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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
Bakalářská práce se zabývá ekonomickým zhodnocením likvidace autovraků 

v podmínkách společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Hlavním 

cílem mé bakalářské práce je nabídnout pohled na proces likvidace autovraku autobusu 

z hlediska posouzení nákladů a výnosů v DOPRAVNÍM PODNIKU měst Mostu 

a Litvínova, a.s. 
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ANNOTATION OF BACHELOR WORK 

 
This Bachelor thesis is about economical evaluation of liquidation of car wrecks in 

conditions of Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. company. The main goal of 

my bachelor work is to offer the view on the process of liquidation of bus wreck from the 

aspect of appreciation of costs and revenues in Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, 

a.s. company. 
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Seznam použitých zkratek 

 

CN  celkové náklady 

CV  celkové výnosy 

ČR Česká republika 

DP dopravní podnik 

EU Evropská unie  

FC fixní náklady 

HV  hospodářský výsledek 

Kč korun českých 

kg kilogram 

km kilometr 

LPG Liquefied Petroleum Gas – zkapalněné ropné plyny 

MHD městská hromadná doprava 

P cena   

PHM pohonné hmoty 

Q produkce, výroba 

RMV  registr motorových vozidel 

RZ registrační značka 

t tuna 

TP technický průkaz 

VIN identifikační číslo autovraku   

VC variabilní náklady 

ŽP životní prostředí  
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1. Úvod 
 

Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení likvidace autovraků, 

konkrétně autobusů KAROSA řady 700 v DOPRAVNÍM PODNIKU měst Mostu 

a Litvínova, a.s. Společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem 

Most, tř. Budovatelů 1395/23 se dnem 1. ledna 1995 přetransformovala v rámci procesu 

privatizace ze státního podniku Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova na akciovou 

společnost.  

V souladu s vývojem regionu se stal DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, 

a.s. jedním z největších dopravců v severních Čechách.  Hustá síť jeho linek pokrývá plně 

přepravní potřeby téměř celého Ústeckého kraje – zajišťuje veřejnou linkovou dopravu 

na vymezených linkách pro oblast Mostecká pánev, Litvínovsko, Bílinsko a Lounsko-

Západ. Její technické a technologické zázemí je na vysoké úrovni. Je držitelem certifikátu 

ISO 9001 : 2000. V současné době vlastní společnost zhruba 200 ks autobusů. 

 Pokud vozidlo nesplňuje nároky na bezpečnost nebo náklady  na jeho opravu jsou 

vysoké, dochází k odstavení vozidla z provozu a k jeho následné likvidaci. V dnešní době 

je likvidace motorových vozidel vyřazených z provozu řešena platnou legislativou. 

Provozovatel vozidla, který již nemá možnost vyřazené vozidlo prodat, musí dle nařízení 

odpadové legislativy vozidlo ekologicky zlikvidovat, a to formou předání osobě způsobilé 

k převzetí autovraku. Bez dodržení zákonem stanoveného postupu vozidlo nevyřadí 

z registru motorových vozidel. Likvidace osobních vozidel, nákladních vozidel a autobusů 

je podobná po technologické stránce, liší se samozřejmě výší jednotlivých nákladů 

a sumou konečných výnosů. Výsledná suma nákladů a výnosů je závislá na velikosti 

likvidovaného vozidla, použité technologii a zakoupeném vybavení.  

Dříve než se právnická nebo fyzická osoba rozhodne podnikat v oblasti zpracování 

a likvidace autovraků, je vhodné před započetím a zahájením tohoto druhu podnikání 

provést ekonomickou analýzu nákladů a výnosů a zvážit, zda je v této oblasti výhodné 

podnikat. Kromě ekonomické stránky, je potřeba posuzovat i schopnost zabezpečení 

stránky ekologické, resp. ekologickou likvidaci vozidel.  
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Aby tato práce měla vypovídací hodnotu a odrážela skutečnost, je nutné zdůraznit,  

že ekonomické zhodnocení bude posuzováno pouze pro tuto konkrétní společnost, a to 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., jejíž množství zpracovaných 

autovraků nepřesáhne množství 10 ks autovraků za rok. Při odvozu odpadů a surovin 

se nejprve přihlíží ke druhu likvidovaného odpadu a surovin. Od toho se následně odvíjí 

výběr firmy, kam budou odpady a suroviny předány a za jakou cenu. Jsou použity aktuální 

ceníky společností, které mají uzavřenou smlouvu s DOPRAVNÍM PODNIKEM měst 

Mostu a Litvínova, a.s. – jsou to firmy KOVOŠROT GROUP CZ a.s. a společnost 

KOVODEMONT CZECH, a.s.  

Rovněž je nutné podotknout, že společnosti, které nemají zázemí v podobě 

technických dílen, vyškoleného personálu a zařízení na určité úrovni, musí zvážit, zda 

likvidaci vozidla není výhodnější postoupit společnosti způsobilé k převzetí autovraku dle 

nařízení odpadové legislativy. Dnešní náklady na zakoupení zařízení ke zpracování 

autovraků jsou totiž velmi nákladnou investicí (řádově desítek milionů Kč). Rovněž 

žadatel musí vypracovat mnoho žádostí, oznámení a vyhotovit projekty, které schvaluje 

příslušný krajský úřad. V současnosti rovněž nelze ani potencionálnímu investorovi 

a zájemci o tento druh podnikání zaručit dostatečný přísun autovraků. Další alternativou 

také je, že mohou před vyřazením funkční autobus prodat.  

 

 
Obrázek 1    Provozovna DP měst Mostu a Litvínova, a. s.       (Zdroj: Autor) 
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2. Technologický popis likvidace motorových vozidel   
V této kapitole se dozvíme, jak vozidlo odhlásit z registru motorových vozidel (dále 

jen RMV). Po předání vozidla osobě způsobilé probíhá technologická likvidace autovraku. 

