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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V bakalářské práci je popsán přehled a rozdělení optimalizačních metod, které  

se nejčastěji používají v praxi. Jsou zde popsány metody, které souvisí s kapacitou, algoritmy 

pro hledání optimálních cest a výpočetní metody přepravního výkonu. V další části se práce 

zabývá analýzou využití vozidel, kde je popsána základní charakteristika vozového parku a 

ukazatele pro měření časového využití ke zvýšení efektivity vozidel. Závěrečná část práce je 

zaměřena na vymezení konkrétních možností ke snížení nákladů při provozu vozidel. Jsou zde 

doporučeny a uvedeny oblasti, ve kterých lze výrazně ušetřit. 

Klíčová slova: optimalizační metody, vozový park, využití vozidel, snižování nákladů  

 

BACHELOR THESIS SYNOPSIS 

This bachelor thesis presents a compendium and categorisation of the practically most 

often used optimization procedures. It describes methods relating capacity, algorithms for 

optimal routes search and methods for computing transportation output. The following parts 

of this thesis deal with vehicle utilization analysis and they include basic characteristics of a 

company´s fleet as well as a list of markers which can be used to improve time effectiveness 

of vehicles. In the final part of this thesis, we try to define specific opportunities for reducing 

the costs of a fleet. We recommend several areas with the highest cost reduction potential. 

Key words: optimization procedures, fleet, vehicle effectiveness, cost reduction 
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1. Úvod 

Provoz a využití vozidel by mělo nejen zajišťovat přepravní požadavky společnosti, 

ale také by měla optimálně přispívat k celkovému hospodářskému vývoji a k zlepšování 

životní úrovně populace. V rozhodování o technologii vozového parku je nutný systémový 

přístup k řešení zásadních teoretických úkolů a jejich ověřování v dopravní praxi. 

Použití optimalizačních metod má v řízení silniční dopravy významné uplatnění  

při řešení úloh, které jsou zaměřeny na dosažení maximální ekonomické účinnosti provozu 

vozidel a dopravní organizace jako celku. 

Cílem bakalářské práce je přehled a rozdělení optimalizačních metod, které jsou 

zaměřeny na provoz vozidel v podnicích, dále pak analýza využití vozidel v průmyslových 

podnicích, vymezení možností snížení nákladů při provozu vozidel a doporučení ke zvýšení 

efektivity vozidel v průmyslovém podniku. 

Bakalářská práce obsahuje tři části. První část je věnována několika optimalizačním 

metodám jako kapacitní metody, metody teorie grafu, výpočetní metody přepravního výkonu 

a názorný příklad výpočtu klesání hodnoty vozu v závislosti na stáří. 

Druhá část práce obsahuje analýzu využití vozidel v průmyslových podnicích. V této 

části jsou vymezeny základní pojmy spojené s vozovým parkem, technickým stavem vozidel 

a dále je zde specifikována úloha logistického controllingu, který zabezpečuje kontrolu 

hospodárnosti činnosti vozidel v logistickém řetězci. 

Ve třetí části jsou popsány možnosti, které vedou ke snížení nákladů při provozu 

vozidel. Neustále je třeba snižovat firemní náklady, a proto jsou zde popsány hlavní oblasti, 

které souvisí s provozem vozidel. Mezi tyto oblasti patří zejména vhodné palivo, forma 

financování a mnoho dalších specifických oblastí, které pomohou snížit náklady při provozu 

vozidel. Blíže se jimi budu zabývat v následující práci. 

Určujícími podmínkami pro uplatnění dopravních prostředků je kapacita 

infrastruktury a dopravních prostředků. Účelem plánování a využití dopravních prostředků  

je plánování cest (tras). Při plánování optimální cesty je třeba zvolit z více možností tu cestu, 

která dává optimální řešení vzhledem k optimalizační funkci, jejichž kritériem mohou  

být – maximální součinitel využití jízd, využití kapacity, využití času a minimální náklady. 

Při větším počtu zakázek k více zákazníkům se nejčastěji řeší dopravní problém 

s očekávaným výsledkem použití minimálního počtu vozidel, které jsou maximálně využity, 
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ujedou minimum kilometrů a jejich řidiči odpracují minimální počet hodin. Proto jsou v této 

práci popsány metody, které souvisí s plánováním a optimalizaci cest. 

Výpočetním postupem vedou optimalizační metody ke kontrolovanému řešení,  

pro které je charakteristické, že vyhovují předepsaným výchozím podmínkám (kapacitě, 

dostupnosti, době). Dále splňují podmínku optimálnosti řešení stanoveného úkolu,  

to znamená, že vyhovuje účelové nebo kriteriální funkci. Mezi tyto vyhovující funkce patří 

nejčastěji minimalizace nákladů, minimalizace jízdních a přepravních výkonů a hlavně 

maximalizace tržeb a maximalizace zisku 

Plánování dopravních činností a využití optimalizačních metod vyžaduje dokonalou 

znalost dopravního provozu, technologie dopravy, vzájemné působení různých činitelů  

a technickohospodářských podmínek na dopravní provoz. 

Podle charakteru dosahovaných výsledků řešení je důležité zvolit správnou metodu, 

která vede k dosažení nejlepšího (optimálního) řešení. 
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2. Přehled a rozdělení optimalizačních (exaktních) metod 

Kapitola charakterizuje souvislost plánování a optimalizaci výkonu při použití 

exaktních metod, které se nejčastěji používají v praxi. V této kapitole jsou popsány metody, 

které souvisí s kapacitou, metody teorie grafu a výpočetní metody přepravního výkonu. Dále 

jsou popisovány metody, při níž se využívá teorie grafu pro výpočet nejkratší cesty a metody  

pro výpočet přepravního výkonu. Na závěr je ukázán názorný příklad vývoje ceny vozidla 

během prvních tří let od jeho koupě. 

2.1 Plánování a optimalizace výkonu 

Plánování je takový systém rozhodování, kterým se určuje podnikání předem. 

Měnící se hospodářská realita podmiňuje podnikání, jehož nejistota a neurčitost, které jsou 

s tím spojené, mají být zmenšeny plánováním.  

Z hlediska dat se plánuje za různých situací nejistoty a to že výpočty budoucích 

situací lze přiřadit jen malou pravděpodobnost. Je to proto, že disponujeme subjektivními 

odhady, to znamená subjektivní pravděpodobností. Plánuje se výkon, struktura vozidel  

a technické základny a procesy, potom se takové plánování nazývá procesní. 

Dlouhodobé plánování je základ k připravenosti dopravních prostředků. Krátkodobé 

plánování, nebo plánovaní podle zakázek, slouží jako základna pro použití dopravních 

prostředků. Plánování použití dopravních prostředků se proto nachází v oblasti operativního 

plánování. 

