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ANOTACE  

Tématem diplomové práce je ekonomická analýza zemních strojů používaných v důlně 

doplňkové mechanizaci na Severočeských dolech – Doly Nástup Tušimice. V práci je 

nejprve popisována charakteristika povrchové těžby uhlí na SD – DNT a druhy 

technologických celků, které jsou využívané na uhelných lomech a na skrývkových řezech. 

Další kapitola se zabývá charakteristikou používaných prostředků DDM na DNT. 

Následující část práce je věnována vstupním datům, která jsou použita pro analýzu 

zemních strojů používaných na DDM. Pátá a šestá kapitola je samotná analýza nákladů 

spojených s provozem DDM a výkonem strojů a jejich efektivity. V poslední části je 

uvedeno celkové hodnocení jednotlivých kategorií strojů dle výsledků provedené analýzy. 

Z hodnocení vyplývá i návrh pro výběrová řízení na nákup nových zemních strojů pro 

DDM - DNT.   

 

Klíčová slova: SAP, analýza, controllingová zakázka, datový zdroj, náklad na stroj, výkon 

stroje 

SUMMARY 

The economic analysis of earth moving machines used in additional mechanization 

section of the Severočeské doly – Doly Nástup Tušimice Mine is a theme of the thesis. The 

characteristics of open pit coal mining in the SD – DNT Mine and technological complexes 

used in coal quarries and overburden faces are described first in the thesis.  Further chapter 

deals with characteristics of mechanical means used in additional mechanization section in 

the DNT Mine. Following part of the thesis concerns input data which are used for analysis 

of earth moving machines used in the AMS. The fifth and sixth chapters are the analysis 

itself of the costs of the AMS operation, machine output and their efficiency. A general 

evaluation of single machine categories based on the analysis carried on is stated in the 

final part. A proposal for competitive tenders for earth moving machine purchase to the 

AMS – DNT Mine is implied from the evaluation.     

 

 

Keywords: SAP, analysis, controlling contract, data source, machine costs, machine 

output.    
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1 Úvod, cíl práce  

 Pro diplomovou práci jsem si vybrala téma „Ekonomická analýza zemních strojů 

používaných v důlně doplňkové mechanizaci na Severočeských dolech – Doly Nástup 

Tušimice“. 

 Severočeské doly a.s. (dále jen SD a.s.) se zabývají těžbou, úpravou, prodejem 

hnědého uhlí a doprovodných nerostných surovin. Jsou největší hnědouhelnou těžební 

společností v České republice, která vznikla spojením dvou do té doby na sobě nezávislých 

dolů a to Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi  

a v rámci České republiky představuje vytěžené uhlí na SD a.s. 53,73 % z celkové 

produkce uhlí za rok 2011 [2]. Rozsah jejích činností, od počáteční skrývky povrchu až po 

finální rekultivaci odtěžených ploch, je značně rozsáhlý a specifický.  

Cílem diplomové práce je zpracování analýzy nákladů na pořízení a provoz 

mechanizmů důlně doplňkové mechanizace na Dolech Nástup Tušimice a vzájemné 

porovnání ekonomické výhodnosti a efektivity jednotlivých strojů, dle typu a dodavatele 

ve vybraných kategoriích.  

V úvodních kapitolách diplomové práce popisuji charakteristiku povrchové těžby uhlí 

na SD – DNT a druhy technologických celků, které jsou využívané na uhelných lomech  

a na skrývkových řezech.  

Dále se zabývám charakteristikou používaných prostředků DDM na DNT, 

jednotlivými kategoriemi strojů a jejich pracovním nasazení na DDM.  

Ve čtvrté kapitole se věnuji vstupním datům, která jsou použita pro analýzu zemních 

strojů používaných na DDM, způsobem sledování nákladů na zemní stroje v systému SAP 

a systému ProTank PHM a uvádím jednotlivé nákladové položky strojů. 

Pátá a šestá kapitola je samotná analýza nákladů spojených s provozem DDM, 

výkonem strojů a jejich efektivity. Analýza je provedená pomocí porovnání jednotlivých 

nákladů strojů na Mth, multikriteriálním hodnocením strojů dle jednotlivých nákladů  

a porovnáním výkonů a efektivity jednotlivých typů strojů v analyzovaném období. 
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V závěru diplomové práce prezentuji celkové hodnocení jednotlivých kategorií strojů 

dle výsledků provedené analýzy. Z hodnocení vyplývá i doporučení pro výběrová řízení na 

nákup nových strojů pro DDM - DNT.   
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2 Charakteristika povrchové těžby uhlí na SD – DNT 

Povrchová těžba hnědého uhlí a doprovodných surovin na Severočeských dolech a.s. 

Doly Nástup Tušimice je zajišťována pomocí kolesových rýpadel. Hornická činnost  

se provádí podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání v DP Tušimice.  

Kolesová rýpadla jsou zařazena do technologických celků, která jsou výsledkem 

unifikace řady rypadlo – doprava – zakladač, dané pro určité výkony (m
3
/hod. sypané 

zeminy).  

Na DNT jsou to technologické celky TC1 - o teoretickém výkonu 2500 m
3
/hod. sypané 

zeminy nasazené na uhelných lomech a technologické celky TC2 - o teoretickém výkonu 

5000 m
3
/hod. sypané zeminy na těžebních úsecích skrývky.  

Vlastní technologie dobývání je v závislosti na použitém technologickém zařízení 

kontinuální, což znamená, že všechny fáze technologického procesu (dobývání, doprava, 

zakládání) probíhají nepřetržitě a použité zařízení je kontinuálně pracující. [1] 

2.1 Uhelné lomy 

V současnosti probíhá těžba uhlí na DNT ve třech lokalitách – Odstavená porubní 

fronta (dále jen OPF), Hlavní porubní fronta (dále jen HPF) a nová těžební lokalita Libouš 

II – sever (dále jen Li II – sever). Staré těžební prostory, které jsou v postupu směrem  

na sever, budou postupně douhleny - OPF v roce 2013, HPF v roce 2014. Do budoucna 

zůstane pouze lokalita Li II – sever, která má těžební pole směrem na východ.  

Uhelné lomy jsou řešeny transportním způsobem dobývání s podélným a příčným 

způsobem přemísťování meziloží a výklizu z uhelné sloje. Podélný způsob přemísťování 

navazuje na pásové zakladače řady TC1 (ZP3500, PVZ), které hloubkovým a výškovým 

způsobem vytváří proplástkovou výsypku. Příčný způsob přemísťování je tvořen systémem 

pasových vozů a vytváří předvýsypku. 

Na uhelných lomech jsou nasazena kolesová rýpadla řady TC1 (KU 300, K 800N), 

těžící různorodou uhelnou substanci v těžebních cyklech s proměnlivými kvalitativními 

parametry těženého uhlí. 