Likvidaci autovraků řeší odpadová legislativa, a to: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění dalších předpisů, 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Provozovatel každého vozidla, ať osobního, nákladního nebo autobusu je povinen 

po ukončení životnosti daného dopravního prostředku, tento prostředek zlikvidovat 

dle výše uvedené platné legislativy. V našem případě se konkrétně jedná o likvidaci 

autobusu KAROSA B731. Provozovatel vozidla je povinen vozidlo předat do společnosti 

nebo firmy, která má od příslušného krajského úřadu uděleno povolení k provozu zařízení 

na zpracování autovraku. Provozovatel dopraví vozidlo po vlastní ose nebo na podvalníku 

(v případě, že je toto vozidlo nepojízdné) do dané společnosti. Po předložení registračních 

značek (dále jen RZ) a technického průkazu (TP) je o převzetí a stavu předání vozidla 

sepsán předávací protokol, na základě kterého je v RMV vozidlo odhlášeno. Tím může 

začít technologická likvidace daného autovraku.  

Likvidace autovraku v zařízení probíhá na jednotlivých specializovaných dílnách 

dle následujícího postupu: 

V první fázi technologické likvidace dochází k vypuštění veškerých provozních 

náplní, jako jsou: motorové a převodové oleje, rozvodové oleje, oleje z okruhu řízení 

a chlazení, klimatizační náplně, chladící kapalina, brzdová kapalina a další kapaliny 

a maziva. Veškeré tyto odebrané náplně se musí třídit samostatně z důvodu jejich dalšího 

použití (recyklace), zpracování nebo likvidace. Kvalitně odebrané kapaliny sníží rovněž 

riziko znečištění životního prostředí a dále nevznikne nebezpečí úniku do okolí autovraku. 

Zákonnou povinností při této první fázi likvidace je znehodnocení identifikačního kódu 

vozidla, které známe pod pojmem VIN. Toto číslo nesmí být po likvidaci autovraku již 

nikdy použito. Takto připravený autovrak je na další specializované dílně postupně 

odstrojován tak, aby došlo k roztřídění surovin a odpadů vzniklých z likvidace autovraku. 

Čím kvalitnější a důkladnější je třídění surovin (železných kovů, barevných kovů, skla, 
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pryžových dílů, sedáků, baterií atd.), tím lze předpokládat větší zisk při prodeji těchto 

surovin a také odpadů. 

    

 
Obrázek 2    Likvidace autobusu (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 

 

Pokud odpady roztřídíme důkladně na jednotlivé kategorie (nebezpečné odpady, 

ostatní odpady a jednotlivé druhy) budou náklady na likvidaci těchto odpadů menší. 

U ostatních odpadů se pak neplatí riziková část poplatku. 

Po vypuštění kapalin obecně následuje demontáž interiéru autobusu, což jsou sedadla 

cestujících a řidiče, madla, skleněné výplně, plasty, elektroinstalace a podlaha. 

Po odstranění těchto dílů jsou demontována boční víka kufrů a motoru. Dochází 

k odstranění střechy, obou bočnic a dalších větších kovových částí nosného rámu. 

Z vozidla jsou po odkrytí těchto velkých dílů demontovány tyto agregáty: motor, 

převodovka, nápravy, předehřívač topení, sloupek řízení a chladiče. Tyto díly, pokud jsou 

funkční, mají určitou cenu dle jejich stavu funkčnosti, např. převodovku ZF 4HP500 lze 

ve funkčním stavu prodat na základě smluvní ceny i za částku 100.000,- Kč. Proto musí 

být tyto velké agregáty demontovány odborně, aby nedošlo k jejich poškození 

a znehodnocení. Jako vadné mají pouze cenu šrotu. 

Veškeré odpady a suroviny, které vznikly ze zpracování autovraku, musí být předány 

pouze osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů nebo surovin (povolení uděluje příslušný 

krajský úřad). Veškeré množství musí být zaneseno do Odpadové evidence zařízení, která 

zpracovává daný autovrak. Obecně lze konstatovat, že pokud sečteme veškeré hmotnosti 

odpadů a surovin vzniklých z autovraku, měla by se výsledná částka blížit k celkové 
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hmotnosti autovraku před likvidací. Tyto hmotnosti odpadů a surovin jsou z ekonomického 

hlediska důležité pro vyhodnocení a porovnání výnosů a nákladů na likvidaci jednoho 

autovraku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                            

 
Obrázek 3      Autobus městské hromadné dopravy (Zdroj: DP měst Mostu a Litvínova, a.s.) 
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3. Ekonomické zhodnocení projektu likvidace autovra ků 
v podmínkách DOPRAVNÍHO PODNIKU m ěst Mostu 
a Litvínova, a.s.  

 

V této experimentální části budou popsány a finančně vyhodnoceny jednotlivé 

položky nákladů, které nám po sečtení dají výslednou částku nákladů použitých k likvidaci 

autovraku.  

Aby se dala likvidace autovraku vyhodnotit, je nutné znát postup likvidace. Dnes lze 

likvidaci z hlediska odpadové legislativy nazvat zpracováním autovraku. Zpracování 

započne : 

 odevzdáním registrační značky v registru motorových vozidel. 

  Započetím mechanického rozložení a následného zpracování. Autovrak je 

přistaven na montážní linku, kde jsou nejprve vypuštěny veškeré provozní náplně. 

Vypuštěním všech provozních náplní z likvidovaného autobusu (autovraku) před 

samotným rozmontováním eliminujeme nebezpečí, a to únik provozních náplní a 

kapalin do životního prostředí. Znehodnocení identifikačního čísla vybraného 

autovraku (VIN) způsobem, který vylučuje jakékoliv jeho opětovné použití a dále 

před započetím likvidačních prací je nutné provést zpětnou kontrolu stavu 

vypuštění všech náplní a po té začít autovrak mechanicky rozebírat. 

