla klesá a to přibližně každým 

rokem o 19%. Průběh poklesu ceny vozidla je zobrazen v grafu č. 6.  

 

Graf č. 6: Pokles aktuální ceny vozidla v jednotlivých letech 
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b) kumulativní náklady na údržbu a opravy vozidla5 

Pro výpočet kumulativních nákladů na údržbu a opravy byly zpracovány pro každé 

vozidlo v programu MS Excel informace, týkající se nákladů na údržbu a opravy vozidla. 

Údaje jsou setříděny vzestupně dle data výskytu údržby či opravy na vozidle. Každý 

údržbový zásah, který byl proveden na vozidle, je finančně vyčíslen. U některých zásahů není 

uvedena finanční částka, protože tato údržba či oprava byla provedena v rámci záruky 

vozidla, případně daného prvku. Příklad je uveden v příloze č. 3 

Součtem těchto jednotlivých nákladů byly získány kumulativní náklady na údržbu  

a opravy každého vozidla za období od roku 2001 – 2008. Z důvodu chybějících údajů  

o opravách a údržbě v letech 2001 – 2006 bylo nutné provést následující pomocné přepočty: 

� u vozidel s rokem výroby 2007 provést výpočet aritmetického průměru nákladů 

na údržbu a opravy v prvním roce provozu, který byl následně použit  

u vozidel s rokem výroby 2000 jako náklady v prvním roce provozu; 

� pro druhý rok provozu u vozidel s rokem výroby 2000 byla použita hodnota 

odpovídající aritmetickému průměru nákladů na údržbu a opravy v druhém roce 

provozu m vozidel s rokem výroby 2005; 

� třetí rok provozu vozidel s rokem výroby 2000 odpovídá aritmetickému průměru 

nákladů na údržbu a opravy v třetím roce provozu vozidel s rokem výroby 2005; 

� čtvrtý rok provozu vozidel s rokem výroby 2000 odpovídá aritmetickému průměru 

nákladů na údržbu a opravy ve čtvrtém roce provozu vozidel s rokem výroby 

2005. 

Náklady na údržbu a opravy pro léta 2006 – 2008 jsou převzaty z firmy. 

 

                                                           
5
 Firma mi poskytla informace o nákladech na údržbu a opravy vozidel až od roku 2006.   
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Graf č. 7: Celková výše kumulativních nákladů u jednotlivých vozidel dle RZ za období 
od roku 2001 – 2008 

 

Graf č. 7 představuje kumulativní náklady na údržbu a opravy v letech 2001 – 2008. 

Z důvodu výše aktuální ceny vozidla dle grafu č. 6 byly pro výpočet vybrány vozidla,  

která překročila tuto hodnotu 400 000 Kč. Vozidla, u kterých byla překročena hodnota 

kumulativních nákladů na údržbu a opravy jsou uvedena v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Výběr vozidel pro výpočet optimální doby životnosti vozidla 

RZ vozidla 
Celkové kumulativní náklady na údržbu 

a opravy za rok 2001-2008 (Kč) 

OSB5618 456 211 
OSB5619 530 622 
OSB5620 463 344 
OSB5621 620 300 
OSB5622 596 136 

OSB5623 708 406 

OSB5624 513 226 
OSB5625 503 363 

OSB5626 590 324 
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5.2 Výpočet optimální doby životnosti pro jednotlivá vozidla 

  

Z hlediska rozsáhlosti výpočtů budou uvedeny postupy výpočtů jen u prvních čtyř 

vozidel z tabulky č. 3. Výsledky vozidel, která překročila hranici 400 000 Kč, budou uvedeny 

v příloze č. 4, 5, 6, 7, 8.  Vozidla, která tuto hranici nepřevýšila, budou dále uvedena 

v příloze č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

   

5.2.1 Vozidlo OSB5618 

 

Jedná se o vozidlo, které vykazuje výší náklady na údržbu a opravy než je aktuální 

cena vozidla, tj. 456 211 Kč. 

Výpočet optimální doby životnosti vozidla byl proveden dle vztahu (6). 

 Tabulka č. 4 představuje na jedné straně pokles aktuální ceny vozidla v jednotlivých 

letech a na straně druhé nárůst kumulativních nákladů na údržbu a opravy. 

Tabulka č. 4: Náklady na údržbu a opravy v porovnání s aktuální cenou vozidla 

Registrační značka vozidla: OBS5618 Rok výroby vozidla: 2000 

Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150  

Rok 
Aktuální cena vozidla 

v jednotlivých letech (Kč) 
Kumulativní náklady na údržbu  

a opravy (Kč) 

2006 635 466 231 971 

2007 514 728 305 508 

2008 416 930 456 211 
 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 4 byl proveden pomocí programu MS Excel graf  

č. 8, který znázorňuje průběh poklesu aktuální ceny vozidla v jednotlivých letech. Hodnotami  

v  grafu byla proložena exponenciální spojnice trendů, ze které získáme nákupní cenu 

dopravního prostředku (C) a koeficient klesající exponenciály (α). 
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Graf č. 8: Pokles aktuální ceny vozidla v závislosti na stáří vozidla 

Hodnoty vyplývající z grafu č. 8: 

• nákupní cena dopravního prostředku  C = 2 777 777 Kč 

• koeficient klesající exponenciály  α  = 0,21   

Následující graf č. 9 znázorňuje průběh nárůstu nákladů na údržbu a opravy 

v jednotlivých letech. Hodnotami v grafu byla proložena exponenciální spojnice trendů,  

ze které získáme amplitudu udržovacích nákladů (A) a koeficient rostoucí exponenciály (β). 