Určující podmínkou pro využití dopravních prostředků je kapacita infrastruktury  

a dopravních prostředků. Plánování se provádí za účelem plánování cest (tras), aby  

se optimalizovalo využití dopravních prostředků. Při plánování optimální cesty je nutné zvolit 

z více možností takovou cestu, která dává optimální řešení vzhledem k optimalizační funkci, 

jejíž kritérií mohou být – maximální součinitel využití jízd, využití kapacity, času  

a samozřejmě minimální náklady. Větší počet zakázek k více zákazníkům se řeší dopravní 

problém s očekávaným výsledkem použití minimálního počtu vozidel, které jsou maximálně 

využity a při tom ujedou nejmenší počet kilometrů a řidiči odpracují minimální počet hodin. 

Plánování dopravních činností vyžaduje dokonalou znalost dopravního provozu, technologie 

dopravy, vzájemného působení různých činitelů a technickohospodářských podmínek  

na dopravní provoz.  
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2.2 Kapacitní metody 

Kapacitní metody se používají k řešení dopravních problémů, při kterých  

se v typickém případě jedná o rozvržení rozvozu určitého zboží nebo materiálu 

z dodavatelských míst (zdroje) k odběratelům (cílová místa) tak, aby byly minimalizovány 

celkové náklady související s tímto rozvozem. V dopravním problému jsou vždy definovány 

zdroje (dodavatelé) s kapacitami, které je dodavatel schopen v uvažovaném období dodat  

se stanovenými požadavky, které odběratel v uvažovaném období požaduje. Cílem řešení 

dopravního problému je naplánovat přepravu mezi zdroji a cílovými místy, tzn. stanovit 

objem přepravy mezi každou dvojici zdroj-cílové místo tak, aby nebyly překročeny kapacity 

zdrojů a aby byly uspokojeny požadavky cílových míst. 

V teorii existuje celá řada metod, které slouží k optimalizaci. Nejčastěji se používají 

metody: 

 metoda severozápadního rohu 

 metoda indexní 

 metoda VAM (Voglova aproximační metoda) 

Metody se využívají v mnoha společnostech, aby si zajistili snížení nákladů  

a celkově správně využívaly dopravu a vše s tím spojené.  

Metoda severozápadního rohu 

Metoda severozápadního rohu je nejjednodušší metoda, která umožňuje konstruovat 

bazické nezáporné řešení dopravní úlohy. Výchozí řešení, která pomocí ní získáme, však 

bývají často vzdálena od optimálního řešení modelu. Postup konstrukce výchozího řešení  

je totiž zcela mechanický a vůbec nebere v úvahu sazby jednotlivých tras. [9] 

Tato metoda se nedoporučuje používat, protože při obsazování přepravy se vůbec 

neberou do úvahy náklady přepravy. 

Indexová metoda (Metoda maticového minima) 

Indexová metoda je velmi jednoduchou přibližnou metodou. Používá se ke stanovení 

výchozího bazického řešení u jednostupňových dopravních úloh, které se řadí mezi 

distribuční úlohy. Tato metoda je vhodná pro získání rychlého výchozího řešení dopravní 
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úlohy. Indexní metoda poskytuje v typickém případě lepší řešení než metoda 

severozápadního rohu. Tuto skutečnost však nelze brát jako pravidlo. [9] 

Negativním rysem je, že sice z počátku obsazujeme přepravu do nejvýhodnějších 

míst, ale může se stát, že nakonec je třeba obsadit místa s nejméně výhodnými cenovými 

koeficienty. 

VAM (Voglova aproximační metoda) 

Voglova aproximační úloha je jednou z nejpoužívanějších aproximačních metod, 

jelikož poskytuje řešení velmi blízká řešení optimálnímu. Pro obsazení určité trasy  

od dodavatele ke spotřebiteli totiž není rozhodující absolutní výše její sazby, nýbrž její 

relativní výhodnost vzhledem k možnému zvýšení dopravních nákladů. [9] 

Relativní výhodnost každé trasy se zjišťuje pomocí rozdílu mezi nejvýhodnější  

a druhou nejvýhodnější sazbou tras od dodavatele nebo ke spotřebiteli. Tyto rozdíly jsou 

minimální velikosti možné ztráty, která by vznikla, kdybychom zvolili nikoli první vhodné 

místo, ale až druhé vhodné místo. 

2.3 Metoda teorie grafu při řešení dopravních problémů 

Teorie grafů je důležitým prostředkem pro zachycení a analýzu struktury systému 

pro následnou optimalizaci. Algoritmy optimalizace na grafech slouží k řešení matematických 

modelů operačního výzkumu. Jednou z nejčastěji vyhledávaných skupin algoritmů s velkým 

uplatněním zejména v oblasti silniční dopravy jsou algoritmy pro hledání optimálních cest  

na grafech. Také další oblasti teorie grafů (konstrukční úlohy na grafech, metody hledání 

kritické cesty, problematika okružních jízd apod.) mohou sloužit jako kvalitní teoretická 

základna pro řešení problémů z oblasti dopravy.  

2.3.1 Hledání nejkratší cesty 

Nejkratší cesta splňuje princip optimalizace. To znamená, že při nalezení nejkratší 

cesty bude přeprava nebo doprava ke zvolenému cíli uskutečněna, pokud možno  

tou nejefektivnější cestou. Tímto krokem můžeme ušetřit palivo, čas a další náklady spojené 

s dopravou. 

Úlohy o hledání nejkratší cesty (někdy je nejkratší cesta označována také jako 

minimální cesta) mohou být rozčleněny takto: 
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 hledání nejkratší cesty z daného počátečního vrcholu do daného koncového vrcholu 

 hledání nejkratší cesty z daného počátečního vrcholu do všech ostatních vrcholů grafu 

(popř. hledání nejkratší cesty ze všech ostatních vrcholů do daného koncového 

vrcholu) 

 hledání minimální cesty mezi libovolnými dvěma vrcholy grafu 

K řešení prvních dvou typů úloh se používají Dijkstrovy algoritmy. Pro hledání 

minimální cesty mezi libovolnými dvěma vrcholy se užívá Floydův algoritmus. Jeho 

výsledkem je matice vzdáleností mezi vrcholy (distanční matice), s využitím této matice  

a matice přímých vzdáleností lze pak snadno určit i minimální cestu mezi vybranými dvěma 

vrcholy. 

Algoritmy pro hledání nejkratší cesty mají v silniční dopravě rozsáhlé použití. Podle 

charakteru úlohy může být graf hranově ohodnocen vzdáleností mezi vrcholy, náklady  

na přepravu apod. 

Floydův–Warshallův algoritmus porovnává všechny možné cesty v grafu mezi 

všemi dvojicemi vrcholů. Pracuje tak, že postupně vylepšuje odhad na nejkratší cestu  

do té doby, než je zřejmé, že odhad je optimální. 