Rýpadla těží uhlí přes pásové vozy zakládací (dále jen PVZ) na porubní dopravníky  

a následně na uhelné odtahy. Každý odtah je samostatně zaústěn do drtiče (jeden starý 
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kladivový a dva nové rotorové), které uhlí drtí na výstupní frakci do 40 mm. Následně  

je toto nadrcené uhlí směrováno na Homogenizační skládku, kde dochází k homogenizaci 

– zjednodušeně řečeno míchání uhlí různé kvality. Již zhomogenizované uhlí je poté 

směrováno k odběrateli přes pásovou dopravu (ETU), nebo se nakládá na vlakové 

soupravy (EPRU 1, EPRU 2, elektrárna Chvaletice, atd.). Výkliz je zakládán pomocí PVZ 

přímo do již vyuhleného prostoru nebo je směřován na vnitřní výsypku.  

2.2 Skrývka 

Na skrývkových řezech jsou nasazena kolesová rýpadla řady TC2 (KU 800,  

SchRs 1550 a SchRs 1320), kdy volba optimální technologie dobývání je v rozhodující 

míře ovlivněna technickými parametry nasazeného stroje a báňsko-geologickými 

podmínkami dobývání. U jednotlivých rýpadel je uplatňována jednořezová a víceřezová 

technologie dobývání. 

Výsypkové etáže jsou zakládány pasovými zakladači řady TC2 (ZP 5500, ZP 6800, 

ZPDH 6300), které umožňují technologii zakládání výsypkových etáží jak výškově (sypání 

nad úrovní pojezdové roviny zakladače), tak hloubkově (sypání pod úrovní pojezdové 

roviny zakladače). 

Mimo tuto základní dvouetážovou technologii s jednou pracovní plošinou, je 

uplatňována technologie více etáží s větším množstvím pracovních plošin, vyžadující 

přejíždění zakladače mezi pracovními plošinami. Tato technologie je uplatňována na 

výsypce v západní části lomu Libouš.
 1

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pramen – interní informace SD a.s. 
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3 Charakteristika používaných prostředků DDM na DNT 

Nedílnou součástí provozu TC1 a TC2 je důlně doplňková mechanizace, která svými 

výkony na DNT zajišťuje: 

 Přípravu pojezdových ploch pro rýpadla a zakladače, 

 Odvodnění plání v dobývacím prostoru, 

 Čištění pod dálkovou pásovou dopravou, 

 Práce při přestavbách, 

 Nakládku a těžbu doprovodných surovin, 

 Skrývku ornic, 

  Úpravu závěrných svahů a ploch atd. 

V roce 2004 prošla důlně doplňková mechanizace na DNT optimalizační studií, kterou 

prováděla firma Callista consulting s.r.o. Cílem této studie bylo optimalizovat náklady  

a využití důlně doplňkové mechanizace. V rámci této studie byly stroje rozděleny do 

kategorií podle výkonu stroje, hmotnosti stroje a charakteru vykonávané práce.  

V diplomové práci budu toto rozdělení respektovat.    

3.1 Jednotlivé kategorie a současné počty strojů DDM na DNT 

V současné době jsou na úseku DNT – DDM vedeny následující kategorie strojů: 

 Dozery velké (5 strojů), 

 Dozery střední (7 strojů), 

 Dozery malé (24 strojů), 

 Truboukladače (4 stroje), 

 Překladače (3 stroje), 

 Čelní lopatové nakladače (6 strojů), 

 Čelní lopatové nakladače čistící (8 strojů), 

 Čistící zařízení DPD (10 strojů), 

 Pásová lopatová rýpadla (7 strojů), 

 UDS (3 stroje), 

 Grader, Scraper, Válec (po 1 stroji),  

Uvedené stroje jsou od různých výrobců, jako je KOMATSU, CATERPILLAR, 

NEWHOLLAND, LIEBHERR, HYDREMA, VOLVO. 
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3.2 Pracovní nasazení strojů DDM 

V nepřetržitém provozu, kde stroje zajišťují kontinuální těžbu, je nasazeno sedm 

malých dozerů a pět čistících nakladačů. Vzhledem k důležitosti zajištění těžby byla 

vyčleněna skupina strojů, rezerva pěti malých dozerů a dvou čistících nakladačů, která 

pokrývá provoz při nutných opravách techniky. 

Ostatní stroje jsou nasazeny v ranních dvanáctihodinových směnách v celém týdnu. 

V případech, kdy je nutné kontinuální nasazení ostatní techniky, je toto řešeno 

seskupováním osádek a změnou jejich pracovního grafu. Toto se stává například při těžbě 

v prostorech s výskytem proplástek, zajištění nakládky uhlí v čase revize drtíren, řešení 

stability svahů, atd. 
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4 Vstupní data 

V roce 2008 přešly Severočeské doly a.s. na podnikový informační systém od firmy 

SAP. Produkty této firmy jsou z oblasti ERP, které v jednom integrovaném prostředí 

umožňují snadno udržovat a aktualizovat data o důležitých procesech v podniku.  

 Systém SAP umožnil na SD nasazení již hotových universálních modulů, u kterých  

se v procesu implementace již pouze parametricky nastavily pravidla, která musí systém 

při provozu splňovat. V tomto systému existuje vlastní vývojové prostředí pro tvorbu 

nových úzce specializovaných modulů a aplikací, které v jednotném datovém prostředí 

spolupracují s dodanými univerzálními moduly. 

Informační systém SAP plní roli komplexního systému na podporu výrobních  

a ekonomicko-obchodních aktivit celé skupiny Severočeské doly [3]. 

Základními moduly SAP na SD jsou: 

 FI financial accouting - finanční účetnictví, 

 AM asset management - správa hmotného a nehmotného majetku, 

 CO controlling - vnitropodnikové účetnictví, 

 TR treasure – zpracování plateb, řízení likvidity, realizace finančních operací, 

 MM materials management – proces nákupu a skladů, 

 SD sales and distribution – proces prodeje mimo uhlí, 

 IM/PS řízení investic,  

 OU obchod s uhlím – specifický modul zajišťující proces obchodu s uhlím, 

 AU autodoprava, 

 PM plant maintenace – údržba, 

 HR human resources – lidské zdroje – mzdy a personalistika, 

 WF a DMS work flow a document management system, oběh dokumentů a 

jejich správa, 

Náklady na provoz zemních strojů jsou udržovány v různých modulech a aplikacích 

systému SAP (viz tab. 1). 