  Samotná mechanická likvidace nejprve probíhá na montážní dílně. Z vozidla 

jsou postupně vymontovány hnací agregáty. Řízení, přední a zadní náprava 

se ve vozidle ponechává až do poslední chvíle, a to z důvodu, že autovrak musí být 

stále pojízdný pro případ přetažení v provozovně, kde se autovrak likviduje. Dále 

následuje demontáž vnitřní a vnější výbavy vozidla.  

 Veškeré demontované materiály jako jsou pryž, sklo, molitan, dřevo, kabeláže, 

vodiče, plasty, barevné kovy a další materiály jsou tříděny do připravených 

kontejnerů a zásobníků. Po jejich naplnění se obsah podle druhu odpadu odveze na 

další zpracování (do sběrných surovin, termické zpracování, skládka). 

Z demontovaného autovraku nám postupnou demontáží a tříděním vzniknou 
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suroviny, ostatní odpady a nebezpečné odpady. S odpady je nutné nakládat dle 

platné legislativy.  

       (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 

 

Tím, že je nedostatek autovraků autobusů, je o ně značný zájem. Zařízení 

na likvidaci, která jsou v současnosti na trhu nabízí v této době 2,- Kč až 2,30 Kč za 1 kg 

autovraku. Současně nabízí odvoz i naložení autovraku na vlastní náklady.  

Likvidaci nových autobusů nelze ekonomicky vyhodnotit. Je to z velké části 

zapříčiněno tím, že pořizovací ceny autobusů se pohybují řádově v několika miliónech 

korun, proto je téměř vždy rentabilní oprava. Z těchto důvodů je v této bakalářské práci 

zdokumentována pouze likvidace starých a vyřazených autovraků autobusů. V podmínkách 

společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. lze proto získat a pracovat 

pouze s těmito daty a pouze v tomto rozsahu. 

3.1. Obecné rozd ělení likvidace autovraku z hlediska náklad ů  

a výnos ů 

Z hlediska teoretického:  

Náklady jsou obvykle vymezovány jako v penězích vyjádřená spotřeba prostředků 

(materiálu, strojů) a vynaložené práce v souvislosti s účelně uskutečňovanou činností 

(provozními výkony) podniku. Jejich výše je závislá na objemu spotřebovaných výrobních 

zdrojů a na úrovni jejich ceny. Náklady podniku tvoří: 

a) provozní náklady - jde o náklady, které bezprostředně souvisejí s objemem 

spotřebovaných prostředků a práce, 

b) finanční (neprovozní) náklady - jde o náklady spojené s financováním podniku 

jako celku bez ohledu na objem vyráběné produkce (tvoří je platby úroků, daně 

atd.), 

c) mimořádné náklady (např. dary, mimořádné odměny atd.). 
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Východiskem pro analýzu nákladů firmy je funkční vztah mezi náklady a objemem 

vyrobené produkce za jednotku času. Z tohoto hlediska můžeme celkové náklady rozdělit 

na fixní náklady a variabilní náklady. 

Fixní náklady se s rozsahem výroby nemění a firma je vynakládá, i když nevyrábí, 

např. nájemné, náklady na údržbu strojů atd. 

Firma může v krátkém období zvětšit objem vyrobené produkce pouze dokonalejším 

využitím výrobních kapacit, což vyvolá větší spotřebu variabilních vstupů (např. práce, 

surovin apod.). Náklady na tyto vstupy (např. náklady na mzdy) vzrůstají  se zvětšováním 

objemu vyrobené produkce. Jedná se o variabilní náklady. 

Výnosy obecně tvoří všechny peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých 

činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě 

(výnosy se realizují v okamžiku vyskladnění zboří nebo poskytnutí služby). Do výnosů 

podniku zahrnujeme: 

a) provozní výnosy – podniku je přináší ta činnost, pro kterou byl založen. Tvoří 

je především tržby za prodané výrobky a poskytnuté služby, 

b) finanční (neprovozní) výnosy – plynou z finančních investic (např. z investic 

do cenných papírů, z účasti v podnikatelských aktivitách jiných podniků), 

c) mimořádné výnosy – výnosy získané např. prodejem vyřazených prostředků 

postupné spotřeby (strojů). 

Tržby  tvoří hlavní část výnosů a jsou ukazatelem úspěšnosti hospodaření podniku. 

Tržbami rozumíme finanční příjem, který podnik získal prodejem výrobků a služeb 

v daném účetním období (den, měsíc, rok). 

Evidence výnosů a nákladů se provádí na výnosových a nákladových účtech. 

Celkový přehled poskytuje výkaz zvaný Výsledovka (Tabulka 1, strana 9). Z ní je patrné, 

jakého hospodářského výsledku podnik za určité období dosáhl. Hospodářský výsledek 

se může projevit jako: 

a) zisk – výnosy jsou vyšší než náklady, 

b) ztráta – výnosy jsou nižší než náklady. 
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Tabulka 1                                Výsledovka                                         (Zdroj: Autor) 
 

NÁKLADY VÝNOSY 

Provozní náklady 
- spotřebované nákupy 
- služby 
- osobní náklady 
- daně a poplatky 
- jiné provozní náklady 
 
 

Provozní výnosy 
- tržby za vlastní výkony a zboží 
- změna stavu vnitropodnikových  
  zásob 
- aktivace 
- jiné provozní výnosy 
- zúčtování rezerv a opravných 
   položek 

Finanční náklady 
- prodané cenné papíry a  
  vklady 
- úroky 
- kurzové ztráty atd. 