Dijkstrův algoritmus je nejrychlejší známý algoritmus pro nalezení všech 

nejkratších cest ze zadaného uzlu do ostatních uzlů grafu, který neobsahuje hrany záporné 

délky. Algoritmus byl vymyšlen nizozemským informatikem Edsgerem Dijkstrou v roce 

1959. Obrázek Dijkstrouva algoritmu je uveden níže: 

 

Obr. 1: Dijkstrův algoritmus 
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2.4 Metoda výpočtu přepravního výkonu 

Přepravní výkon v dopravě vyjadřuje výkon při přepravě nákladu věcí za sledované 

období. Můžeme řešit strukturu vozidel podle jejich výkonu a druhu (valníky, skříňová 

vozidla, cisterny, speciální vozidla apod.) a také podle jejich počtu. Řešení vychází 

z očekávaného druhu a množství přepravovaných věcí, doby a vzdálenosti jejich přepravy, Při 

volbě vhodného přepravního zařízení je potřeba znát jeho základní parametry. Mezi ně patří 

zejména přepravní výkon, který většinou udáváme v níže uvedených jednotkách. [2]  

 v jednotkách hmotnosti Q [t. , t. , t.  atd.] za čas 

 v jednotkách objemu  [ . , . , . , . atd.] za čas 

 počtem kusů, jednotek nebo osob ,   [ . , . , . , .  atd.] 

za čas 

2.4.1 Přepravní výkon s plynulou činností 

Do této skupiny lze zahrnout všechny typy dopravníků, dopravu v potrubí - plynulý 

tok materiálu, ale také dopravu v pravidelných dávkách, mezi kterou patří např. korečkové 

elevátory, lanová dráha apod. Pro výpočet hodinového přepravního výkon při plynulém toku 

materiálu se používají následující vzorce. [2] 

Q = 3,6.S. . .v  [t. ]      (2.1)                              

  Q = 3600.S. .v  [ . ]       (2.2) 

Směnový nebo denní přepravní výkon se určí ze vztahů: 

 = .Q  [t. ; ]   (2.3) 

   = .Q  [ . ; ]       (2.4) 

Kde je: 

S – průřez náplně dopravního zařízení [ ] 

  – součinitel plnění dopravního zařízení 

  – sypná hmotnost dopravovaného materiálu [kg. ] 

V – rychlost přemístění [m. ] 

 – efektivní pracovní čas dopravního zařízení za směnu (den, hodina) 

Q – hodinový přepravní výkon 

 – směnový, denní přepravní výkon (hmotnost) 
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 – směnový, denní přepravní výkon (objem) 

Hodinový přepravní výkon při pravidelných dávkách se určí ze vztahů: 

Q = 3,6. . . .v  [t. ]        (2.5) 

   Q = 3600. . .v     [ . ]          (2.6) 

 

Kde je: 

v – objem 1 dávky materiálu  

 – vzdálenost mezi dávkami [m] 

  – součinitel plnění dopravního zařízení 

  – sypná hmotnost dopravovaného materiálu [kg. ] 

2.4.2 Přepravní výkon s přerušovanou činností 

Do této skupiny můžeme zařadit automobilovou dopravu, manipulaci pomocí 

nakládačů, jeřábů apod., ale rovněž i dopravu na laně (těžní zařízení, výtahy apod.). 

Přerušovaná doprava je charakteristická svou nepravidelností a s tímto faktorem je nutno při 

stanovení dopravního výkonu uvažovat. Při řešení přepravního výkonu s přerušovanou 

činností se používají níže uvedené vzorce. [2] 

Q = f.  = . . .   [t. ]            (2.7) 

Q = . .               [t. ]            (2.8) 

Kde je: 

Q – hodinový přepravní výkon 

 – je celková délka pracovního cyklu [s] 

 – součinitel nerovnoměrnosti dopravy 

V – užitečný objem dopravního prostoru [ ] 

 – nosnost současně dopravovaných vozidel [kg]   

f – frekvence – počet pracovních cyklů za hodinu 
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2.5 Klesání hodnoty vozu 

Cena vozu klesá na trhu s jeho stářím, tempo poklesu je přitom nejrychlejší 

v prvních třech letech a je závislé na jeho značce. Největší a nejrychlejší pokles ceny  

je po nákupu nového vozu. Ve většině případů klesne po roce hodnota vozidel téměř o jednu 

třetinu ceny pořízeného vozidla a ve druhém roce dále klesá přibližně na dvě třetiny.  

Ve třetím roce už je zhruba na polovině původní ceny. V dalších letech se cena vozidla 

snižuje přibližně stejným tempem a to kolem deseti procent ročně. Dalším důležitým faktorem 

je značka vozidla, která také ovlivňuje pokles ceny vozidel, protože některé značky si svou 

cenu v pozdějších letech udržují. [12] 

Názorný příklad vývoje ceny vozidla během prvních tří let od jeho koupě (viz 

Obr.2) 

 

Obr. 2: Vývoj ceny vozidla 
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3. Analýza využití vozidel v průmyslových podnicích 

Doprava a přeprava musí zajišťovat přepravní požadavky společnosti a zákazníků, 

ale musí také optimálně přispívat k hospodářskému rozvoji a k růstu životní úrovně 

obyvatelstva. V dnešních podmínkách rostoucích přepravních požadavků vstupuje do popředí 

zvlášť naléhavost dobré koordinace činnosti v celém dopravním systému. Dopravou nelze 

rozumět určitý druh činnosti jako jednotlivost, ale jako jednotný systém, který v sobě 

zahrnuje všechny druhy přepravy osob, materiálu a věcí. 

Technologie dopravy obsahuje postupy provozu dopravních prostředků, přepravy 

osob, materiálu a věcí, odbavování cestujících, nakládky, vykládky a překládky 

přepravovaných materiálu a věcí. To vyžaduje přísné dodržování technologické disciplíny 

dané pravidly, řády a vytváří předpoklady pro přepravce a dopravce k dodržování přepravních 

podmínek. 

Technologie provozu dopravy má velký význam pro kvalitu přepravy  

a pro ekonomiku podniku a společnosti. Proto se technologie vytváří pro používání 

dopravních prostředků na té nejvyšší technické úrovni, v řádném provozuschopném stavu 

s ohledem na požadovaná kritéria kvality a hospodárnosti a efektivnosti provozu. Volí  

se vhodné varianty provozu, které mají zabezpečit maximum nutných přepravních potřeb a 

minimum vynaložené práce s požadovanou kvalitou při dodržování přepravních podmínek. 

Dopravní a přepravní systém musí být trvale udržitelný z hospodářského, sociálního 

a ekologického hlediska. 

3.1 Firemní autoparky v českých podmínkách 

Struktura vozového parku v České republice zůstává velkým problémem. Průměrné 

stáří všech u nás registrovaných automobilů činí zhruba 14 let, což škodí životnímu prostředí 

a představuje také obrovské bezpečnostní riziko. [9]  

Zcela jiná situace však panuje v oblasti firemních autoparků, kde činí průměrné stáří 

vozů méně než pět let. Firemní automobily ovšem představují jen asi 20 % všech automobilů 

registrovaných v České republice (záleží na vymezení pojmu „firemní automobil“ – v tomto 

případě se údaj týká vozidel, provozovaných v rámci autoparku o 10 a více vozech). [9] 
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3.2 Vozový park 

Většina firem nejen v České republice potřebuje dopravovat své zboží nebo 

pracovníky poskytující služby na různé vzdálenosti a využívá k tomu firemní vozový park.  