 

 

 



Jana Pavlíčková: Ekonomická analýza DDM na Severočeských dolech 

2013  8    

Tabulka 1: Struktura nákladů zemních strojů 

Náklady na provoz zemních strojů Datové zdroje 

Pořizovací cena SAP, modul „AM - soubor majetku“ 

Náklady oprav SAP, modul „PM - údržba“, aplikace 

„Realizace údržby“ – zakázkový systém 

Spotřeba PHM ProTank PHM – propojení přes datové 

rozhraní se systémem SAP 

Ostatní náklady SAP, přiřazení nepravidelných nákladů 

Náklady z odstávky SAP, aplikace „DDM plány a výkazy – Zadání 

výkazu DDM“ 

Stav Mth SAP, modul „Autodoprava – denní hlášení“, 

konečný stav Mth 

Pramen: [vlastní zpracování] 

4.1 Sledování nákladů na zemní stroje v systému SAP 

Do modulu AU - autodopravy v SAP transakčním systému se zavede tzv. zakázka, 

která je vždy jedna konkrétní pro jeden konkrétní stroj. Každé zakázce je přiřazeno 

inventární číslo, nákladové středisko a číslo zakázky z evidence majetku ze SAP, z modulu 

FI - finanční účetnictví. Do modulu autodopravy se načítají data z měsíčních uzávěrek, 

které provádí vedoucí úseku DDM, spotřeba PHM na jednotlivý stroj je aktualizována ze 

systému ProTank PHM, jednotlivé druhy nákladů na daný zemní stroj jsou vedeny 

v modulu controlling (viz obr. 1). 
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Obrázek 1: Sledování nákladů na zemní stroje v informačním systému SAP 

Pramen: [SAP – Severočeské doly, vlastní zpracování] 

Nad systémem SAP stojí Manažerský informační systém, který umožňuje slučovat 

data z různých oblastí (viz obr. 2). 

 

Obrázek 2: Snímek obrazovky SAP prostředí my SAP ERP 

Pramen: [SAP – Severočeské doly] 

Náklady 

z oprav 

 

Řešeno 

pomocí 

modulu 

údržby SAP 

jak interní 

tak i extérní 

opravou 

Zemní stavební stroj  

Přidělené inventární číslo (HIM), 

nákladové středisko, číslo zakázky. 

Pořizovací 

cena 

 

Je 

výsledkem 

výběrového 

řízení 

odboru 

nákupu 

Spotřeba 

PHM 

 

Vztaženy 

k číslu 

zakázky ze 

systému 

PROTANK 

PHM a 

rozúčtováním 

spotřeby 

oleje 

Ostatní 

náklady 

 

Vztaženy 

k číslu 

zakázky 

zahrnující 

pojištění, 

odhady, atd. 

Náklady 

z odstávky 

 

Vznikají 

z nutnosti 

držet rezervní 

stroje pro 

zajištění 

nepřetržitého 

provozu 

 



Jana Pavlíčková: Ekonomická analýza DDM na Severočeských dolech 

2013  10    

4.2 Pořizovací cena stroje 

Pořizovací cena zemního stroje je výsledkem výběrového řízení. 

Ze zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vyplývá SD a.s. povinnost zadávat 

dle tohoto zákona nadlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní 

činnosti, tj. u zakázek u kterých předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky dosáhne 

anebo přesáhne finanční limity ve výši stanovené nařízením vlády č. 77/2008Sb. ve znění 

nařízení vlády č. 474/2009 Sb., případně jejich novelizací či náhrad. 

4.2.1 Sledovaná zakázka 

Sledovaná, neboli podlimitní, zakázka je taková zakázka, kdy předpokládaná hodnota 

předmětu zakázky nedosáhne finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky dle 

platného zákona. V současné době je stanoven limit sledované zakázky ve výši  

10 021 000 CZK bez DPH. 

Zadavatel je povinen k uzavření smlouvy na sledovanou zakázku vyhlásit: 

 Výzvu více zájemcům, jestliže předpokládaná hodnota předmětu sledované 

zakázky bude nad 5 mil. CZK. Minimální počet obeslaných zájemců je pět. 

 Zjednodušené zadání, jestliže předpokládaná hodnota předmětu sledované 

zakázky bude v rozsahu nad 500 tis. CZK a do 5 mil. CZK, minimální počet 

obeslaných zájemců je tři. 

 Přímé zadání, jestliže předpokládaná hodnota předmětu zakázky nepřekročí  

500 tis. CZK, může zadavatel rozhodnout o přímém zadání sledované zakázky za 

cenu obvyklou v místě plnění.  

Zadavatel může v odůvodněných případech rozhodnout o obeslání menšího počtu 

uchazečů [4]. 

4.2.2 Výzva jednomu zájemci 

Výjimečně lze uzavřít smlouvu na základě výzvy jednomu zájemci, a to zejména v 

případě:  

 naléhavé potřeby, jde-li o havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody 

velkého rozsahu, 

 specializované zakázky v případech, kdy plnění zakázky může poskytnout 
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z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze určitý 

dodavatel, 

 dodatečné nebo opakované zakázky (především z důvodů standardizace nebo 

slučitelnosti předmětu zakázky). 

Pokud předpokládaná hodnota předmětu zakázky uvedené v předcházejících bodech 

překročí finanční limity stanovené nařízením vlády, řídí se zadávání této zakázky 

příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění 

[4].   

4.2.3 Zadávací řízení 

Zadávací podmínky stanoví zadavatel v souladu s předmětem soutěže.  

Nabídky se podávají v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených 

obálkách označených názvem zakázky a adresou zájemce. Platí pro ně, že musí být 

doručeny zadavateli do místa pro podávání nabídek do skončení soutěžní lhůty a každý 

zájemce o zakázku může podat jen jednu nabídku. 

Zadavatel je povinen zabezpečit, aby doručené nabídky byly na obálce označeny 

pořadovým číslem, datem a hodinou doručení. Při osobním doručení nabídky musí být 

doručiteli zadavatelem vydáno potvrzení o jejím přijetí s uvedením týchž údajů [4]. 

4.2.4 Hodnotící komise 

Pro posouzení a hodnocení nabídek v SD a.s, jsou jmenovány trvalé hodnotící komise, 

nebo zadavatel může pro posouzení a hodnocení nabídek jednotlivých akcí se souhlasem 

generálního ředitele jmenovat speciální hodnotící komisi.  

Zadavatelem za SD a.s. je obchodní ředitel a komise pro hodnocení výběrových řízení 

na nákup investic. Komise se skládá z vedoucího odboru nákupu, ředitele pro výrobu, 

vedoucího odboru plánování a controllingu, vedoucího odboru investic a technického 

rozvoje, vedoucího oddělení investic, vedoucího nákupu investic a specialisty oddělení 

nákupu investic. 

Výše uvedená komise posuzuje a vyhodnocuje jak podlimitní, tak i nadlimitní veřejné 

zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění jeho novelizací [4]. 
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4.2.5 Náklad na Mth z pořizovací ceny 

V evidenci majetku, je zaznamenaná cena majetku (dle inventárního čísla majetku – 

DDM). Náklad na Mth z pořizovací ceny je stanoven dle toho, že teoretická životnost 

zemního stroje je 20 tis. hodin. V případě, že pořizovací cena stroje bude například 15 mil. 