Finanční výnosy 
- úroky od peněžních ústavů,  
  kurzové zisky, výnosy    
  z krátkodobého finančního  
  majetku atd. 

Mimořádné náklady 
- náklady na manka a škody 
- náklady na změnu metody  
  atd. 

Mimořádné výnosy 
- výnosy ze změny metody 
- ostatní mimořádné výnosy 
 

NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK - , ZTRÁTA +) 

 

3.2. Náklady na likvidaci autovraku autobusu 

V této části se dozvíme, co vše vstupuje do kalkulace nákladů spojených s likvidací 

autovraku autobusu ve společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

 

V podmínkách DP lze náklady rozdělit na: 

 hodinovou sazbu v rámci dané společnosti (220,- Kč/hod.) zahrnující náklady 

na přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady a provozní (režijní) náklady, 

 náklady na likvidaci odpadů, 

 náklady na dopravu odpadů, 

 náklady na dopravu surovin. 
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3.2.1 Kalkulace vnitrosazby, mzdy zam ěstnanc ů 

Při stanovení nákladů se vychází z aktuální vnitrosazby, která v DOPRAVNÍM 

PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. v roce 2008 činila 220,- Kč. Kalkulace 

vnitrosazby je uvedena v grafu č. 1, str.11. 

V podmínkách společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s. byla 

likvidace 1 autovraku autobusu provedena v celkovém rozsahu 80 hodin. Na této likvidaci 

se přímo podíleli 3 pracovníci údržby autobusů, tzn. že každý pracovník odpracoval 

na likvidaci zhruba 26,5 hodiny. Hodinová sazba pracovníka činí 80,- Kč.  

V obecné rovině lze konstatovat dle [7], že mzda je cenou práce a její úroveň závisí 

na situaci trhu práce – na nabídce a poptávce po pracovní síle. Jde o výnos.  

V praxi jsou používány: 

a) základní formy mezd – mzda časová, úkolová, 

b) doplňkové formy mezd – prémie, odměny, provize, bonusy a podíly 

na výsledcích hospodaření. 

Při časové mzdě závisí výše mzdy na množství odpracovaného času (hodina, den, 

týden, měsíc) a ceně práce jedné odpracované jednotky (mzdovém tarifu). 

Kategorií hrubá mzda označujeme mzdu před srážkou její části určené na daně 

z příjmu a na příspěvky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel 

za své zaměstnance hradí celkem 34%, z toho na sociální pojištění 25% a 9% na zdravotní 

pojištění. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona 

o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval 

v souvislosti se zaměstnáním. 

Do přímých nákladů kromě přímých mezd zaměstnanců vstupují i náklady na přímý 

materiál. Sem řadíme spotřebu přímého materiálu,  spotřebu nářadí (např. svářecí 

elektrody, řezací kotouče, kyslík, aceton atd. ) a spotřeba pohonných hmot na přemísťování 

autovraku v rámci DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Dále do kalkulace vnitrosazby jsou zahrnuty ostatní přímé náklady a provozní 

náklady vynaložené na demontáž autovraku.  
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Graf 1                 Kalkulace vnitrosazby (Zdroj: Autor) 
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Tabulka 2                        Výpočet vnitrosazby                                           (Zdroj: Autor) 
 

Celkem m ěsíční náklady v K č                    110 888,- 

Využitelný m ěsíční časový fond v hodinách (168x3)                          504 

Vnitrosazba (po zaokrouhlení) v K Č                          220,- 

 

Kalkulace vnitrosazby vychází z poskytnutých údajů DOPRAVNÍM PODNIKEM 

měst Mostu a Litvínova, a.s. Vzhledem k tomu, že tato společnost provozuje likvidaci 

autovraků autobusů jako vedlejší (doplňkovou) činnost, kalkulace vnitrosazby nezahrnuje 

veškeré položky nákladů spojených s likvidací autovraku – např. odpisy dlouhodobého 
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hmotného a nehmotného majetku, náklady na osvětlení dílen, vodné a stočné 

pro administrativní budovy atd. Zpřesněním této kalkulace by došlo k nárůstu částky 

vnitrosazby, což by se promítlo zvýšením celkových nákladů na likvidaci.   

3.2.2 Pohonné hmoty 

 

Ceny pohonných hmot se mění dle ceny na světových trzích. V našem případě  

vycházíme ze skutečnosti, že na odvoz surovin a odpadů bylo použito dle poskytnutých 

údajů zhruba 40 litrů motorové nafty. Cena nafty je stanovena dle údajů společnosti CCS 

na trhu k datu 9.10.2008 dle [1], tj. 31,05 Kč za 1 litr, likvidace může probíhat kdykoliv. 

Výsledné náklady na nákup PHM činí 1 242,- Kč.  

3.2.3 Náklady na likvidaci a dopravu odpad ů 

 

V rámci zpětného odběru výrobků (zářivky, oleje, baterie a nepoškozené 

pneumatiky) jsou tyto odpady předávány odpovědným osobám, které si sami zajistí odvoz 

těchto výrobků. Pro danou společnost tedy nevzniknou v tomto směru žádné další náklady. 

Tím, že DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. provozuje stejné typy 

vozidel, může použít funkční součástky, které  budou dále bezpečně a bezporuchově 

provozovány na dalších  vozidlech. Tím sníží náklady na opravy vlastních vozidel 

a náklady na likvidaci autovraku. 