 

Graf č. 9: Růst kumulativních nákladů na údržbu a opravy 
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Hodnoty vyplývající z grafu č. 9: 

• amplituda udržovacích nákladů  A = 8 624 Kč 

• koeficient rostoucí exponenciály  β  = 0,467 

 

Hodnoty získané z těchto dvou grafů č. 8 a 9 byly dosazeny do výrazu (6), ze kterého 

určíme optimální dobu životnosti vozidla.  

letT

T

opim

opim

35,7

8624467,0

2777777211,0
ln

467,0211,0

1

=










⋅
⋅⋅

+
=

    (6) 

 V tomto případě optimální doba životnosti vozidla OSB5618, které bylo vyrobeno 

v roce 2000 je 7,35 let.  

Pro názornost byly hodnoty aktuální ceny vozidla a kumulativních nákladů na údržbu 

a opravy zakresleny do jednoho grafu (grafu č. 10), kde průnik dvou exponenciál určuje 

optimální dobu životnosti vozidla.  

 

 

Graf č. 10: Výsledný graf určující optimální dobu životnosti vozidla OSB5618 
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5.2.2 Vozidlo OSB5619 
 

Postup výpočtu je obdobný jako u předchozího vozidla z kapitoly 5.2.1,  

pouze zde vystupují odlišné kumulativní náklady spojené s údržbou a opravami na vozidla. 

Pořizovací cena, tudíž i aktuální cena se neliší od vozidla OSB5618, jelikož se jedná o shodný 

typ vozidla. Proto není potřebné graf č. 8 znázorňující pokles aktuální ceny vozidla 

v závislosti se stářím vozidla uvádět.  

Tabulka č. 5: Náklady na údržbu a opravy v porovnání s aktuální cenou vozidla 

Registrační značka vozidla: OBS5619 Rok výroby vozidla: 2000 

Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150  

Rok 
Aktuální cena vozidla 

v jednotlivých letech (Kč) 
Kumulativní náklady na údržbu  

a opravy (Kč) 

2006 635 466 226 800 

2007 514 728 460 134 

2008 416 930 530 622 
 

 V grafu č. 11 jsou uvedeny kumulativní náklady na údržbu a opravy v jednotlivých 

letech. Je možné si všimnout, že v roce 2007 byl nárůst nákladů souvisejících s údržbou  

a opravami vozidla oproti roku 2006 neúměrně vyšší. V roce 2007 byla provedena revize  

a následná výměna plynového topení, která zvýšila náklady o 60 000 Kč.  

 

Graf č. 11: Růst kumulativních nákladů na údržbu a opravy 
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Hodnoty vyplývají z grafu č. 11: 

• amplituda udržovacích nákladů  A = 7 561 Kč 

• koeficient rostoucí exponenciály  β  = 0,503 

 

Hodnoty týkající se poklesu ceny vozidla v závislosti ke stáří vozidla jsou stejné jak u vozidla 

OSB5618:  

• nákupní cena dopravního prostředku  C = 2 777 777 Kč 

• koeficient klesající exponenciály  α  = 0,211   

 

Hodnoty získané z grafů byly dosazeny do výrazu (6), ze kterého lze určit optimální 

dobu životnosti vozidla.  

letT

T

opim

opim

05,7

7561503,0

2777777211,0
ln

503,0211,0

1

=










⋅
⋅⋅

+
=

    (6) 

 V tomto případě optimální doba životnosti činí 7,05 let.  

Hodnoty aktuální ceny vozidla a kumulativní náklady na údržbu a opravy  

jsou uvedeny v grafu č. 12, kde průnik dvou exponenciál určuje optimální životnost vozidla.  

 

Graf č. 12: Výsledný graf určující optimální dobu životnosti vozidla OSB5619 
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5.2.3 Vozidlo OSB5620 

 

 Následující vozidlo je shodného typu jak předchozí vozidla, proto se v tabulce č. 6 

opět budou lišit jen hodnoty týkající se kumulativních nákladů na údržbu a opravy. 