CZK, náklad na Mth z pořizovací ceny bude činit 750 CZK /motohodinu
2
 (dále jen Mth). 

4.3 Spotřeba PHM 

Výdej nafty a sledování spotřeby PHM na DNT zajišťuje systém ProTank PHM.  

Spotřeba PHM je vztažena k číslu zakázky ze systému ProTank PHM a rozúčtováním 

spotřeby oleje. 

4.3.1 Systém ProTank PHM 

Systém ProTank PHM je automatický systém výdeje pohonných hmot, zavedený ve 

všech výdejních místech nafty a olejů na DNT.  

Součástí tohoto systému jsou zařízení namontovaná na jednotlivých vozidlech  

a strojích. Systém umožňuje výdej PHM a olejů pouze oprávněným osobám nebo 

oprávněným vozidlům. Systém automaticky pořizuje, shromažďuje, zpracovává  

a vyhodnocuje informace o výdeji paliva, o době provozu a spotřebě vozidla (ujetá 

vzdálenost nebo počet obrátek motoru, doba provozu vozidla). 

K určení oprávnění při čerpání PHM a k identifikaci zaměstnance, který čerpání 

provádí, slouží osobní karta zaměstnance. Tyto karty zaměstnanců jsou rozděleny podle 

rozsahu oprávnění k čerpání PH a olejů, které jim systém ProTank PHM umožňuje,  

do následujících kategorií: 

 Karta Typu A  

Karta určena pro čerpání olejů a pro čerpání PH do zařízení neosazených systémem 

ProTank PHM. Umožňuje čerpat PH bez autorizace vozidla a údaj o čerpání je 

veden v systému SAP a výdej je účtován na nákladové středisko (dále jen NS) 

provozního úseku (dále jen PÚ), které je přiřazeno osobní kartě. 

Pro zajištění úplnosti dat v systému je nutné dodržovat to, že vedoucí PÚ určí 

osobu, která je povinna průběžně sledovat tankování vozidel pomocí klientského 

                                                 
2
 Pracovní čas stroje 
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software k tomu určenému. Pokud dojde v rámci PÚ k čerpání autorizované pouze 

kartou typu „A“ (tj. bez informace o vozidle), je určená osoba povinna informovat 

o takto provedeném čerpání administrátora systému. Administrátor takovému 

čerpání přiřadí cíl (vozidlo, centrála, přídavné zařízení atd.). V přehledech 

vyhodnocení tankování nebo spotřeb se tak nesmí objevit záznamy, v nichž je 

uveden pouze pracovník, který palivo odebral bez určení cíle, kam bylo palivo 

načerpáno. 

 Karta Typu B 

Je určena pro čerpání do vozidel osazených funkčním systémem ProTank PHM. 

Umožňuje čerpat PH pouze do vozidel, která jsou osazena funkčním systémem 

ProTank PHM zajišťující autorizaci vozidla nebo stroje. Systém vydá PH pouze 

tehdy, jestliže se přihlásí současně osoba i vozidlo. V případě, že jedna z podmínek 

není splněna, nedojde k výdeji PH. Údaj o čerpání je veden v systému SAP a výdej 

je účtován na NS provozního úseku nebo dceřiné společnosti, kterým je přiřazeno 

vozidlo. 

 Karta Typu C 

Je určena pro čerpání do vozidel externích firem a dceřiných firem bez osazení 

funkčním systémem ProTank PHM. Umožňuje čerpat PH bez autorizace vozidla. 

Údaj o čerpání je veden v systému ProTank PHM a následně předáván  

ke zpracování do systému SAP. Odebrané PH jsou fakturovány organizaci, které je 

karta přiřazena. 

 Karta Typ S 

Slouží k čerpání PH do vozidel, která jsou systémem ProTank PHM vybavena, ale 

tento je v poruše. Údaj o čerpání je veden automaticky do systému ProTank PHM, 

ale není dále účtován na NS provozního úseku. Údaj o vozidle se doplňuje do 

systému ProTank PHM ručně, tak aby bylo možné dále provádět přenos informací 

do systému SAP. O použití karty s oprávněním „S“ musí být proveden písemný 

záznam a s pracovníky, kteří provádějí výdej na karty typu „S“, musí být sepsány 

dohody o hmotné zodpovědnosti.  

Pro práci s údaji o provozu a čerpání PHM u jednotlivých spotřebičů a pro správu  

a údržbu systému je k dispozici následující klientský software: 
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 PHM 2005 

Tento software umožňuje sledovat spotřeby PH a výkony jednotlivých spotřebičů 

v rámci provozních úseků, provozu a dolu dle přidělených přístupových práv a 

sledovat vývoj měrných spotřeb vozidel s nainstalovaným systémem ProTank 

PHM.  

Dále pak umožňuje přehled o výtoči paliva na jednotlivých čerpacích stanicích, 

přehled o čerpání jednotlivých spotřebičů nebo osob v zadaném časovém období, 

sleduje stav zpracování dat o tankování, vyhodnocuje množství PH v nádržích, 

jednotlivých ČS.  

Aplikace – „Klient“, slouží k zavedení tankování mimo DNT do systému. 

Umožňuje přehled o čerpání jednotlivých maziv ze skladu odboru nákupu a přehled 

čerpání na karty jednotlivých zaměstnanců PÚ. Slouží také k doplnění údajů  

o čerpání při externím výdeji PHM, při čerpání na „S“ karty při poruše a do 

spotřebičů bez zařízení ProTank PHM při čerpání na karty typu „A“. 

 UserAdmin 

Je software, který v systému ProTank PHM umožňuje administraci osob 

oprávněných tankovat, správu vozidel vybavených zařízením ProTank PHM, 

administraci a aktualizaci white listů a klientů. 

 ProTank PHM 2005 – Administrace  

Je software, který spravuje uživatelská oprávnění ke klientským úlohám a číselníky 

provozních útvarů, skupin vozidel a značek vozidel. 

 ProTank Guard 

Je software zasílající e-mailem informace o nesprávně provedených čerpáních 

pohonných hmot a neplnění norem podle interních příkazů generálního ředitele. 

Slouží k rychlejšímu vyhodnocení vzniklých závad na ProTanku PHM. 

4.3.2 Náklady PHM na Mth  

Náklady PHM na Mth, jsou skutečné náklady na PHM v analyzovaném období 

vedené na controllingové zakázce stroje vydělené skutečným počtem Mth, které stroj 

ujel v daném období.  
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4.4 Ostatní náklady 

Ostatní náklady jsou náklady, které nejsou „sledované zvlášť“, na controllingové 

zakázce stroje. Jsou to například náklady na pojištění stroje a znalecké posudky stroje. Při 

analýze jsem tyto náklady připočítala k pořizovací ceně stroje. 