Při likvidaci 600 kg pneumatik a pryžových součástek, 650 kg plastových dílů, 

646 kg dřevěných dílů a překližky, 82 kg podlahové krytiny a 70 kg vodičů lze vycházet  

ze skutečnosti, že tyto odpady vznikly z autovraku, mají tudíž stejnou kategorii  

nebezpečnosti. Cena za likvidaci bude stejná u všech těchto odpadů. Při součtu uvedených 

hodnot získáme hmotnost 2 048 kg. Při ceně likvidace 1 tuny tohoto odpadu u firmy 

CELIO a.s. zaplatíme 4 800,- Kč. Cena je použita z aktuálního ceníku uveřejněného dne 

10.10.2008 na webových stránkách firmy CELIO a.s. [2].  Výsledná cena za likvidaci 

nebezpečného odpadu je 9 830,40 Kč. K této částce je ještě započtena částka 1 000,- Kč 

za odvoz odpadu vlastním vozidlem firmy CELIO a.s. Výsledná částka nákladů 

na likvidaci a dopravu odpadů je 10 830, 40 Kč. 
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Tabulka 3                   Náklady na likvidaci 1 autovraku (Zdroj: Autor) 

Vnitrosazba (80 hod. x 220,- Kč) 17 600,00  Kč 

Spotřeba PHM použitých na odvoz 

surovin a odpadů z likvidace 
1 242,00   Kč 

Náklady na likvidaci a dopravu odpadů 10 830,40  Kč 

NÁKLADY CELKEM 29 672,40 Kč 

3.3. Výnosy z likvidace autovraku autobusu 

V podmínkách DOPRAVNÍHO PODNIKU m ěst Mostu a Litvínova, a.s. lze 

výnosy  rozdělit na:   

 prodej agregátů, 

 prodej železného kovu, 

 prodej barevných kovů, 

 prodej skla, 

 prodej baterií.  

                                       

Suroviny získané z autovraku 

 U typu vozidla KAROSA řady 700 vycházíme z celkové hmotnosti vozidla, která 

je uvedena v technickém průkaze vozidla. Při likvidaci autovraku bylo získáno: 

 600 kg pneumatiky a pryžové součástky, 

 650 kg plastových dílů, 

 80 kg slitin mosazi, 

 320 kg skla, 

 8 454 kg kovový odpad druh 27 (rám, střecha, plechy), 

 790 kg litiny, 

 646 kg dřevěné díly a překližka, 

 82 kg podlahová krytina, 
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 70 kg vodičů, 

 350 kg hliníku. 

 Celková hmotnost vozidla je 17 000 kg. Z Grafu č. 2 na straně 14 vyplývá, že bylo 

likvidací autovraku získáno 14 542 kg surovin. Odečtením získaných hodnot dostáváme 

rozdíl 2 458 kg. V tomto rozdílu jsou obsaženy jednotlivé hmotnosti provozních náplní, 

2 kusy akumulátorů 12 V/ 180 Ah, 2 kusy hasicích přístrojů, žárovky, lékárničky, 

autorádia a další drobné nedílné součásti, které jsou před likvidací vozidla demontovány. 

 

Graf 2         Materiálové složení vozu Karosa řady 731 (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 

Materiálové složení vozu Karosa řady 731
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Náklady na likvidaci 1 autovraku

Ostatní náklady 
zahrnuté do 
vnitrosazby

Náklady na 
likvidaci a 

dopravu odpad ů
PHM

Ostatní náklady zahrnuté do vnitrosazby
PHM
Náklady na likvidaci odpad ů

3.3.1 Náklady na dopravu druhotných surovin 

 

Dnes, kdy je silné konkurenční prostředí v oblasti výkupu železných a barevných 

kovů, firmy jako firma KOVOŠROT GROUP CZ a.s. nabízí zákazníkům, že pokud 

si sami suroviny do výkupny nebo sběrny dovezou, bude jim zaplacena paušální částka 

205,- Kč za 1 tunu suroviny (Příloha 1, strana 33). Zde se nám  náklady změní 

na výnosy. 

 

Graf 3                       Náklady na likvidaci 1 autovraku  (Zdroj: Autor) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.3.2 Přehled surovin získaných z likvidace autovraku 

 

Autovrak autobusu obsahuje velké množství surovin a dále agregátů, které se dají 

zpeněžit. Aby byla tato skutečnost naplněna, musí být zachovány alespoň tyto podmínky: 

 Funkční agregáty je nutné demontovat takovým způsobem, aby byla zachována 

jejich funkčnost a díly se daly dále použít. 
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 Třídění surovin z hlediska druhů materiálů se musí provádět co nejpečlivěji. 

Tím je z hlediska složení směs homogeničtější a výkupní cena větší. 

 Likvidaci odpadů a surovin je nutné provést až na posledním místě.  

Nejprve je vhodné odpad nabídnout osobě oprávněné k odprodeji, odpad lze využít 

jako alternativní palivo. 

 

Další skupiny tvoří vzájemná kombinace 
surovin

Železo Sklo PlastyGuma
Barevné

kovy

Dřevo 
a 

překližka

Podlahová
krytina Polystyren Agregáty

Suroviny z autovraku

 
Obrázek 4                            Složení 1 autovraku (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 

 

3.3.3 Agregáty 

 

V dnešní době se ceny nově pořízených autobusů na trhu pohybují dle typu 

a vybavení autobusu v cenových relacích od 3 500 000,- Kč do 9 500 000,- Kč. Již tato 

skutečnost nahrává zpracovatelům prodávat funkční díly za smluvní ceny provozovatelům 

stejných vozidel. Hlavní agregáty jako jsou motor, převodovka, nápravy a řízení jsou 

konstruovány tak, že při řádné údržbě jsou schopny najet i 1 milion kilometrů. Bylo 

zjištěno, že tyto hlavní agregáty lze bez obtíží prodat  za smluvní ceny: 
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Motor:  15 000,- Kč (cena bez DPH), 

Převodovka ZF 4 HP 500 včetně řídící elektroniky: 80 000,- Kč (běžná smluvní cena 

bez DPH), 

Přední náprava: 6 000,- Kč (cena bez DPH), 

Zadní náprava s rozvodovkou: 10 000,- Kč (cena bez DPH). 