Tabulka č. 6: Náklady na údržbu a opravy v porovnání s aktuální cenou vozidla 

Registrační značka vozidla: OBS5620 Rok výroby vozidla: 2000 
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150  

Rok 
Aktuální cena vozidla 

v jednotlivých letech (Kč) 
Kumulativní náklady na údržbu 

a opravy (Kč) 
2006 635 466 214 719 
2007 514 728 281 493 
2008 416 930 463 344 

 

I u tohoto vozidla byl velký nárůst nákladů související s údržbou a opravami  

na vozidle. V tomto případě se jednalo v roce 2006 o poruchu vzduchové soustavy,  

kde náklady na opravu činily 40 000 Kč. V roce 2008 náklady vzrostly v důsledku poruchy 

v elektrickém obvodu vozidla, v tomto případě náklady na odstranění činily 93 000 Kč  

a náklady na výměnu tlumičů kabiny činily 44 000 Kč. 

 V grafu č. 13 jsou znázorněny kumulativní náklady v jednotlivých letech provozu 

vozidla. 

 

Graf č. 13: Růst kumulativních nákladů na údržbu a opravy 
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Hodnoty vyplývají z grafu č. 13: 

• amplituda udržovacích nákladů  A = 8 771 Kč 

• koeficient rostoucí exponenciály  β  = 0,460 

 

Hodnoty týkající se poklesu ceny vozidla v závislosti ke stáří vozidla jsou stejné jak u vozidla 

OSB5618:  

• nákupní cena dopravního prostředku  C = 2 777 777 Kč 

• koeficient klesající exponenciály  α  = 0,211   

 

Hodnoty získané z  grafů byly dosazeny do výrazu (6), ze kterého lze určit optimální 

dobu životnosti vozidla.  

letT

T

opim

opim

42,7

8771460,0

2777777211,0
ln

460,0211,0

1

=










⋅
⋅⋅

+
=

    (6)  

 

V tomto případě optimální doba životnosti vozidla s registrační značkou OSB5620 

činí 7,42 let.  

Pro názornost je pokles aktuální ceny vozidla a nárůst kumulativních nákladů  

na údržbu a opravy uveden v grafu č. 14, kde průnik dvou exponenciál určuje optimální 

životnost vozidla. 
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Graf č. 14: Výsledný graf určující optimální dobu životnosti vozidla OSB5620 

 

5.2.4 Výpočet optimální doby životnosti pro vozidlo OSB5621 

 

Pokles aktuální cena vozidla a nárůst kumulativních nákladů u vozidla OSB5621  

je uveden v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Náklady na údržbu a opravy v porovnání s aktuální cenou vozidla 

Registrační značka vozidla: OBS5621 Rok výroby vozidla: 2000 
Typ vozidla: MB 1843 Actros/1150  

Rok 
Aktuální cena vozidla 

v jednotlivých letech (Kč) 
Kumulativní náklady na údržbu 

a opravy (Kč) 
2006 635 466 286 827 
2007 514 728 495 450 
2008 416 930 620 300 

 

Toto vozidlo také vykazovalo velký nárůst nákladů související s údržbou a opravami 

na vozidle. V roce 2006 došlo k poruše vodní pumpy a poruše trysek na motoru. Následná 

výměna zvýšila kumulativní náklady o 60 000 Kč. V roce 2008 náklady vzrostly v důsledku 

havárie vozidla, kde náklady na odstranění činily 107 000 Kč. 
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V grafu č. 15 jsou znázorněny kumulativní náklady v jednotlivých letech provozu 

vozidla. 

 

Graf č. 15: Růst kumulativních nákladů na údržbu a opravy 

 

Hodnoty vyplývají z grafu č. 15: 

• amplituda udržovacích nákladů  A = 6 953 Kč 

• koeficient rostoucí exponenciály  β  = 0,529 

Hodnoty týkající se poklesu ceny vozidla v závislosti ke stáří vozidla jsou stejné jak u vozidla 

OSB5618:  

• nákupní cena dopravního prostředku  C = 2 777 777 Kč 

• koeficient klesající exponenciály  α  = 0,211   

 

Hodnoty získané z  grafů byly dosazeny do výrazu (6), ze kterého lze určit optimální 

dobu životnosti vozidla.  

letT

T

opim

opim

86,6

6953529,0

2777777211,0
ln

529,0211,0

1

=










⋅
⋅⋅

+
=

    (6) 
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V tomto případě optimální životnost vozidla OSB5621, které bylo vyrobeno  

v roce 2000 je 6,86 let.  

Pro názornost je pokles aktuální ceny vozidla a nárůst kumulativních nákladů  

na údržbu a opravy zakreslen do grafu č. 16, kde průnik dvou exponenciál určuje optimální 

životnost vozidla. 

 

Graf č. 16: Výsledný graf určující optimální dobu životnosti vozidla OSB5621 

 

5.2.5 Přehled optimálních dob životnosti u ostatních vozidel, rok výroby 2000 

 

Tabulka č. 8 udává výsledné hodnoty optimálních dob životnosti ostatních vozidel, 

kde hodnota kumulativních nákladů na údržbu a opravy převýšila aktuální cenu vozidla  

v roce 2008. 