Je samozřejmé, že vozový park, který poskytuje služby v oblasti finančního poradenství,  

se bude lišit od firmy, která obchoduje s potravinami. V prvním případě se bude jednat 

především o vozový park, který se skládá s osobních automobilů středního a vyššího 

standardu. V tomto případě se provozní náklady na celkových nákladech firmy většinou 

podílejí zanedbatelným procentem. Ve druhém případě pak půjde o lehké užitkové vozy  

(s klimatizovaným nákladním prostorem), kdy jejich celkové náklady se na nákladech firmy 

naopak budou podílet významně, neboť předmětem podnikání firmy je služba – distribuce  

a logistika. 

3.3 Technický stav vozového parku 

Již od výrobce je přesně specifikováno, jaké provozní skupiny a v jakých intervalech 

je nutné kontrolovat technický stav vozidla. Technický pokrok jde stále kupředu a tak se 

většina technických kontrol posouvá stále dále a s tím souvisí více najetých kilometrů. 

Současně si ale málo kdo uvědomuje, že tím automaticky vzrůstá jednak důležitost takových 

kontrol a jednak i jejich cena. 

Technický stav velmi výrazně ovlivňují tyto oblasti: 

 image firmy 

 kvalitu péče o zákazníka 

 konkurenční pozici firmy 

 ziskovost firmy 

 produktivitu zaměstnanců 

 bezpečnost zaměstnanců 

 bezpečnost veřejnosti 

3.4 Logistický controlling 

Základním cílem logistických systémů je optimální uspokojování potřeb zákazníků, 

kteří jsou nejdůležitějším a určujícím článkem celého logistického řetězce. Nepřetržitá snaha 

o uspokojování zákazníka přispívá k posílení pozic výrobce na trhu. Aby byly dodávky a další 
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služby zákazníkům poskytnuty na požadované úrovni a s co nejnižšími náklady, je potřeba 

důkladná příprava a vzájemné sladění plánů činností všech zúčastněných organizací.  

Ty by měly vycházet z reálné představy o jejich potřebném rozsahu, obsahu, úrovni, 

nákladech na zajištění požadovaných služeb a možnosti jejich realizace. Ke zjištění  

a odstranění případných nedostatků pak přispěje vhodný systém sledování logistických 

procesů a zpětných vazeb pro kontrolu a úpravu jejich realizace. [1] 

Velká složitost a provázanost logistických systémů, rostoucí požadavky  

na ně kladené a náklady s tím související vyžadují důkladné plánování, řízení, kontrolu  

a koordinaci činnosti jednotlivých dílčích úseků. Hlavní část těchto úkolů plní, na základě 

předem zpracovaných plánů, logistický controlling. Přispívá tak, s využitím předem 

stanovených pravidel a ukazatelů, k dosažení a udržení požadovaného stavu. [1] 

Mezi hlavní úkoly controllingu patří sledování logistických výkonů a nákladů, proto 

je nutná existence vhodného informačního systému, bez kterého by nebylo možné logistický 

controlling vůbec uskutečnit. 

Logistický controlling zabezpečuje permanentní kontrolu hospodárnosti činnosti 

v logistickém řetězci tím že: 

 vychází z plánovaných záměrů a možností stanovených různými optimalizačními 

metodami 

 porovnává plán se skutečností hlavně u nákladů i výkonů 

 upozorňuje na nežádoucí vývoj 

 poskytuje podklady k odhalení i nápravě nežádoucího vývoje v chování logistických 

systémů 

 průběžně pořizuje, analyzuje a zpracovává potřebné údaje pro rozhodování 

logistického managementu 

 na jeho podkladě, v případě nutnosti, potřeby, mohou být upraveny i stanovené 

záměry 

3.5 Ukazatele pro analýzu logistického systému 

Analýzou logistických systémů a jejich jednotlivých prvků můžeme v jednotlivých 

částech logistického řetězce sledovat nejdůležitější obecné ukazatele, kde patří strukturní 

rámcové ukazatele a komplexní ukazatele. 
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Strukturní rámcové ukazatele: 

 objem a struktura výkonu, které definují rozsah úkolu 

 počty a kapacity technických prostředků, které mají zajišťovat tyto úkoly 

 vznikající náklady při jejich nasazení v potřebné časové i druhové struktuře 

Na jejich základě je pak možno v rámci logistického controllingu získávat 

komplexní ukazatele pro manažerské řízení další následující základní skupiny ukazatelů. [1] 

Komplexní ukazatele: 

 produktivity (provozních technických zařízení) 

 hospodárnosti (poměr logistických nákladů k logistickým výkonům) 

 jakosti pro posouzení dosažení stanovených cílů [1] 

Za pomocí těchto ukazatelů se sledují tyto hlavní cíle: 

 optimální řešení konfliktů mezi logistickými cíli 

 jednoznačné zadání cílů pro logistiku a jejich jednotlivé okruhy odpovědnosti 

 včasné rozpoznání odchylek, příležitostí a rizik 

 systematické hledání slabých míst a jejich příčin 

 jasné a srozumitelné měření výsledků logistiky a jejich jednotlivých dílčích úseků 

 posouzení výkonu v logistických činnostech 

Dále můžeme ukazatele rozdělit podle toho, kterou částí logistiky se zabývají. 

Ukazatele můžeme tedy zjišťovat pro:  

 zásobování 

 materiálový tok a přepravu 

 skladování a komisionářství 

 plánování a řízení výroby 

 distribuci 

Z celkového pohledu ukazatelé směřují ke zjišťování ekonomické situace firmy. [1] 
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Ukazatelé které charakterizují materiálový tok, dopravu a přepravu: 

Jsou to ukazatelé, které určují míru vytížení dopravního zařízení a řidičů a zjišťují 

náklady, které souvisí s dopravou a přepravou. [1] 

Mezi strukturní a rámcové ukazatele patří např.:  

 ujeté trasy 

 počet oprav 

 počet pracovníků v dopravě 

Mezi ukazatel produktivity patří např.:  

 čas potřebný na přepravu zakázky 

 počet ujetých tras na jeden dopravní prostředek 

 ujeté dopravní trasy na řidiče 

Mezi ukazatele hospodárnosti patří např.:  

 dopravní náklady na jednu zakázku 

 náklady na jeden tunokilometr 

 podíl přepravních nákladů na výrobních nákladech 

Mezi ukazatele kvality patří např.: 

 dodržování lhůt 

3.6 Časové využití vozového parku 

V dopravě s přihlédnutím na ekonomiku mají velkou důležitost fixní náklady, které 

jsou dány především z velké pořizovací ceny dopravních prostředků. V kalkulaci nákladů  

je technická základna odpisována pomocí odpisů a proto je nutné, aby dopravce měl  

na zabezpečení přepravních požadavků minimum dopravních prostředků. Jde o to, aby 

existující dopravní prostředek byl maximálně využitý z hlediska času.  K hodnocení časového 

využití vozidel se používají absolutní a relativní ukazatele, vztažené na evidenční kapacitu 

uvedenou v jednotkách vozoden nebo vozohodina. 