 

 
Obrázek 5                    Motor a převodovka po demontáži (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 

 

Díky vysoké pořizovací ceně těchto uvedených agregátů lze funkční agregáty 

bez problémů prodat za tyto smluvní ceny. 

Pro firmy, které předávají autovraky k likvidaci, existuje ještě jedna možnost - předat 

autovraky bez těchto dílů. Tyto díly pak slouží dopravním společnostem k zajištění 

provozu dalších vozidel.  

3.3.4 Slitiny mosazi 

 

Slitiny mosazi patří do kategorie barevných kovů. Tím, že se v dnešní době většina 

barevných kovů do ČR dováží, má výkup barevných kovů značný význam. Hmotnost 

0,080 t tohoto kovu má výkupní cenu dle platného Ceníku od firmy KOVOŠROT GROUP 

CZ a.s. ke dni 13. 10. 2008 (Příloha 2, strana 34) ve výši 3 840,- Kč.  
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3.3.5 Kovový odpad druh 27 

 

Kovový odpad druh 27 je na autovraku použit  na nosný rám, boky, střechu, dveře 

a víka motoru a schrán. Jedná se o významnou surovinu, která není znečištěna 

nebezpečnými látkami, lze jí proto kvalitně roztřídit a předat firmě, která může přijmout 

tento odpad. Firma KOVOŠROT GROUP CZ a.s. má udělený souhlas od příslušného 

krajského úřadu k nakládání s tímto odpadem. Za 8 454 kg (cena za 1 tunu kovového 

odpadu 27 činí dle Přílohy č. 1 na straně 33, 2 000,- Kč) této suroviny bylo přijato 

16 908,- Kč. 

Pro obecnou informaci a základní přehled výkupních cen druhotných surovin 

ke konci roku 2008 jsou uvedeny Přílohy 1 až Příloha 3 na stránkách 33 až 35. Ceníky 

společností KOVOŠROT GROUP CZ a.s. a KOVODEMONT CZECH, a.s. nebudou 

porovnávány a zprůměrovány z důvodu, že společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu 

a Litvínova, a.s. předala kovový odpad výše jmenované společnosti,  tedy KOVOŠROT 

GROUP CZ a.s. Tím je zachována objektivita. Pokud je nutné vyhodnotit, zda 

je zpracování autovraku v tomto dopravním podniku skutečně rentabilní záležitost, je nutné 

akceptovat tuto skutečnost. 

 
 
 
 

 
Obrázek 6          Rozpálený podvozek  (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 
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Obrázek 7   Demontované suroviny – rozložené hnací agregáty (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 
 

3.3.6 Litina 

 

Tento materiál se používá na bloky agregátů, brzdové bubny, jednotlivé nápravy 

i drobné díly. Získaný materiál této suroviny vynesl  DOPRAVNÍMU PODNIKU měst 

Mostu a Litvínova, a.s. po předání firmě KOVOŠROT GROUP CZ a.s. dle platného 

ceníku částku 1 580,- Kč (cena za 1 tuny litiny neupravené činí dle Přílohy č. 1 na str. 33, 

2 000,- Kč).       

 

 
Obrázek 8              Demontovaná přední náprava (Zdroj: Diplomová práce, Jiřička) 
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3.3.7 Hliník 
 

Tato surovina je další z významných surovin, které lze výhodně zpeněžit a získat 

vyšší výnos z likvidace autovraku.  Surovina se používá na hlavní agregáty, lišty, díly 

karoserie a doplňky. Ze zlikvidovaného autovraku bylo předáno 350 kg hliníku firmě 

KOVOŠROT GROUP CZ a.s. a dle platného ceníku (cena za 1 tuny hliníku činí 

dle Přílohy č. 2 na straně 34, 22 500,- Kč) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu 

a Litvínova, a.s. obdržel částku 7 875,- Kč. 

3.3.8 Výnosy z likvidace autovraku 
   

Sečtením všech položek výnosů, které získáme prodejem jednotlivých druhů surovin, 

dostaneme konečnou sumu výnosů. Tuto částku pak následně porovnáme se sumou 

nákladů na likvidaci 1 autovraku. 

 

Tabulka 4                     Výnosy z likvidace 1 autovraku (Zdroj: Autor) 
 

Druh suroviny Výnos z likvidace1 autovraku 
Agregáty – motor, převodovka 95 000,- Kč 
Agregáty – nápravy 16 000,- Kč 
Mosaz   3 840,- Kč 
Kovový odpad 27 16 908,- Kč 
Litina   1 580,- Kč 
Hliník   7 875,- Kč 

Celkem 141 203,- Kč 
 

           

Z  Tabulky 4 na straně 20 a Grafu 4 na straně 21 je patrné, že likvidací 

autovraku získáme značné finanční prostředky, které přispějí ke zvýšení 

hospodářského výsledku společnosti. Výnos z likvidace 1 autovraku autobusu činí 

141 203,- Kč. Lze konstatovat, že pokud budeme třídění surovin provádět kvalitně a 

jednotlivé díly nebudou demontáží poničeny, budou ceny za prodané díly a suroviny 

ještě stoupat. 
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Graf 4          Výnosy z likvidace 1 autovraku, varianta I.   (Zdroj: Autor) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jak je zmíněno již výše, vysoký výnos z likvidace autovraku je téměř ze 70% 

způsoben vysokou cenou za prodej plně funkčních hlavních agregátů, a to převodovky 

a motoru. V případě, že tyto agregáty jsou z části vadné nebo poškozené, lze je prodat 

na náhradní díly za smluvní cenu nižší než jsou ceny jednotlivých nových dílů těchto 

agregátů.  Pak se ceny za prodej pohybují řádově v tisících Kč za jednotlivé agregáty.  