Tabulka č. 8: Výsledné hodnoty optimální životnosti vozidel 

RZ vozidla Optimální doba životnosti vozidla (let) 
OSB5622 7,19 
OSB5623 6,73 
OSB5624 7,15 
OSB5625 7,04 
OSB5626 7,03 
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5.3 Výpočet horní hranice pro vyřazení vozidla 

 

Pro výpočet horní hranice pro vyřazení je zapotřebí mít hodnoty optimální doby 

životnosti u všech vozidel, které jsou uvedeny v tabulce č. 9.  

Tabulka č. 9: Výsledné hodnoty optimální doby životnosti 

Pořadové 
číslo 

Registrační 
značka vozidla 

Typ vozidla Optimální doba životnosti 
(let) 

1 OSB5613 MB 1843 Actros/1150 8,1 

2 OSB5614 MB 1843 Actros/1150 7,7 

3 OSB5615 MB 1843 Actros/1150 7,7 

4 OSB5618 MB 1843 Actros/1150 7,3 

5 OSB5619 MB 1843 Actros/1150 7,1 

6 OSB5620 MB 1843 Actros/1150 7,4 

7 OSB5621 MB 1843 Actros/1150 6,9 

8 OSB5622 MB 1843 Actros/1150 7,2 

9 OSB5623 MB 1843 Actros/1150 6,7 

10 OSB5624 MB 1843 Actros/1150 7,1 

11 OSB5625 MB 1843 Actros/1150 7,0 

12 OSB5626 MB 1843 Actros/1150 7,0 

13 OSB5627 MB 1843 Actros/1150 7,9 

14 OSB5628 MB 1843 Actros/1150 8,0 

15 OSB5629 MB 1843 Actros/1150 7,9 

16 OSB5630 MB 1843 Actros/1150 7,7 

 

Jelikož soubor hodnot obsahuje méně, než 30 hodnot lze pro tento případ použít 

Studentovo t–rozdělení, které je popsáno v teoretické části diplomové práce. 

V další kroku je třeba vypočítat aritmetický průměr z hodnot optimální doby životnosti 

z výrazu (7): 

∑
=

⋅=
n

i
is x

n
T

1

1

        (7)
 

letT

T

s

s

6,7

)7,79,70,89,70,70,71,77,62,79,64,71,73,77,77,71,8(
16

1

=

+++++++++++++++⋅=
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Počet stupňů volnosti u Studentova t – rozdělení je roven (n - 1) a v tomto případě je roven: 

n – 1 = stupeň volnosti 

16 – 1 = 15 stupňů volnosti 

 

Pro výpočet redukovaného rozptylu výběru bude použit výraz (8), který má tvar: 

( )
1

2

−
−

= ∑
n

Tx si
sδ

       (8)
 

431,0=sδ  

 

Výpočet Z–statistiky byl proveden v programu MS Excel, kde je zapotřebí vyhledat 

v kategorii „statistické funkce“ funkci TINV6. Do této funkce zadáváme: 

� pravděpodobnost oboustranného Studentova rozdělení, které odpovídá číslu  

od 0 do 1 včetně. Jelikož program MS Excel v případě Studentova t-rozdělení 

provádí chybné výpočty, je tomu třeba zabránit. To je možno provést v případě,  

že námi zvolená hladina významnosti α = 0,1 bude vynásobena dvěma,  

aby bylo docíleno přesného výpočtu. V tomto případě hladina významnosti  

bude mít hodnotu  α = 0,2; 

� počet stupňů volnosti, který odpovídá hodnotě 15 dle výrazu (n-1), kde n =16. 

Pomocí těchto hodnot lze získat hodnotu Z – statistiky, která činí 1,3406. 

 

Ze všech těchto získaných hodnot je možno vypočítat horní hranici pro vyřazení 

vozidel, které byly vyrobeny v roce 2000 na hladině významnosti α = 0,1 se stupněm 

spolehlivosti C = 0,9 z výrazu (11). 

x
n

ZT s
h +⋅=

δ

       (11)
 

                                                           
6
 Funkce vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení. 
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letT

T

h

h

73,7

588,7
16

431,0
3406,1

=

+⋅=
 

 

 Vozidla s rokem výroby 2000, kde byla požadována hladina významnosti α = 0,1 

odpovídá horní hranice pro vyřazení hodnotě 7,73 let. 