Vozoden v provozu: je každý kalendářní den (hodina), ve kterém vozidlo vyjede  

za přepravní práci, bez ohledu na délku trvání této práce. [2] 
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Vozoden v opravě: je každý kalendářní den (hodina), ve kterém vozidlo neprovádí 

přepravní práci z důvodů provozní neschopnosti – vozidlo je v plánované údržbě, opravě nebo 

na tyto úkony čeká, nebo je nepojízdné z důvodu vyřazení z evidence. [2] 

Vozoden v nečinnosti: je každý kalendářní den (hodina), kdy je vozidlo v řádném 

provozuschopném stavu, ale neprovádí přepravní práci z důvodů nedostatku této práce, 

nedostatku řidičů, nebo jiných důvodů. [2] 

Vozoden v technické pohotovosti: je každý kalendářní den (hodina), kdy je vozidlo 

v řádném provozuschopném stavu bez ohledu na to, zda provádí přepravní práci, nebo  

jí neprovádí. To znamená, že za vozoden (vozohodina) v technické pohotovosti  

je považován každý vozoden (vozohodina) v provozu a každý vozoden (vozohodina) 

v nečinnosti. [2] 

V dnešní době je evidence stavu, ve které se nacházejí vozidla, na vysoké úrovni 

s pomocí využití výpočetní techniky a proto je možné místo vozodní v hodnocení časového 

využití vozového parku používat vozohodiny. 

Při použití hodin jako ukazatele kapacity jednotlivých skupin vozidel i vozového 

parku jako celku se součinitel využití vozového parku vypočítá jako poměr skutečné doby 

provozu v hodinách k jejich časové kapacitě v hodinách.  

V praxi nejsou vozidla v silniční dopravě využívána v provozu po celých  

24 hodin – což je maximální norma. Proto je stanovena nominální a efektivní norma 

využitelnosti doby v hodinách jako náhrada za jeden vozoden v evidenci. A proto  

se stanovuje nominální nebo efektivní norma ve vyhodnocení časového využití vozidel,  

aby bylo k dispozici takové porovnání, které je prakticky dosažitelné a psychologicky 

přijatelné. [2] 

Vozohodiny v evidenci jsou následujícím součtem: 

 =  +  + č   [h]    (3.1) 

Kde je: 

 … vozohodiny v evidenci – norma doby provozu nebo využitelnosti vozidel [h] 

 … vozohodiny v provozu, hodiny využité na přepravní práci [h] 

 …. Vozohodiny v opravě [h] 

č … vozohodiny v nečinnosti [h] 

  



17 

 

Součinitel využití vozového parku 

Udává míru využití normy doby provozu (tzv. Evidenční) na přepravní práci  

a vypočítá se podle níže uvedeného vzorce. [2] 

α =              (3.2) 

Kde je: 

α …….. součinitel využití vozového parku  

 … vozohodiny v evidenci – norma doby provozu nebo využitelnosti vozidel [h] 

 … vozohodiny v provozu, hodiny využité na přepravní práci [h] 

Součinitel správkového stavu 

Součinitel správkového stavu udává míru nevyužití vozidel z důvodu jejich vyřazení 

z provozu pro poruchu, plánovanou údržbu, nebo důvody které vedly k provozní 

neschopnosti, můžeme ho tedy určit z níže uvedeného vztahu. [2] 

=              (3.3) 

Kde je: 

……. součinitel využití vozového parku  

 …. vozohodiny v opravě [h] 

 … vozohodiny v evidenci – norma doby provozu nebo využitelnosti vozidel [h] 

Zpřesnění součinitele správkového stavu je možné provést tak, že za základnu 

hodnocení se zvolí doba provozu uvedená ve vozohodinách, protože doba provozu přímo 

ovlivňuje dobu údržby a oprav, tedy: [2]  

=              (3.4) 

Kde je: 

…….. součinitel využití vozového parku    

 … vozohodiny v provozu, hodiny využité na přepravní práci [h] 

 ….. vozohodiny v opravě [h] 
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Součinitel nečinnosti  

Součinitel nečinnosti udává míru nevyužití vozidel z důvodu nedostatku přepravní 

práce, nedostatku řidičů, povětrnostních a jiných důvodů během provozního dne, to znamená, 

že během času daného normou doby provozu nebo využitelnosti vozidel a vypočítá se podle 

vzorce: [2] 

=                     (3.5) 

Kde je: 

…… součinitel nečinnosti  

 … vozohodiny v nečinnosti [h] 

 … vozohodiny v evidenci – norma doby provozu nebo využitelnosti vozidel [h] 

Součinitel technické pohotovosti 

Součinitel technické pohotovosti udává podíl vozohodin (kdy jsou vozidla v řádném 

provozuschopném stavu) na celkovém evidenčním stavu vozohodin. Nepravidelnost 

v poptávce, nebezpečí poruchy vozidel, dopravní cesty nebo dopravních zařízení v době 

přepravy vyžaduje, aby byl k dispozici určitý počet vozidel v řádném technickém stavu. 

Součinitel technické pohotovosti se vypočítá s použitím údajů o provozu a nečinnosti. [2] 

Vypočítá se podle vzorce:  

=               (3.6) 

Kde je: 

…… součinitel technické pohotovosti    

 … vozohodiny v nečinnosti [h] 

 … vozohodiny v evidenci – norma doby provozu nebo využitelnosti vozidel [h] 

 … vozohodiny v provozu, hodiny využité k přepravní práci [h] 
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4. Vymezení možností snížení nákladů při provozu vozidel 

Většina firem se snaží šetřit, kde to je jen trochu možné, na jednu oblast však často 

zapomínají a tou oblastí je provoz firemních automobilů. Jen na této položce přitom většina 

firem a hlavně větší společnosti mohou ušetřit až mnohamilionové částky ročně. 

Výsledky z analýzy provozu vozidel ukazují, že téměř každá firma je schopna ušetřit 

4 až 7 % celkových nákladů na služební automobily, u některých společností  

pak úspora dosahuje až 15 %, a to bez nutnosti snížení standardu pořizovaných vozidel. 

Každá firma by si měla nejprve přesně zanalyzovat rozložení nákladů na jednotlivé 

položky správy svého vozového parku, a pak se zaměřit na úspory v jednotlivých oblastech. 

Vymezení možností snížení nákladů při provozu vozidel můžeme posuzovat 

z různých hledisek. Jedním z nich je, že budeme přihlížet na snižování nákladů z hlediska 

materiální stránky, kde by patřila spotřeba paliva a různé druhy pohonu. Další významnou 

oblastí je financování a pojištění vozidel. Určitým způsobem lze ušetřit náklady i v ostatních 

oblastech, které souvisí s provozem vozidel např. vhodný výběr pneumatik, výkon motoru, 

elektronická kniha jízd. 

4.1 Oblast materiální 

Je nutné si uvědomit, že provozování vozového parku není jen vstupní náklad, ale jsou 

to i náklady spojené s provozem vozidla po celou dobu životního cyklu automobilu 

v podniku. Proto nemůžeme nahlížet na ekonomickou stránku jen při pořizování nových vozů, 

ale i na náklady spojené s provozem vozidla a na případné náklady spojené s prodejem, resp. 

výši výnosu z prodeje. 

Palivo – benzín, nafta, LPG 

Oblast paliva činí v nákladech na firemní automobily průměrně 24 procent, proto 

jsou úspory v této oblasti obzvláště důležité.  