4.4.1 Ostatní náklady na Mth 

Ostatní náklady na Mth jsou skutečné ostatní náklady v analyzovaném období vedené 

na controllingové zakázce stroje vydělené skutečným počtem Mth, které stroj ujel v daném 

období. 

 

4.5 Náklady z odstávky 

Náklady z odstávky vyplývají z odstávky stroje z důvodu poruchy. V době prostoje 

musí práci stroje, který kvůli poruše stojí, zajistit jiný externí stroj či stroj, který je „navíc“ 

v evidenčním stavu právě na pokrytí prostojů z důvodu oprav odstavených strojů. 

Kalkulace těchto nákladů je násobek interní ceny příslušného typu stroje, který je 

v opravě, počtu dnů kdy je stroj v opravě a počtu 11 hodin – běžně fakturovaná doba 

provozu stroje mezi středisky. Pro kalkulaci nákladů z odstávky vedených  

na controllingové zakázce stroje se používají interní (vnitropodnikové) tarify, ne tarify 

externích dodavatelů, které by byly násobkem těchto interních tarifů.  

Tento ukazatel nákladů jsem následně využila pro stanovení spolehlivosti jednotlivých 

strojů. 

4.5.1 Náklady z odstávky na Mth 

Náklady z odstávky na Mth jsou skutečné náklady z odstávky vedené  

na controllingové zakázce stroje v analyzovaném období vydělené skutečným počtem Mth, 

které stroj ujel v daném období. 
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4.6 Náklady na údržbu 

Náklady na údržbu jsou součtem interních nákladů na údržbu a externích nákladů  

na údržbu. Jsou to náklady vynaložené na zachování funkčnosti stroje, jako jsou 

preventivní prohlídky (výměna filtrů, řemenů atd.), servisní prohlídky, které jsou 

provedené buď interními zaměstnanci, nebo externími zaměstnanci. 

4.6.1 Náklady na údržbu na Mth 

Náklady na údržbu na Mth je součet skutečných interních nákladů a skutečných 

externích nákladů vedených na controllingové zakázce stroje v analyzovaném období 

vydělené skutečným počtem Mth, které stroj ujel v daném období. 

 

4.7 Hodnocení kvality zdrojových dat 

Při zpracování analýz nákladů spojených s DDM jsem vycházela z informačního 

systému SAP (viz tab. 1). Tento informační systém poskytuje dostatečně důvěryhodná data 

a délka časové osy dat od roku 2008 je postačujícím vzorkem pro zpracování analýz. 

Mzdové a ostatní náklady strojníků v systému SAP nejsou směřovány na stroj, ale na konto 

obsluh. Pro hodnocení nákladovosti stroje tento náklad neuvažuji. Do nákladů na stroj 

rovněž nezahrnuji náklady spojené se zajišťováním oprav, zásobování náhradních dílů  

a PHM (zásobovací režii). 

Kompletní použitá data jsou v příloze č. 1 této diplomové práce, zpracovaná 

v programu Microsoft Excel a uložená na CD. 
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5 Analýza nákladů spojených s provozem DDM 

Analýzou celkových nákladů na pořízení a provoz mechanizmů DDM a jejím 

vzájemným porovnáváním jsem zjišťovala jejich ekonomickou výhodnost pro Doly Nástup 

Tušimice. 

5.1 Porovnávací metody 

Pro porovnávání jednotlivých typů strojů v každé kategorii jsem zvolila dvě základní 

metody, a to metodu porovnání jednotlivých nákladů strojů na Mth provozu a metodu 

multikriteriálního hodnocení strojů dle jednotlivých nákladů. 

5.1.1 Porovnání jednotlivých nákladů strojů na Mth provozu. 

Na základě údajů z controllingových zakázek každého stroje vedených v systému SAP, 

jsem vypočítala průměrné náklady v analyzovaném období pro každý jednotlivý stroj 

spojené s provozem příslušného stroje a tyto náklady jsem porovnávala s průměrně ujetými 

Mth stroje v daném období. Výjimkou jsou „Pořizovací náklady“, kdy jsem pro větší 

objektivnost použila k porovnání pořizovací ceny teoretickou životnost stroje  

(20 000 Mth). 

Pokud je v kategorii strojů (např. dozery střední) více strojů stejného typu od jednoho 

výrobce, vypočítala jsem průměrné náklady na 1 Mth provozu příslušného typu stroje 

vyrobeného jedním výrobcem. 

 

Způsob hodnocení – čím nižší náklady, tím lepší výsledek hodnocení. 

5.1.2 Multikriteriální hodnocení strojů dle jednotlivých nákladů 

Smyslem porovnávání je výběr preferované varianty jednotlivých nákladů strojů. 

Kritéria pro multikriteriální hodnocení jsou následující: 

 Pořizovací náklady, 

 Náklady na údržbu, 

 Náklady na PHM, 
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 Náklady z odstávky (spolehlivost stroje). 

Porovnávala jsem ekonomickou efektivitu strojů dle výše uvedených kritérií. Mimo 

kritérium „Pořizovací náklady“ jsou všechna ostatní kritéria vztažena k průměrnému počtu 

ujetých Mth stroje v analyzovaném období. Výše jednotlivých nákladů je přepočtena 

pomocí koeficientů váhy jednotlivých kritérií a výsledný počet bodů za stroj udává pořadí 

strojů v příslušné kategorii strojů.  

Tuto metodu využívá firma Callista consulting, která má s touto metodou dlouholeté 

dobré zkušenosti v oblasti ekonomických analýz uhelných společností a je ověřená 

dlouholetou praxí, z těchto důvodů jsem se rozhodla jí použít v diplomové práci. 

Jedná se o porovnání rozdílů mezi nejlepším a nejhorším výsledkem, tímto rozdílem 

jsem dělila fiktivních 1000 bodů (stejné pro všechna hodnocení i kategorie), poměrem 

tohoto čísla jsem vynásobila rozdíl mezi max. nákladem v kategorii a nákladem pro určitý 

stroj a následně jsem tento výsledek vynásobila váhou kritéria. Takto jsem dostala 

jednotlivé body za hodnocené kritérium. Následně jsem získané body za jednotlivá kritéria 

sečetla a získala tím celkové hodnocení pro určitý stroj.  

 

Pokud je v kategorii strojů více strojů stejného typu od jednoho výrobce, vypočítala 

jsem průměrné bodové ohodnocení příslušného typu stroje. Toto průměrné bodové 

hodnocení typů stroje určuje i pořadí typu stroje v příslušné kategorii. 

Způsob hodnocení strojů – čím více bodů, tím lepší umístění v hodnocení strojů. 