 Závěrem lze konstatovat, že vybraná vozidla by bylo vhodné nahradit novými,  

neboť náklady vynaložené na údržbu a opravy převyšují aktuální cenu vozidla na trhu. 
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6 Návrh způsobu obnovy vozidlového parku 
 

Poslední část práce je věnována výběru vhodného způsobu obnovy vozidlového parku 

firmy. Na základě výpočtu optimální doby životnosti bylo zjištěno, že by bylo zapotřebí čtyři 

vozidla vyřadit co nejdříve z vozidlového parku firmy a nahradit je novými. Otázkou je, 

jakým způsobem provedeme obnovu vozidel. Naskýtají se nám tyto možnosti: 

a) nákup nových vozidel 

b) pronájem nových vozidel 

 

6.1 Nákup nových vozidel 
 

Obnovu vozidlového parku formou nákupu nových vozidel je možno provést dvěma 

různými způsoby: 

a) formou úvěru 

b) formou finančního leasingu 

 

6.1.1 Financování formou úvěru 
 

Jedna z možností, jak získat investice z externích finančních zdrojů, jsou různé formy 

dlouhodobých úvěrů. Vznikají mezi věřitelem a dlužníkem prostřednictvím individuálních 

smluv. Realizují se konkrétní dohodou s finančními institucemi7 nebo přímo s kapitálově 

silnými společnostmi. Dlouhodobé úvěry se zahrnují pod název „finanční úvěry“. Věřitelé 

jsou zde zejména finanční instituce, které se nejčastěji zabývají různými druhy životního  

nebo nemocenského pojištění a disponují dlouhodobým kapitálem. 

Mezi nejběžnější úvěry patří termínové půjčky. Obvykle se jedná o půjčky,  

které slouží na rozšiřování dlouhodobého majetku, a proto se nazývají investičními úvěry. 

V tomto případě finanční instituce sjednávají úvěrové smlouvy mezi akciovou společností  

                                                           
7
  Komerční banky, úvěrové společnosti a leasingové společnosti. 
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a věřitelem. Smlouva obsahuje majetkové záruky či záruky jinou právnickou osobou,  

dále smlouva určuje lhůtu splatnosti úvěru, podíl interních zdrojů na krytí investice apod. 

Finanční instituce také věnují velkou pozornost analýze očekávaných finančních efektů 

příslušné úvěrové investice. Ta má přispět k finanční stabilitě podniku a zajistit splatnost 

úvěru. 

Tento způsob financování je vhodný pro podniky, které si mohou dovolit upisovat 

obligace, jelikož by je obtížně umísťovaly na peněžním trhu. V úvěrových smlouvách  

je možné přihlížet i k individuálním podmínkám podniku, které ovlivňují tvorbu finančních 

zdrojů, a přizpůsobit k tomu splatnost úvěru. V tomto případě sice podnik ušetří náklady 

spojené s emisí obligací, ale úroky spojené s termínovanými půjčkami obvykle převyšují 

úroky z obligací. 

Formy splácení termínovaných půjček je možno realizovat buď z anuitních 

pravidelných plateb za celé období, které je určeno umořovacím plánem. Nebo splátkami, 

které jsou určeny v různé výši. 

 

6.1.2 Financování formou finančního leasingu 
 

Tento způsob leasingu je dlouhodobý, neposkytující servisní služby,  

není vypověditelný a související platby za nájem musí plně uhradit cenu pronajatého zařízení. 

Finanční leasing je podobný jako peněžní půjčka. Je to dáno tím, že nájemce získá okamžitý 

peněžní příjem, jelikož není povinen platit za požadovaný majetek. Na druhou stranu  

se nájemce zavazuje, že bude splácet pravidelné platby v průběhu trvání kontraktu. 

Jak v případě půjčky peněz, tak v případě leasingu, se nájemci současně rozšiřují 

peněžní prostředky a nabízí se možnost i splácet později. 

Nájemce v případě finančního leasingu udržuje majetek, platí majetkové daně  

a pojišťuje ho (čistý leasing). Může nastat i možnost, že tyto povinnosti na sebe přebírá 

pronajimatel. U finančního leasingu se také uplatňuje tzv. přímý leasing.  

Přímý leasing je určen smlouvou, která je uzavírána na určitý, nový objekt. Nájemce  

si určí zařízení, které požaduje. Pronajimatel toto zařízení koupí od výrobce a na základě 

smlouvy mezi nájemcem a pronajimatelem jej pronajme. 
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Jeden z předpokladů reálného uplatnění leasingové formy financování dlouhodobého 

majetku je především vysoká kvalita odběratelsko-dodavatelských vztahů. Pronajímatel 

(dodavatel) je povinen zajistit okamžité uvedení investice do provozu, jelikož tímto 

okamžikem začíná úhrada nájemného. Nájemce (odběratel) je povinen být připraven  

od tohoto okamžiku využívat pronajatý majetek, jelikož ihned po převzetí pronajatého 

majetku platí smlouva o splátkách. 

 

6.2 Pronájem nových vozidel 
 

Jedna z možností pořízení dlouhodobého majetku firmy je nákupem od dodavatelů. 

Druhou možností, jak si může firma pořídit dlouhodobý majetek, je forma pronájmu 

(leasingu) prostřednictvím speciálních organizací za stanovenou úhradu.  

Leasing je možno definovat jako pronájem různých částí majetku (vozidel)  

za sjednané nájemné na určité časové období. Rozvoj tohoto způsobu financování formou 

leasingu spadá do doby po II. Světové válce v USA. Nejprve se využíval u budov a pozemků, 

ale v současné době je možné prostřednictvím leasingu pořídit jakoukoliv část finančního 

majetku (automobil, počítač, aj.). Stále častěji se hovoří o leasingovém průmyslu. Jedná  

se o podniky (banky, leasingové společnosti), které se profesionálně zabývají pronájmem. 