Jedním z klíčových rozhodnutí je, zda zvolit benzín, nebo naftu. Úspora na dieselovém 

motoru se obecně projeví až při vyšším nájezdu. Při nájezdech do 15 tisíc kilometrů ročně  

má smysl spíše motor benzinový.  
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Důležité je také motivovat řidiče, aby netankovali u nejdražších pump u dálnice.  

Se spotřebou je samozřejmě třeba kalkulovat již při výběru vozidla a dát přednost úspornějším 

typům. 

Benzin vs. Nafta 

Benzin:  

+ nižší pořizovací cena 

+ tišší a kultivovanější chod 

+ širší spektrum využitelných otáček 

+ nižší servisní náklady 

- vyšší spotřeba paliva 

Nafta: 

 + nižší spotřeba paliva 

+ pocitově větší zátah 

- kultura chodu 

- hlučnost 

- vyšší cena 

Cena benzínu a nafty neustále roste a pravděpodobně bude růst dál. Proto je vhodné 

hledat alternativy, které umožňují zbavit se závislosti na benzínu a naftě. 

Provoz auta na pohon LPG - Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný ropný plyn)  

V současnosti stále přibývají podniky a podnikatelé, kteří po analýze zjišťují,  

že nejvýhodnějším pohonem pro jejich vozy je LPG. Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) 

nabízejí nejen čisté spalování paliva, ale především efektivní snižování nákladů na dopravu. 

Cena LPG je totiž podstatně nižší, než u běžných paliv dostupných na trhu, a to přibližně  

o polovinu. Při dostatečném užívání vozidla nabízí LPG rychlou návratnost investice  

do přestavby vozidla na LPG pohon pro podniky. 

Nevýhod ale také není málo. Autu vzroste spotřeba a poklesne jeho výkon. Navíc  

se mění pouze závislost z jednoho fosilního paliva na jiné. I zemní plyn označovaný jako 

CNG (Compressed Natural Gas – stlačený zemní plyn) se těží a jeho množství je omezené a 

jeho cena často roste spolu s cenou benzinu a nafty. 
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Automobil s hybridním pohonem 

Automobily s hybridním pohonem mají dva motory, spalovací a elektromotor. 

Spotřeba bývá nejnižší a většinou jsou schopny si samy dobíjet baterie. Nevýhodou je vysoká 

cena, vyšší hmotnost a poruchovost. 

Jízdou na benzínový pohon se dobíjí akumulátor automobilu, který pak může 

pohánět automobil. Bohužel kapacita baterií je malá, jelikož s většími by výrazně stoupla 

hmotnost automobilu a pokles spotřeby by nebyl tak výrazný. Z nedostatku kapacity baterií  

se používá samostatně elektromotor, jen pokud auto běží na volnoběh anebo na ujetí prvních 

pár kilometrů. Více baterie nezvládne a do práce se zapojí i připojený benzínový motor. 

Elektromobily 

Samotné elektromotory mají lepší specifikace, ale horší praktické využití. Většinou 

se jedná o malá a lehká auta, která se připojí v garáži do zásuvky, kde se dobijí a jsou schopna 

ujet podle modelu od 100 do 250 kilometrů. Elektromobily neprodukují škodliviny a jejich 

rozměry jsou ideální do města. Bohužel jejich malý dojezd a nemožnost kdekoliv nabít 

provoz auta značně limituje. 

Také dobíjení baterií do plného stavu chvíli trvá (od 1 hodiny třífázově, přes 3-5 

hodin pomocí jednofázové zásuvky. Praktické využití je proto pro řidiče zvyklého na tradiční 

vlastnosti auta sporné. Navíc elektřina rovněž není zadarmo a musí se nějakým způsobem 

vyrábět. Podle zkušeností nevýhody vyvažuje bezkonkurenční cena na provoz (12 kWh/100 

km). Nevýhodou jsou naopak poměrně vysoké pořizovací náklady. 

Vodíkový pohon – vize budoucnosti 

Hudbou budoucnosti je vodíkový automobil. Auta na vodík už jezdí i v sousedním 

Německu, kde už také funguje síť vodíkových stanic. Nezanedbatelnou výhodou je, že při 

výrobě vodíku neprobíhají žádné procesy, které by nějak poškozovaly životní prostředí. 

Auta pracují s palivovými články s vodíkem, z něhož se přímo ve vozidle vyrábí 

elektřina. Ta vzniká exotermní elektrochemickou reakcí a využívá se pro elektromotor, který 

vůz pohání. Kromě elektřiny vzniká také voda nebo vodní pára a nejde vlastně o spalování, 

ale chemickou reakci. 
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Vodíkové prototypy už má většina větších automobilek. Mnozí věří, že do 20 let 

vystřídá vodík kompletně celou ropnou produkci. Výroba vozů je ale zatím drahá, navíc u nás 

není ani jedna stanice, tudíž provoz takového auta u nás nemá smysl. 

 

4.2 Oblast finanční 

Firma může mít automobily ve svém vlastnictví (bankovní úvěr), nebo využít 

finančního či operativního leasingu. V případě operativního leasingu se jí může o veškeré 

služby spojené s vozovým parkem postarat leasingová společnost, na čemž se dá také ušetřit. 

Pro společnosti, které potřebují hotovost a chtějí zlepšit cash flow, existuje i možnost odkupu 

vozového parku leasingovou společností a jeho následného zpětného pronájmu. 

Finanční leasing 

Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu leasingu 

upraveném příslušnou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem. Součástí smlouvy  

je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy. 

Finanční leasing se hodí hlavně při financování vozidel. Netýká se však pouze 

osobních automobilů pro firemní účely. Díky tomuto finančnímu produktu (finanční leasing) 

si mohou společnosti a podniky snáze pořídit nákladní automobily, návěsy a přívěsy, tahače, 

autobusy, a to nejen novou, ale i zánovní (ojetou). 

Základní výhody a nevýhody leasingu 

Výhody:  

 Vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru. 

 Riziko inflace nese obvykle leasingová firma. 

 Při pořizování předmětu leasingu není nutný kapitál. 

 Jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou 

společností sjednat nepravidelné splátky. 

 Leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. Leasingová společnost 

využívá zrychleného odepisování oproti normálnímu, které používají podniky, které 

koupí předmět na úvěr nebo za hotové peníze. 
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Nevýhody: 

 V leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové 

společnosti, a proto pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr či za hotové. 

 Jsou výrazně omezená vlastnická práva k předmětu leasingu, protože po celou dobu 

pronájmu patří leasingové společnosti a nájemce tak nemůže provádět ani sebemenší 

úpravy bez jejího souhlasu. 

 Některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení 

nebo totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné 

výši. 

 Nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popřípadě s dost vysokým penále. 

 V případě, že by se leasingová společnost dostala do špatné finanční situace nebo  

až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání. 

Operativní leasing 

Operativní leasing představuje přirozenou alternativu ostatních způsobů pořizování 

firemních vozidel. Na rozdíl od všech ostatních forem pořizování vozidel není cílem 

operativního leasingu přechod automobilu do majetku najímatele. 