Důležitým faktorem je váha jednotlivých kritérií, která byla po dohodě s výrobním 

ředitelem Ing. Jiřím Nerudou stanovena pro kategorie strojů následovně: 

 Pořizovací náklady 20 %  

 Náklady na údržbu 20 %, 

 Náklady na PHM 30 %, 

 Spolehlivost stroje 30 %. 

V rámci diplomové práce jsem provedla porovnání jednotlivých nákladových položek 

jako podílu jejich průměrných nákladů na Mth na průměrných celkových nákladech  

na Mth. 
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Nejprve jsem hodnotila multikriteriální analýzou typy strojů, dle navržených vah 

výrobním ředitelem Ing. Jiřím Nerudou a následovně vypočítanými váhami podle 

skutečného procentuálního zastoupení jednotlivých průměrných nákladů na Mth  

na celkovém průměrném nákladu na Mth jednotlivých typů strojů v analyzovaném období 

(viz tab. 2 a tab. 3). 

Multikriteriální hodnocení dle navržených vah: 

 

Multikriteriální hodnocení dle vypočítaných vah: 

 

Tabulka 2: Celkové průměrné náklady na Mth v kategorii 

Kategorie strojů 

Celkové 

náklady 

na Mth 

z 

pořizovací 

ceny 

[CZK] 

Celkové 

náklady na 

údržbu  

na Mth 

[CZK] 

Celkové 

náklady na 

PHM na 

Mth  [CZK] 

Celkové 

ostatní 

náklady  

na Mth 

[CZK] 

Celkové 

náklady z 

odstávky 

na Mth 

[CZK] 

Celkové 

náklady na 

Mth za 

kategorii 

[CZK] 

Dozery střední 452 161 849 36 246 1743 

Dozery malé 218 202 426 9 300 1155 

Čistící zařízení DPD 166 209 153 9 372 909 

Čelní lopatové nakladače 311 238 436 12 182 1180 

Pásová lopatová rýpadla 197 164 285 12 114 771 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Tabulka 3: Vypočítaná váha parametrů jako podíl na celkových průměrných nákladech 

Kategorie strojů 
Pořizovací náklady 

[%] 

Náklady na 

údržbu [%] 

Náklady na 

PHM [%] 

Spolehlivost stroje 

[%] 

Dozery střední 27,99 9,21 48,72 14,08 

Dozery malé 19,61 17,49 36,91 25,98 

Čistící zařízení DPD 19,25 23,00 16,78 40,96 

Čelní lopatové nakladače 27,41 20,21 36,98 15,39 

Pásová lopatová rýpadla 27,07 21,21 36,90 14,81 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Kombinací metody „Porovnání jednotlivých nákladů strojů na Mth provozu“ a metody 

„Multikriteriální hodnocení strojů dle jednotlivých nákladů na Mth “ lze, dle mého názoru, 

optimálně vyhodnotit náklady na provoz zemních strojů. 
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5.2 Základní data DDM na DNT 

V následujících kapitolách jsou v tabulkách uvedeny základní údaje o všech strojích  

ve vybraných kategoriích, používaných na středisku DDM. Struktury tabulek jsou stejné 

pro všechny kategorie strojů. V příslušné tabulce jsou vždy uvedeny následující základní 

údaje: 

 Popis stroje, 

 Fiskální období, 

 Pořizovací cena,  

 Náklady na údržbu – interní, 

 Náklady na údržbu – externí, 

 Náklady na PHM, 

 Ostatní náklady 

 Náklady odstávky (z tarifu), 

 Ujeté Mth za období 

Pro vypracování analýz jsem vybrala takové kategorie mechanizmů, ve kterých je 

největší možnost porovnávání. Jsou to: 

 1. kategorie - dozery střední 

 2. kategorie - dozery malé 

 3. kategorie - čelní lopatové nakladače 

 4. kategorie - čistící zařízení DPD 

 5. kategorie - pásová lopatová rýpadla 

V ostatních kategoriích je minimální počet strojů vhodných - k porovnávání a proto 

nebyly zahrnuty do výpočtu. 

5.3 Analýza nákladů 1. kategorie - dozery střední 

Základní přehled o typech strojů a jednotlivých nákladových položkách strojů 

kategorie dozery střední je uveden v následující tabulce (viz tab. 4).  

V uvedené kategorii jsem porovnávala typy strojů -  KOM 155AX, CAT D8T  

a LIEBHERR 754. Od typu KOM 155AX a CAT D8T jsou v majetku DDM vždy dva 
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stroje. Od typu LIEBHERR 754 tři stroje z toho však jeden je testovací stroj ve zvláštním 

režimu a do analýzy není zahrnut. V majetku DDM je také zahrnut stroj typu CAT D8R, 

který v současné době není využíván, je připraven do obnovy a nemá kmenovou posádku, 

tudíž také není zahrnut do analýzy. 

Ze základních údajů strojů v této kategorii je patrný rozdíl v pořizovací ceně 

jednotlivých typů strojů, kdy jednoznačně nejnižší pořizovací cenu má typ KOM 155 AX. 

Poměrně nízká pořizovací cena stroje v porovnání s ostatními se jeví jako výsledek 

obchodní politiky firmy KOMATSU. Trend u jiných dodavatelů, je vzhledem k inflaci 

opačný. 

Tabulka 4: Základní údaje – dozery střední 

Popis stroje 
Fiskální 

období 

Pořizovací 

cena [CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

interní 

[CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

externí 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

[CZK] 

Ostatní 

náklady 

[CZK] 

Náklady 

odstávky 

(z tarifu) 

[CZK] 

Ujeté 

[Mth/ 

období

] 

1555 

KOM AX 2008 - 2012 7 502 748 229 730 122 523 1 883 991 26 283 639 899 2 155 

1556 

KOM AX 2008 - 2012 7 499 927 240 368 129 185 1 681 808 24 188 845 046 2 087 

2589 

CAT D8T 2009 -2012 10 447 055 140 300 175 483 1 992 427 20 129 408 070 2 185 

2590 

CAT D8T 2010 -2012 9 471 470 74 547 149 994 1 621 954 276 857 275 798 1 612 

7540 

LIEBHERR D 2009 - 2012 9 528 911 159 260 202 642 1 503 611 11 069 351 739 2 266 

7541 

LIEBHERR D 2009 - 2012 9 753 681 126 194 264 043 1 811 425 16 078 560 823 2 173 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

5.3.1 Porovnání jednotlivých nákladů dozerů středních na ujetou Mth 

Na základě výsledků analýzy průměrných celkových nákladů na pořízení a provoz 

dozerů středních (viz tab. 5), (viz graf 1 a graf 2) je patrné, že největší pořizovací  

a provozní náklady v této kategorii má typ CAT D8T, který oproti ostatním porovnávaným 

typům má největší pořizovací náklady a náklady na PHM. To ve srovnání 

s LIEBHERREM 754 D, který v analýze vyšel nejlépe, dělá rozdíl v průměrných 

nákladech za typ 255 CZK na Mth, což by znamenalo při teoretické životnosti stroje 