Na základě leasingové smlouvy pronajímatel umožňuje nájemci užívání předmětu,  

ale obvykle i poskytuje servisní služby, které jsou spojené s nájmem (údržby, opravy). Nebo 

je možné po ukončení splácení převzetí do osobního vlastnictví. 

Dlouhodobý majetek je po celou dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele,  

který jej také odepisuje, není součástí majetku nájemce. 

Rozeznáváme dva druhy leasingu: 

- operativní leasing, 

- prodej a zpětný pronájem. 
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6.2.1 Operativní leasing 

 

Operativní leasing je definován jako obchodní vztah, který je ujednaný  

mezi nájemcem a leasingovou společností. Cílem operativního leasingu, na rozdíl od 

ostatních forem při nakupování vozidel, není přechod předmětu leasingu do majetku nájemce. 

Často se také operativní leasing nazývá „full-service leasing“8.  

Další definice operativního leasingu říká, že je to časově ohraničený pronájem 

prostředků, kde není povinnost uskutečnit koupi předmětu leasingu. Oproti finančnímu 

leasingu, po ukončení řádné doby leasingu, zůstává předmět nadále ve vlastnictví 

pronajímatele. 

U operativního leasingu není délka pronájmu omezena, je kladen důraz na potřeby 

klienta. Obvykle se jedná o dobu pronájmu od jednoho do čtyř let, kde po celou dobu 

pronájmu využívá nájemce služby poskytované leasingovou společností. 

Leasingová společnost by měla pro klienta zajistit: 

� nákup vozidla, 

� přihlášení vozidla, 

� uzavření povinného a havarijního pojištění9, 

� uhrazení veškerých nezbytných poplatků10, 

� vystavení platební karty na pohonné hmoty, 

� pravidelný servis a výměnu pneumatik, 

� v případě pojistné události zařídit vše nezbytné k její likvidaci. 

 

Obsahem leasingových splátek by měly být veškeré poplatky a náklady spojené 

s provozem automobilu. 

 
                                                           
8
 Jedná se o balíček služeb, který jsou nájemci povinni poskytnout pronajimateli, jako je maximální servis a komfort. 

9
 Součástí může být i pojištění čelních skel automobilu, náhradního vozidla apod. 

10
 Poplatky za rádio, silniční daň, dálniční známky apod. 
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Operativní leasing a jeho znaky: 

� v průběhu celé doby trvání operativního leasingu, ale i po jeho ukončení setrvává 

vozidlo ve vlastnictví leasingové společnosti; 

� rizika spojená s vlastnictvím předmětu (vozidla) na sebe přebírá leasingová 

společnost; 

� rizika spojená s provozováním předmětu (vozidla) na sebe přebírá leasingová 

společnost; 

� rizika spojená s poškozením, zničením nebo ztrátou předmětu (vozidla)  

na sebe přebírá leasingová společnost. 

 

Výhody operativního leasingu: 

� má pozitivní vliv na cash-flow11; 

� má jednoduchou administrativu, všechny služby uvedeny ve smlouvě  

jsou fakturovány jednou částkou; 

� není podmíněn zvýšenou první splátkou nebo akontací, tím pádem má firma 

možnost investice volných finančních prostředků do činnosti podnikání; 

� vyplývající úspory na mzdách, kdy společnost nemá potřebu mít zaměstnance, 

kteří by se starali o vozidlový park firmy. 

 

Z těchto znaků a výhod vyplývá, že operativní leasing je více vhodný pro právnické 

osoby než pro osoby fyzické. V tomto případě si firma může pronajmout formou leasingu 

několik vozidel na určitou dobu, aniž by potřebovala vysoké finanční prostředky. Při použití 

operativního leasingu musíme počítat s tím, že veškeré úkony a rizika má již leasingová 

společnost zahrnuty v leasingových splátkách. 

Po vypršení lhůty pronájmu některé leasingové společnosti umožní odkoupení daného 

předmětu (vozidla) za vypočtenou zůstatkovou cenu.  

                                                           
11

 Jedná se o peněžní tok, který za určité časové období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. 
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Výhodnost odkoupení předmětu po uplynutí smlouvy o pronájmu ovlivňuje několik 

faktorů: 

� pořizovací cena předmětu, 

� délka smlouvy, 

� stupeň opotřebení předmětu,12 

� zůstatková cena. 

 

6.2.2 Prodej a zpětný pronájem 
 

Tento způsob spočívá v tom, že podnik prodá svůj současně existující majetek některé 

leasingové společnosti a následně si jej zpětně od leasingové společnosti pronajme.  

Tímto způsobem firma získá určité peněžní prostředky, ale ztrácí tak vlastnické právo  

na prodaný majetek.  