Zákazník si v rámci produktu operativní leasing vůz pronajímá na předem sjednanou 

dobu, v jejímž průběhu využívá rozmanitých služeb leasingové společnosti. 

Výhody operativního leasingu: 

 Firma optimalizuje své cash-flow - hradí pravidelné splátky, které nejsou ovlivněné 

jednorázovými výkyvy za servis, pojištění, dálniční známky apod. 

 Není nutné platit počáteční akontaci - volné prostředky tak firma může použít  

na vlastní podnikatelskou činnost. 

 Firma profituje na slevách od prodejců automobilů, pojišťoven, servisů, pneuservisů 

apod. poskytnutých leasingové společnosti. 

 Administrativní jednoduchost pro firmu - veškeré služby jsou společnosti fakturovány 

najednou. 

 Úspory personálu - firma zpravidla nepotřebuje vlastní zaměstnance, kteří by se starali 

o vozový park. Veškerou činnost přebírá leasingová společnost. 
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Bankovní úvěr 

V takovém případě se klient stává majitelem vozu okamžitě po podepsání kupní 

smlouvy a uhrazení ceny. Pak má majitel vozu již jen smluvní vztah s bankou, kde musí úvěr 

splácet. 

Při nákupu vozidla na úvěr je administrativa proti leasingu přece jen složitější.  

V případě koupě nového vozidla je nutné někdy počítat s nároky banky na zajištění, protože 

částka úvěru je již vyšší.  

Vhodný výběr pojištění vozidel 

Zajímavé úspory je možno dosáhnout i pečlivým výběrem pojišťovny a jejího 

konkrétního produktu. Ušetřit se dá i na stanovení vyšší spoluúčasti. 

Flotilové autopojištění dnes již komplexně pokrývá všechny potřeby a rizika 

moderní správy vozového parku. Vozidla aktivní v podnikatelské činnosti jsou denně 

v provozu a riziko vzniku škod je u těchto vozidel obrovské.  Komplexní flotilové pojištění  

je pro podniky nejlepším řešením pokrytí těchto rizik. Počet vozů ve flotile má vliv na výši 

pojistného.  

Výhodou pojištění celého vozového parku je přehledná a jednoduchá administrativní 

správa, a zejména možnost čerpání různých výhod, množstevních slev a doplňkových bonusů. 

V rámci flotilové smlouvy lze sjednat nejen pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla, ale i kompletní pojištění vozového parku, včetně havarijního pojištění, pojištění skel, 

úrazového pojištění, pojištění náhradního vozidla, pojištění právní ochrany a pojištění 

provozních škod. Hlavním principem skupinových smluv je flexibilita, která se promítá  

i do přiřazení jednotlivých rizik k jednotlivým vozidlům.  

V rámci havarijního pojištění lze připojistit řadu technických rizik, například pomocí pojištění 

zavazadel s odcizením nebo pojištění věcí během silniční dopravy, dále lze sjednat strojní 

připojištění, připojištění provozních škod nebo, například u nákladních vozidel, pojištění škod 

vzniklých při sklápění atd.  
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Množstevní slevy 

Vhodnější je vždy nakupovat větší počet vozidel najednou, ideálně pak jedné značky 

a u jednoho dealera. Pravidlem jsou pak množstevní slevy od prodejců. Toto pravidlo řada 

firem nerespektuje a jejich vozové parky jsou roztříštěné mezi více značek. 

4.3 Ostatní možnosti snížení nákladů 

Vymezit všechny položky, které má smysl sledovat a monitorovat, snad ani není 

možné. Některé položky jsou totiž zcela skryty a nejsou monitorovány a jsou často promítány 

do celkových režijních nákladů firmy. Jsou tím myšleny hlavně vícenáklady způsobené 

nesprávným používáním vozů a managementem celého vozového parku. Jedná se tedy o vliv 

lidského faktoru, jak na úrovni řízení, tak na úrovni užívání. 

Níže budou popsány ostatní oblasti, ve kterých lze snížit náklady při provozu 

podnikových autoparků 

Vhodný typ motoru 

Při výběru vozidla je důležitý také pečlivý výběr automobilů podle účelu, kterému 

budou sloužit. Někdy je z hlediska nákladů lepší zvolit slabší motor s nižší spotřebou, který 

přitom z hlediska účelnosti poslouží stejně dobře. 

Vhodný výběr pneumatik 

Určitá možnost úspor je možná i v oblasti pneumatik, většinou zde lze ušetřit  

2 až 4 procenta celkových nákladů na firemní vozidla. Stačí rezignovat na pneumatiky 

zvučných značek známých z televizních reklam a dát přednost střední nebo ekonomické třídě. 

U firemních automobilů je každé malé snížení nákladu velmi pozitivním přínosem, 

jelikož se na první pohled zanedbatelné uspořené částky násobí počtem vozidel. Určitě  

se vyplatí proškolit uživatele jednotlivých automobilů, které je často potřeba přivést  

ke správnému stylu jízdy který vede k úspoře pohonných hmot. 

Dalším klíčovým faktorem pro snížení provozních nákladů u firemních flotil může 

být pořízení tzv. zelených pneumatik, u kterých se většinou zaručuje nižší spotřeba  

o 0,2 l/100 km a delší životnost. 
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Firma s vozovým parkem čítajících 20 automobilů s průměrnou spotřebou 8l/100 km 

spotřebuje při průměrném kilometrovém nájezdu 30.000 km celkem 48.000 litrů paliva.  

Po obutí pneumatik s nízkým valivým odporem a proškolení zaměstnanců lze dosáhnout 

úspory paliva v průměru jednoho litru na sto kilometrů, díky čemuž poklesne celková 

spotřeba paliva na 42.000 litrů. 

Náklady na vozidlo se spoluúčastí řidiče 

Při zavedení těchto pravidel se výrazně zlevní provoz, protože většina řidičů  

se ke služebnímu automobilu většinou chová nesrovnatelně hůře než ke svému soukromému 

vozidlu, jezdí s ním méně úsporně, tankuje do něj dražší palivo a podobně. Tomu lze předejít 

jen nastavením určité spoluúčasti řidičů na celkových nákladech za služební vozidlo, 

například ve výši 5 %.  

Stejně tak se vyplatí zvýhodnit řidiče, kteří jezdí s firemními vozidly bez nehod. 

Velké společnosti se běžně setkávají s tím, že zatímco někdo nemá za deset let ani jednu 

nehodu, jiný ve služebním automobilu havaruje během jednoho roku desetkrát. 

Elektronická kniha jízd 

Elektronická kniha jízd pomocí systému GPS-Global Positioning System (globální 

polohový systém) umožňuje jednoduše sledovat pohyb všech podnikových vozidel a zároveň 

zpracovávat a vytvářet elektronickou knihu jízd. S elektronickou knihou jízd 

je vždy možno vědět, kde se nacházejí všechna podniková vozidla, kudy a kolik najela 

kilometrů. Díky tomuto přehledu lze ušetřit vysoké procento nákladů na správu vozového 

parku.  

Při pohybu vozidla dochází k záznamu jeho přesné polohy do interní paměti modulu. 