Např. vadná převodovka s funkčním blokem (obalem) se prodá za cenu 10 000,- Kč 

a vadný motor za cenu 5 000,- Kč (předpokladem pro prodej je funkční kliková hřídel, 

ojnice, písty). Pak by  výnos z takto popsané likvidace autovraku autobusu činil pouze 

61 200,- Kč. Změna je promítnuta ve VARIANT Ě II.  v Grafu č. 5 na straně 21. 

 

Graf 5   Výnosy z likvidace 1 autovraku, varianta II.        (Zdroj: Autor) 
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3.4. Porovnání náklad ů a výnos ů z likvidace 

Sečtením jednotlivých nákladů na likvidaci autovraku byla zjištěna hodnota 

celkových nákladů na likvidaci autovraku. Stejným klíčem bylo postupováno 

při zjišťováním výnosů z likvidace autovraku. Odečtením celkových nákladů od celkových 

výnosů, byla zjištěna ziskovost z  likvidace 1 autovraku autobusu ve výši 111 530,60 Kč. 

Graficky porovnání výnosů a nákladů na likvidaci autovraku je znázorněno v Grafu 6 

na straně 22.   

Při zpracovaném množství 10 ks autovraků autobusů za rok získá tato společnost 

částku 1 115 306,- Kč.   

 

Graf 6   Porovnání výnosů a nákladů na likvidaci autovraku, varianta I.     (Zdroj: Autor) 
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VARIANTA II.    

Pokud by výnosy z likvidace byly pouze ve výši 61 203,- Kč, dle výpočtu na str. 21, 

pak by porovnáním celkových výnosů a nákladů vznikl opět zisk z likvidace autovraku, 

ale pouze ve výši 31 530,60 Kč. 

Při zpracovaném množství 10 ks autovraků autobusů za rok by získala společnost 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. částku 315 306,- Kč, což znamená 

pokles zisku o 72%!! 
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Graf 7   Porovnání výnosů a nákladů na likvidaci autovraku, varianta II.      (Zdroj: Autor) 
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3.5. Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu je známá pod anglickým názvem Break Even Analysis. 

Předpokladem je, že se v podnikových výkazech sledují odděleně variabilní a fixní 

náklady. Výsledky pak mohou být zjišťovány matematicky nebo graficky.  

Analýza bodu zvratu umožňuje zjistit, při jakém objemu činnosti (výroby) dochází 

k rovnováze mezi výnosy (tržbami) a náklady a kdy další zvyšování objemu začíná 

přinášet zisk. BOD ZVRATU  (také označovaný jako mrtvý bod, kritický bod rentability, 

nulový bod) představuje takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk 

ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům. 

Analýza bodu zvratu poskytuje vedení podniku a odpovědným zaměstnancům 

informace, které jim umožňují lépe se rozhodovat, vyhodnocovat přínosy a lépe posuzovat 

možnosti dosažení zisku.  
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Graf 8        Bod zvratu   (Zdroj: Autor) 

 
 

3.5.1 Výpočet bodu zvratu 

Při výpočtu bodu zvratu vycházíme ze vztahu: TC = TR.  

Celkové náklady TC=FC+VC, přičemž po dosazení dostaneme vztah: TC=FC+AVC*Q. 

Celkové výnosy TR=P*Q. Výpočet Q= FC/(P-AVC)=FC/PÚ (PÚ=příspěvek na úhradu). 

------------------------------------------------ 

Q bodu zvratu=FC/P-AVC      na 1 kus 

------------------------------------------------ 

Q bodu zvratu je 0,989 ks autovraku. To znamená, že při tomto množství se náklady 

rovnají výnosům, HV je nulový. Viz Graf 9 strana 25. 

Bude-li objem produkce (počet zlikvidovaných autovraků) vyšší než bod zvratu, bude 

podnik vykazovat v této činnosti zisk. 

Tabulka 5                         Vstupní tabulka pro bod zvratu – VARIANTA I        (Zdroj: Autor) 

počet zlikv. autovraků              
(v ks) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

výnosy z likvidace                        
(v tis. Kč) 0,00 141,20 282,40 423,61 564,81 706,02 847,22 988,42 1 129,62 1 270,83 1 412,03 

fixní náklady                                  
(v tis. Kč) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

variabilní náklady                             
(v tis. Kč) 0,00 80,56 161,12 241,68 322,24 402,80 483,36 563,92 644,48 725,04 805,60 

celkové náklady                              
(v tis. Kč) 60,00 140,56 221,12 301,68 382,24 462,80 543,36 623,92 704,48 785,04 865,60 

příspěvek na úhradu                      
(v tis. Kč) 0,00 60,64 121,28 181,93 242,57 303,22 363,86 424,50 485,14 545,79 606,43 
hospodářský 
výsledek                     
(v tis. Kč) -60,00 0,64 61,28 121,93 182,57 243,22 303,86 364,50 425,14 485,79 546,43 
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Graf 9                    Diagram bodu zvratu na bázi FC – VARIANTA I                (Zdroj: Autor) 
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VARIANTA II. – snížení výnosů z důvodu vadných agregátů 
 
U této varianty se výnosy sníží ze 141 203,- Kč na 61 203,- Kč. 

Fixní a variabilní náklady zůstávají ve stejné výši. 

Likvidace autovraků by byla v tomto případě vždy ztrátová – hospodářský výsledek 

mínusový. Pokud by podnik tuto likvidaci prováděl, tak nikoliv z důvodů ekonomických 

(za účelem dosažení zisku), ale z důvodů čistě provozních či ekologických. Grafické 

znázornění – viz Graf 10, strana 26. 