Prostřednictvím uzavřené smlouvy mezi pronajimatelem a nájemcem je umožněno 

nájemci využívat pronajatý majetek pro své účely za příslušné nájemné. V podstatě jde říci,  

že se jedná o specifickou formu finančního leasingu, která se používá v situacích,  

kdy je potřeba zvýšit likviditu podniku při platebních potížích. 

Předpoklad pro realizaci leasingu formou financování dlouhodobého majetku  

je vysoká kvalita při odběratelsko-dodavatelských vztazích.  Pronajímatel (dodavatel) musí 

zajistit okamžité uvedení investice do provozu, protože tímto okamžikem začíná úhrada 

nájemného. Nájemce (odběratel) musí být připraven od tohoto okamžiku využívat pronajatý 

majetek, jelikož ihned po převzetí pronajatého majetku platí smlouva o splátkách. 

 

 

 

                                                           
12

 Vyplývá z toho aktuální cena vozidla. 
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6.3 Požadavky na nová vozidla 
 

Ve firmě ČSAD Logistik a.s. se nejčastěji používají vozidla značky Mercedes – Benz. 

I do budoucna firma uvažuje o nákupu nových vozidel této značky. Při nákupu nových 

vozidel se postupuje podle určitých kriterií, které si firma stanovila. 

Kriteria PRO a PROTI nákupu vozidel značky Mercedes – Benz: 

• Pro nákup: 

- kvalita 

- spolehlivost 

- možnost využití servisu po celé Evropě 

• Proti nákupu: 

- vyšší pořizovací cena 

- vyšší náklady na údržbu 

Při nákupu je výhodnější pořizovat nová vozidla stejné značky a to z důvodu menšího 

ekonomického zatížení logistického zabezpečení opravárenského procesu. V současné době 

vlastní firma dva servisy, ve kterých provádí preventivní údržby a menší opravy vozidel.  

 

6.4 Výběr vhodné metody obnovy vozidlového parku 
 

Z možností, které byly uvedeny v kapitolách 6. 1 a 6. 2 byla vybrána vhodná metoda, 

jak provést obnovu vozidlového parku ve firmě ČSAD Logistik Ostrava, a.s. Z výsledků 

optimální životnosti vozidel a horní hranice pro vyřazení vyplynulo, že všechna vozidla 

s rokem výroby 2000 by měla být vyřazena z vozidlového parku. Proto byla stanovena 

hranice kumulativních nákladů na údržbu a obnovu ve výši 400 000 Kč. Vozidla,  

která tuto hranici převýšila, by měla být vyřazena a obnovena nejdříve. V tomto případě  

se jedná o devět vozidel. Nákup devíti nových vozidel by byl pro firmu příliš finančně 

náročný. Proto byl navržen následující postup obnovy: 

� V letošním roce (rok 2009) vyřadit čtyři vozidla, která vykazují nejvyšší 

kumulativní náklady na údržbu a opravy, jedná se o vozidla s registrační značkou: 

OSB5621, OSB5622,OSB5623,OSB5626.  
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� Vyřazená vozidla by byla nahrazena novými vozidly značky Mercedes – Benz  

a to typem ACTROS 1844 LSNRL, kde pořizovací cena vozidla je přibližně 

85 000 EUR včetně DPH (2 270 000 Kč vč. DPH).13 

� Nákup nových vozidel navrhuji formou operativního leasingu na 48 leasingových 

splátek ve výši cca 1 200 EUR (32 040 Kč) za splátku. 

 

Tímto způsobem bych provedl nákup čtyř vozidel v letošním roce 2009  

a v následujících letech bych postupoval obdobně u dalších vozidel.  

V tabulce č. 10 je finančně vyčíslena výhoda obnovy vozidlového parku formou 

operativního leasingu oproti nákupu nových vozidel za hotové. 

Tabulka č. 10: Porovnání nákupu vozidel 

Vozidlo 
číslo 

Cena jednoho 
vozidla (v Kč) 

Leasingová měsíční 
splátka (v Kč) 

Počet splátek 
(měsíce) 

Celkem zaplaceno 
leasingové 

společnosti (v Kč) 
1 2 270 000 32 040 48 1 537 920 

2 2 270 000 32 040 48 1 537 920 

3 2 270 000 32 040 48 1 537 920 

4 2 270 000 32 040 48 1 537 920 

Σ 9 080 000   6 151 680 

  

 Pokud se firma rozhodne pro možnost pořízení čtyř vozidel formou operativního 

leasingu, dojde k celkové úspoře přibližně ve výši 2 928 320 Kč. 

                                                           
13 Přepočet UER na Kč odpovídá kurzu ke dni 14.5.09. 
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7 Závěr  
   

V diplomové práci byla nastíněna problematika obnovy vozidlového parku firmy 

ČSAD Logistik Ostrava, a. s. s následným návrhem pro obnovu.  