20 000 Mth o 5 100 000 CZK vyšší celkové průměrné náklady než typ stroje LIEBHERR 

754 D. KOM 155 AX, který má nejnižší pořizovací cenu, cca o 2 500 000 CZK nižší než 

ostatní typy strojů v této kategorii, bohužel tento typ stroje zaostává za ostatními 

v provozních nákladech.  
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Tabulka 5: Průměrné náklady strojů na Mth – dozery střední 

Popis stroje 
Pořizovací 

náklady na 

Mth [CZK] 

Náklady 

na 

údržbu 

na Mth 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

na Mth 

[CZK] 

Spolehlivost 

stroje na 

Mth[CZK] 

Celkem 

na Mth 

[CZK] 

Průměr na 

Mth za 

kategorii 

[CZK] 

Pořadí 

1555 KOM AX 387 163 874 297 1 722 

1 748 2 

1556 KOM AX 387 177 806 405 1 775 

Průměr 

KOM 155AX 387 170 840 351 1 748 

2589 CAT D8T 532 145 912 187 1 775 

1 868 3 

2590 CAT D8T 645 139 1 006 171 1 962 

Průměr 

CAT D8T 588 142 959 179 1 868 

7540 LIEBHERR D 481 160 664 155 1 460 

1 613 1 

7541 LIEBHERR D 495 180 834 258 1 766 

Průměr 

LIEBHERR 754 D 488 170 749 207 1 613 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 1: Průměrné náklady na Mth – dozery střední 

 
Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 2: Porovnání průměrných nákladů na ujetou Mth – dozery střední 

  Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]     

5.3.2 Multikriteriální hodnocení dozerů středních dle jednotlivých nákladů 

Při přiřazení vah jednotlivým kritériím (viz tab. 6) dopadlo hodnocení strojů kategorie 

dozerů následovně (viz tab. 7 a tab. 8), (viz graf 3 a graf 4). 

Nejlépe jsou ohodnoceny stroje typu LIEBHER 754, jak při přiřazení navržených vah 

tak i při přiřazení vah vypočítaných. Nejhůře podle navržených vah dopadly stroje typu 

KOM 155 AX, které nezískaly žádné body za náklady na údržbu a za spolehlivost, tento 

špatný výsledek se projeví i v následující kapitole při analýze výkonů strojů a jejich 

efektivity. U vypočítaných vah se umístil na druhém místě díky tomu, že náklady na 

údržbu a spolehlivost mají nízkou váhu. Podle vah vypočítaných dopadly nejhůř stroje 

typu CAT D8T, u kterých jsou největším handicapem vysoké pořizovací náklady, za které 

nezískaly žádné body a má vysoké náklady na PHM, za které také nezískal žádné body  

a i přesto, že tento stroj získal v kategorii dozerů střeních nejvíce bodů za náklady na 

údržbu a za náklady na spolehlivost stroje, v celkovém multikriteriálním hodnocení 

nedopadl dobře.  

 Tabulka 6: Váhy kritérií – dozery střední 

Váhy kritérií 

 

Navržené 

 
Vypočítané 

 

Pořizovací náklady 20 % 0,2 27,99 % 0,28 

Náklady na údržbu 20 % 0,2 9,21 % 0,09 

Náklady na PHM 30 % 0,3 48,72 % 0,49 

Spolehlivost stroje 30 % 0,3 14,08 % 0,14 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Tabulka 7: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – dozery střední 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

KOM 155 AX 200 0 169 0 369 3 

CAT D8T 0 200 0 300 500 2 

LIEBHERR 754 D 99 4 300 252 656 1 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

 

Graf 3: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – dozery střední 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Tabulka 8: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – dozery střední 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na 

Mth [body] 

Celkem 

na Mth  

[body] 

Pořadí 

KOM 155AX 280 0 275 0 555 2 

CAT D8T 0 92 0 141 233 3 

LIEBHERR 754 D 139 2 487 118 747 1 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 4: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – dozery střední 

 
Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

5.3.3 Shrnutí kategorie dozery střední 

V kategorii dozerů středních rozhodně doporučuji, z hlediska nákladů, při nákupu 

nových strojů typ LIEBHERR 754D, který získal nejlepší výsledek, jak při porovnání 

skutečných nákladů na ujetou Mth, tak i při multikriteriální analýze. Typ KOM 155 AX má 

vysoké náklady na spolehlivost a CAT D8T má vysoké pořizovací náklady a vysoké 

náklady na PHM, pro tyto vysoké náklady bych doporučovala zvážit jejich další nákup. 

5.4 Analýza nákladů 2. kategorie - dozery malé 

Základní přehled o typech strojů a jednotlivých nákladových položkách strojů 

kategorie dozery malé je uveden v následující tabulce (viz tab. 9).  

V této kategorii jsem porovnávala typy strojů – NEWHOLLAND D180 kterých má 

v majetku DDM šestnáct strojů, KOM D65 v majetku DDM je šest strojů, LIEBHRR 734  

a CAT D6N je v této kategorii zastoupen vždy jedním strojem. 

 Ze základních údajů strojů v této kategorii je patrné, že rozdíl v pořizovací ceně 

jednotlivých strojů není tak velký jako u dozerů středních. 
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Tabulka 9: Základní údaje o strojích – dozery malé 

Popis stroje 
Fiskální 

období 

Pořizovací 

cena 

[CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

interní 

[CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

externí 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

[CZK] 

Ostatní 

náklady 

[CZK] 

Náklady 

odstávky 

(z tarifu) 

[CZK] 

Ujeté 

[Mth/ 

období] 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 208 719 385 507 87 463 708 494 20 186 649 713 1 677 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 123 975 382 848 232 391 729 409 15 342 998 537 1 595 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 077 893 187 701 123 065 561 311 14 934 448 027 1 457 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 123 975 284 730 106 984 578 458 16 733 412 279 1 474 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 155 758 208 344 57 282 430 653 23 933 269 172 1 361 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 224 771 142 724 77 834 391 255 13 284 305 615 1 228 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 111 414 306 488 143 977 671 631 10 009 827 664 1 501 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 947 798 351 255 152 944 929 549 12 769 1 229 240 2 006 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 947 798 373 590 174 932 1 150 604 18 700 1 878 614 2 438 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 898 293 324 407 88 085 709 925 16 719 535 518 1 489 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 919 099 417 813 141 544 984 164 21 538 1 101 784 2 151 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 903 378 233 139 102 626 697 267 11 712 393 357 1 530 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 980 239 182 474 123 827 634 345 10 878 199 191 1 945 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 986 008 212 120 131 538 610 648 16 013 546 625 1 480 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 4 227 281 205 721 110 317 666 124 16 337 390 460 1 781 