 

Tabulka 6    Vstupní tabulka pro bod zvratu – VARIANTA II        (Zdroj: Autor) 
 

počet zlikvidovaných 
autovraků                
(v ks) 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

výnosy z likvidace                        
(v tis. Kč) 0,00 61,20 122,41 183,61 244,81 306,02 367,22 418,42 489,62 550,83 612,03 

fixní náklady                                  
(v tis. Kč) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

variabilní náklady                             
(v tis. Kč) 0,00 80,56 161,12 241,68 322,24 402,80 483,36 563,92 644,48 725,04 805,60 

celkové náklady                              
(v tis. Kč) 60,00 140,56 221,12 301,68 382,24 462,80 543,36 623,92 704,48 785,04 865,60 

příspěvek na  úhradu                      
(v tis. Kč) 0,00 -19,36 -38,71 -58,07 -77,43 -96,79 -116,14 -145,50 -154,86 -174,21 -193,57 

hosp. výsledek                     
(v tis. Kč) -60,00 -79,36 -98,71 -118,07 -137,43 -156,79 -176,14 -205,50 -214,86 -234,21 -253,57 
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Graf 10        Diagram bodu zvratu na bázi FC – VARIANTA II                (Zdroj: Autor) 
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4. Návrhy a doporu čení 
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo bakalářskou prací prokázáno, že likvidace 

autovraků autobusů je pro společnost ekonomicky výnosná, naskýtá se možnost rozšířit 

provádění likvidace autovraků i na osobní automobily. Jejich přísun je dostatečný na rozdíl 

od autovraků autobusů, kterých je malé množství vzhledem k vysoké pořizovací ceně 

(dle poskytnutých údajů bylo v minulosti likvidováno maximálně 10 ks autovraků 

autobusů za rok).  

Velkou výhodou společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. je, 

že má zázemí v podobě technických dílen, vyškoleného personálu a zařízení na určité 

úrovni.   Na druhé straně je však nezbytné rovněž zvážit, zda má společnost dostatečné 

kapacitní možnosti na takový přísun autovraků osobních automobilů a zda by takový 

nárůst zvládla  i po stránce ekologické. Dále je samozřejmě nutné provést analýzu trhu, 

konkurence či poptávky. V současné době se totiž likvidací autovraků zabývá v regionu již 

několik desítek firem.  

V současné době připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu zavedení šrotovného 

v souvislosti s oživením ekonomiky a zároveň „omlazením“ vozového parku v České 

republice. Předpokládá se, že by mělo být sešrotováno asi 84 tisíc starých osobních vozů. 

Bude to znamenat obrovský nárůst vozidel pro vrakoviště i firmy zabývající se likvidací 

vozidel. Otázkou je, jak se tato situace promítne do poptávky a jak ovlivní výslednou cenu 

likvidace. Každopádně firmy by se měly již nyní zabývat marketingovými přípravami 

a kapacitně se připravit na přísun autovraků.  

Závěrem je nutné zmínit, že k tomu, aby se společnost touto činností mohla zabývat, 

musí mít posouzen vliv na životní prostředí, tzn. že musí předložit „Oznámení o záměru“ 

dle platné legislativy. Rovněž musí mít udělený souhlas k provozu zařízení na zpracování 

autovraků od Krajského úřadu v Ústí nad Labem, odbor životní prostředí. 
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5. Závěr 
Celkové posouzení likvidace bylo provedeno za rok 2008. V tomto roce činily 

veškeré náklady na likvidaci 1 autovraku 29 672,40 Kč. Výnosy za prodej surovin 

1 autovraku byly 141 203,- Kč. Porovnáním výnosů a nákladů vznikl zisk ve výši 

111 530,60 Kč.  

Cíl zadaný na začátku práce bakalářské práce byl splněn. Došlo k ekonomickému 

zhodnocení projektu likvidace a bylo prokázáno, že likvidace 10 kusů autovraků autobusů, 

konkrétně autobusů KAROSA řady 700, provedená v podmínkách společnosti 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. v roce 2008 byla zisková. Může být 

tudíž návodem pro společnosti, které jsou velikostí a předmětem podnikání podobné, 

jak likvidaci autovraků v malých množství provést a s jakými ekonomickými výsledky 

počítat.  

Musíme mít však stále na zřeteli, že tato posuzovaná likvidace autobusů je pouze 

dodatkovou činností pro společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Do kalkulace nákladů proto nevstupují veškeré položky (např. náklady spojené s pořízením 

zařízení na likvidaci, náklady na proškolení zaměstnanců, odpisy administrativních budov 

atd.), které jsou spojeny především s  hlavním předmětem podnikání. Toto je hlavní důvod, 

proč je tato likvidace autovraků autobusů hodnocena jako zisková.  

V roce 2009 lze předpokládat jiný výsledek ekonomického zhodnocení. Ceny 

surovin se mění a kolísají v důsledku celosvětové hospodářské krize. Od 1.1.2009 

se rovněž změnil Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Změna spočívá v tom, že za ukládání 

odpadů na skládku vzroste cena u ostatního odpadu a komunálního odpadu 

o 100,- Kč/1 tunu, u nebezpečného odpadu o 1 500,- Kč/ 1 tunu.  

Věřím, že tato Bakalářská práce pomůže jak stávající dopravním společnostem, 

tak i zájemcům o tento druh podnikání v rozhodnutí, zda podnikat v tomto oboru a samotná 

likvidace autovraků  nebude chápána jako prodělečná. 
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Obrázek 9                                      Ceník železného šrotu (Zdroj: KOVOŠROT GROUP CZ a.s.) 
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Obrázek 10                                       Ceník barevných kovů (Zdroj: KOVOŠROT GROUP CZ a.s.) 
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Obrázek 11                        Ceník výkupu druhotných surovin (Zdroj: KOVODEMONT CZECH, a.s.) 