Tyto údaje se přenášejí prostřednictvím GSM-Global System for Mobile Communications 

(globální systém pro mobilní komunikaci) sítě do serveru a dále se zpracovávají do přehledné 

knihy jízd. Lze tak sledovat pohyb vozidla přímo na mapě nebo připravit knihu jízd ve formě 

přehledné tabulky. Importem dat o tankování při placení platebními kartami je možno 

sledovat průměrnou spotřebu pohonných hmot. Kniha jízd integruje všechny potřebné funkce 

pro doložení např. finančnímu úřadu.  

Použití této technologie má jasné výhody, lze díky ní značně zefektivnit přepravu, 

mít přehled o vozech, jejich poloze, absolvovaných cestách a přitom může na vozidla dohlížet 
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méně osob na dispečinku. S jistou dávkou nadsázky lze podobné zařízení považovat  

i za bezpečnostní prvek - v případě, že vůz podezřele změní směr či zastaví v nepříslušejícím 

místě, je možno rychle ověřit, co se s vozem děje. To všechno jsou přednosti, které se stávají 

pro provozovatele menších a středních flotil kriticky důležitými. 

Možnosti v IT oblasti jsou neomezené a systémy pro správu autoparků tak hranice 

znají pouze v potřebách jejich manažerů. Pomineme-li knihu jízd, je možné od aplikace 

očekávat například evidenci karet vozidel, typů vozidel, druhů pneumatik či paliv, karet 

řidičů, výkonů vozidel, archiv výměn a servisních úkonů, čerpání pohonných hmot, nehod 

nebo oprav. Mezi všemi těmito údaji je možné navolit libovolné vazby a ve výsledku  

tak získat kompletní přehled o voze. 

Ve správně nastaveném systému lze například podle registrační značky vyhledat 

konkrétní automobil a zobrazit, jaké je na něj možné pneumatiky použít, jaké na něm aktuálně 

jsou namontovány (včetně výrobních čísel), kdy byly vyměněny, kdo má oprávnění s autem 

jezdit, zda bylo havarováno, jaké na něm byly provedeny servisní úkony a jaké jej čekají. 

Mezi jednotlivými řidiči lze porovnat třeba jejich spotřebu či dobu jízdy v určitém 

období. Je-li součástí aplikace také účetní agenda, je možné do ní zahrnout například odpisy, 

technické zhodnocení karet majetku, fakturaci za služby jako tankování a servis a podobně. 

Samozřejmostí jsou také statistiky, grafy a souhrny, ať už jde třeba o průměrný 

počet ujetých kilometrů na jeden automobil nebo podíl využití auta v kalendářním období. 

Všechny tyto nástroje různým způsobem pomáhají k vyšší efektivitě při správě vozového 

parku. 
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5. Závěr 

Bakalářská práce se zabývá optimalizací provozu vozidel v podnicích, jejich 

přehledu a rozboru konkrétních metod. Dále pak analýzou využití vozidel v průmyslu a 

vymezení možností snížení nákladů a vše s tím spojené. 

Tato práce je rozdělena do třech větších kapitol. První část je zaměřena  

na optimalizaci a plánování, kde určující podmínkou pro uplatnění dopravních prostředků  

je kapacita infrastruktury a vozidel. Jsou zde popsány metody, které se nejčastěji používají. 

Jedná se o metodu severozápadního rohu, metoda indexní a Voglova aproximační metoda. 

Doporučenou metodou je metoda VAM, která v typickém případě poskytuje správné řešení.  

U metody teorie grafu jsou popsány algoritmy pro hledání nejkratší cesty. Nejkratší cesta 

umožňuje společnostem hospodařit optimálně a tím šetřit palivo, čas a náklady spojené  

s dopravou. Dále je zde popsána zůstatková hodnota vozidel v závislosti na stáři vozidla, kde 

je patrné, že největší a nejrychlejší pokles ceny je v prvním roce po nákupu nového vozidla. 

Druhá část se zabývá analýzou využití vozidel v průmyslových podnicích, kde  

je popsána základní charakteristika a technický stav vozového parku, jehož struktura  

se samozřejmě liší v závislosti na oboru podnikání jednotlivých podniků. Jsou zde popsány 

také ukazatele pro analýzu logistického systému, na jejichž základě lze získávat komplexní 

hodnoty pro manažerské řízení, plánování a optimalizaci. Důkladnou analýzou využití vozidel 

jsme schopni stanovit minimální počet vozidel s maximálním využitím. 

V třetí části jsou vymezeny jednotlivé možnosti, které mohou přinést snížení 

nákladů při samotném provozu vozidel. Mezi tyto oblasti patří především výběr vhodného 

paliva, které je jednou z klíčových rozhodnutí. Začátek všeho je již při samotném výběru 

vozidla, které se chystáme zakoupit. Pokud si uvědomíme, že náklady na palivo představují  

u automobilu zhruba polovinu celkových nákladů na jeho provoz, měli bychom vždy 

upřednostnit vůz, který disponuje nižšími hodnotami spotřeby paliva. Dále lze říci, že značné 

prostředky můžeme ušetřit při vhodně zvolené formě financování vozidel, kde se jeví jako 

vhodná varianta a tím pádem i doporučení pro volbu financování operativní leasing, kde 

Firma optimalizuje své cash-flow. 

Důležitá je rovněž skutečnost, že pro zajištění efektivity provozu vozového parku  

je na něj nutno pohlížet komplexně. V praxi to znamená sledovat a průběžně reagovat  

na změny, které probíhají neustále. 
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Seznam použitých zkratek 

GSM Global System for Mobile Communications (globální systém pro mobilní         

komunikaci), je to otevřený standard pro mobilní komunikaci 

VAM Voglova aproximační metoda  

GPS Global Positioning Systém (globální družicový polohový systém), pomocí GPS je 

možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na zemi 

LPG Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný ropný plyn) 

S……. průřez náplně dopravního zařízení [ ] 

…... součinitel plnění dopravního zařízení 

…… sypná hmotnost dopravovaného materiálu [kg. ] 

v……. rychlost přemístění [m. ] 

….. efektivní pracovní čas dopravního zařízení za směnu (den, hodina) 

Q…… hodinový přepravní výkon 

…... směnový, denní přepravní výkon (hmotnost) 

… směnový, denní přepravní výkon (objem) 

……vzdálenost mezi dávkami [m] 

.…...součinitel plnění dopravního zařízení 

…… sypná hmotnost dopravovaného materiálu 

…….celková délka pracovního cyklu [s] 

…... součinitel nerovnoměrnosti dopravy 

V…… užitečný objem dopravního prostoru [ ] 

….. nosnost současně dopravovaných vozidel [kg]   

f…….. frekvence – počet pracovních cyklů za hodinu 

α……. součinitel využití vozového parku    

… vozohodiny v opravě [h] 

…... součinitel využití vozového parku     

….. součinitel nečinnosti    

….. součinitel technické pohotovosti    

... vozohodiny v nečinnosti [h] 

... vozohodiny v evidenci – norma doby provozu nebo využitelnosti vozidel [h] 

... vozohodiny v provozu, hodiny využité k přepravní práci [h] 