V druhé kapitole byla popsána charakteristika výše uvedené firmy, která se zabývá  

silniční nákladní dopravou již více než padesát let. Největší podíl činnosti firmy zaujímá 

mezinárodní a vnitrostátní silniční přeprava a to více jak 80 %. Proto firma věnuje velkou 

pozornost údržbě a obnově vozidlového parku. Vozidlový park v současné době činí 202 

vozidel14, kde převážnou část tvoří vozidla značky Mercedes – Benz. 

 Následující kapitola byla věnována teoretické části, kde byly nejprve uvedeny 

základní pojmy týkající se optimální doby životností vozidla. Dále byl popsán životní cyklus 

vozidla s vymezením jednotlivých etap. Důraz byl kladen na etapy provozu a modernizace, 

jelikož stanovení optimální životnosti vozidla na těchto etapách přímo závisí.  

Blíže byla vytýčena teorie obnovy, jenž se zabývá problémy souvisejícími s nahrazováním 

objektů, u kterých pod vlivem užívání dochází k jejich opotřebení a tudíž k jejich možnému 

selhání.  Z modelů teorie obnovy byla vybrána metoda exponenciálních trendů,  

která v případě, kdy uvažujeme o údržbě a opravě více součástek, či agregátu  

byla nejvhodnější. Metoda byla zprvu teoreticky i graficky popsána a následně z ní byl 

vytýčen výraz optimální doby životnosti, potřebný pro další výpočty. Dále je zde uvedena 

teorie stanovení horní hranice pro vyřazení vozidla, která je potřebná pro zkvalitnění 

výsledků. 

Čtvrtá kapitola se věnuje analýze vozidlového parku. Kde bylo nutné podle seznamů 

zjistit současný stav vozidlového parku, který byl důležitý pro stanovení optimální doby 

životnosti vozidel. Pro stanovený výpočet byly vozidla rozděleny do tří skupin  

podle roku výroby. A to na vozidla s rokem výroby 2000, 2005, 2007. Pro výpočty bude 

využívaná pouze první skupina, tedy vozidla s rokem výroby 2000.  

Samotný výpočet optimální doby životnosti byl uveden v kapitole páté. Pro výpočet 

bylo nutné získat informace o aktuální ceně vozidla (byla pro rok 2008 stanovena ve výši 

416 930 Kč) a kumulativních nákladů na údržbu a opravy vozidel.  

                                                           
14 Údaj je uvedený ke dni 30. 3. 2009. 
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Prvním krokem bylo zjištění kumulativních nákladů na údržbu a opravy u všech 

vozidel a to za období od roku 2001 do roku 2008. Tyto hodnoty byly zavedeny do jednoho 

grafu, kde byla také uvedena aktuální cena vozidla pro rok 2008. Vozidla, u kterých 

kumulativní náklady překročily aktuální cenu vozidla, byla vybrána pro výpočet optimální 

doby životnosti vozidla.15  Z hlediska rozsáhlosti výpočtu byly v diplomové práci uvedeny 

výpočty pouze u prvních čtyř vozidel. Zbylé výpočty jsou obsaženy v přílohách 4, 5, 6, 7, 8. 

Pro zkvalitnění výsledků byl proveden výpočet horní hranice pro vyřazení vozidel u celé 

skupiny s rokem výroby 2000, kde výsledná hodnota činila 7,73 let. 

Předposlední kapitola byla věnována návrhu obnovy vozidlového parku. Byly vybrány možné 

způsoby obnovy vozidlového parku firmy, z nichž optimální variantou pro firmu ČSAD 

Logistik, a. s. se stal operativní leasing. Cílem operativního leasingu, na rozdíl od ostatních 

forem, není přechod předmětu leasingu do majetku nájemce, ale předmět nadále zůstává  

ve vlastnictví pronajímatele. Obvyklou dobou pronájmu u tohoto druhu financování jsou čtyři 

roky.  

Z výsledků optimální doby životnosti vyplynulo, že v roce 2008 mělo být vyřazeno  

již 9 vozidel. Celková obnova devíti vozidel by však pro firmu byla příliš nákladná. Proto  

byl navržen následující postup obnovy. V roce 2009 vyřadit čtyři vozidla, která vykazují 

nejvyšší kumulativní náklady na údržbu a opravy, jedná se o vozidla s registrační značkou: 

OSB5621, OSB5622,OSB5623,OSB5626. Vyřazená vozidla by byla nahrazena novými 

vozidly značky Mercedes – Benz a to typem ACTROS 1844 LSNRL, kde pořizovací  

cena vozidla je cca 85 000 EUR včetně DPH (2 270 000 Kč vč. DPH). Nákup nových vozidel 

by byl proveden formou operativního leasingu na 48 leasingových splátek ve výši  

cca 1 200 EUR (32 040 Kč) 

Pokud by se firma rozhodla pro možnost pořízení čtyř vozidel formou operativního 

leasingu, došlo by přibližně k celkové úspoře ve výši 2 928 320 Kč. 

                                                           
15

 Limit překročilo 9 vozidel. 
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