1801 NEWHOLAND D180 2008 -2012 3 990 118 91 858 66 812 401 933 6 273 332 156 1 134 

6506 KOM D 65 2010 -2012 5 024 201 61 299 107 202 1 040 691 6 728 101 198 1 906 

6506 KOM D 65 2010 -2012 5 024 201 115 949 128 049 1 396 610 10 554 406 296 2 542 

6506 KOM D 65 2010 -2012 5 032 747 129 164 135 537 989 065 6 351 159 469 2 251 

6506 KOM D 65 2010 -2012 5 032 747 135 019 121 706 756 993 5 540 161 317 1 748 

6506 KOM D 65 2010-2012 5 005 795 127 733 139 054 1 134 851 7 847 341 006 2 552 

6506 KOM D 65 2010 -2012 5 005 795 158 235 128 088 1 484 201 10 377 496 818 2 776 

LIEBHERR 734 2009 -2012 5 205 375 83 535 198 107 1 082 701 10 242 80 956 2 432 

30300 CAT D6N 2009 -2012 4 389 984 252 847 124 920 367 721 36 452 461 880 1 201 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

5.4.1 Porovnání jednotlivých nákladů dozerů malých na ujetou Mth 

Na základě výsledků analýzy průměrných nákladů na pořízení a provoz dozerů malých 

(viz tab. 10), (graf 5 a graf 6) se ukázalo to, že přesto že má typ stroje LIEBHERR 734 

nejvyšší pořizovací cenu, v průměrných celkových nákladech na Mth je bezkonkurenčně 

nejlepší. Na druhém místě se v porovnání průměrných nákladů umístil typ stroje  

KOM D65, který je nejspolehlivější v této kategorii, ale jeho hendikepem jsou vysoké 

náklady na PHM. Nejhůře v této kategorii vyšel typ stroje CAT D6N, který má vysoké 
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náklady z odstávky a náklady na údržbu. Při odhadované době životnosti stroje 20 000 Mth 

má průměrné celkové náklady o 7 920 000 CZK vyšší než typ stroje LIEBHERR 734. 

Stejně špatný výsledek získal typ stroje NEWHOLLAND D180, kterému ale v hodnocení 

pomohl ten fakt, že má nejnižší pořizovací náklady a to mu pomohlo k lepšímu výsledku, 

než získal typ stroje CAT D6N, tedy třetí místo. 

Tabulka 10: Náklady strojů na Mth – dozery malé 

Popis stroje 
Pořizovací 

náklady na 

Mth[CZK] 

Náklady 

na 

údržbu 

na Mth 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

na Mth 

[CZK] 

Spolehlivost 

stroje na Mth  

[CZK] 

Celkem 

na Mth 

[CZK] 

Průměr 

na Mth 

za 

kategorii 

[CZK] 

Pořadí 

1801 NEWHOLLAND D180 222 282 422 387 1 314 

1 236 3 

1802 NEWHOLLAND D180 216 386 457 626 1 685 

1803 NEWHOLLAND D180 214 213 385 308 1 120 

1804 NEWHOLLAND D180 218 266 393 280 1 156 

1805 NEWHOLLAND D180 225 195 316 198 935 

1806 NEWHOLLAND D180 222 180 319 249 969 

1807 NEWHOLLAND D180 212 300 448 551 1 511 

1808 NEWHOLLAND D180 204 251 463 613 1 531 

1809 NEWHOLLAND D180 205 225 472 771 1 673 

1810 NEWHOLLAND D180 206 277 477 360 1 320 

1811 NEWHOLLAND D180 206 260 457 512 1 436 

1812 NEWHOLLAND D180 203 219 456 257 1 135 

1813 NEWHOLLAND D180 205 157 326 102 791 

1814 NEWHOLLAND D180 210 232 413 369 1 224 

1815 NEWHOLLAND D180 221 177 374 219 991 

1816 NEWHOLLAND D180 205 140 354 293 992 

Průměr  

NEWHOLLAND D180 212 235 408 381 1236 

6506 KOM D65 255 88 546 53 942 

 

 

 

970 2 

6507 KOM D65 255 96 549 160 1 060 

6508 KOM D65 254 118 439 71 882 

6509 KOM D65 255 147 433 92 927 

6510 KOM D65 253 105 445 134 937 

6511 KOM D65 254 103 535 179 1 071 

Průměr 

KOM D65 254 110 491 115 970 

LIEBHERR 734 264 116 445 33 859 859 1 

CAT D6N 250 315 306 385 1255 1 255 4 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 5: Průměrné náklady na Mth – dozery malé 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 6: Porovnání průměrných nákladů na ujetou Mth – dozery malé 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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5.4.2 Multikriteriální hodnocení dozerů malých dle jednotlivých nákladů 

Při přiřazení vah (viz tab. 11) jednotlivým kritériím dopadlo hodnocení strojů 

kategorie dozerů malých následovně (viz tab. 12 a tab. 13), (viz graf 7 a graf 8). 

Nejlépe jsou ohodnoceny stroje typu LIEBHERR 734, jak při přiřazení navržených 

vah tak i při přiřazení vah vypočítaných. Při přiřazení navržených vah, se na druhém místě 

umístily stroje typu KOM D65, které mají ale nejhorší výsledek při přiřazení vah 

vypočítaných. Je to dané tím, že stroje tohoto typu nezískaly žádné body za spotřebu PHM, 

kde u vah vypočítaných mají největší procentuální zastoupení v celkových průměrných 

nákladech na Mth pro tuto kategorii. Třetí místo po přiřazení navržených vah, obsadily 

stroje typu NEWHOLLAND D180, které získaly poměrně málo bodů za spolehlivost stroje 

a za náklady na údržbu. U vypočítaných vah si o jedno místo polepšily, protože náklady  

na spolehlivost a údržbu mají menší procentuální zastoupení na celkových nákladech.  

Na posledním místě u vah navržených se umístil CAT D6N, který nezískal žádné body  

za náklady na spolehlivost stroje, u vah vypočítaných si o jedno místo polepšil díky bodům 

za náklady na PHM. 

Tabulka 11: Váhy kritérií – dozery malé 

Váhy kritérií 

 

Navržené 

 
Vypočítané 

 

Pořizovací náklady 20 % 0,2 19,61 % 0,20 

Náklady na údržbu 20 % 0,2 17,49 % 0,17 

Náklady na PHM 30 % 0,3 36,91 % 0,37 

Spolehlivost stroje 30 % 0,3 25,98 % 0,26 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Tabulka 12: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – dozery malé 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady 

na údržbu 

na Mth 

[body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

NEWHOLLAND D180 200 77 134 3 415 3 

KOM D65 38 200 0 230 469 2 

LIEBHERR 734 0 194 75 300 568 1 

CAT D6N 56 0 300 0 356 4 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 7: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – dozery malé 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Tabulka 13: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – dozery malé 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady 

na údržbu 

na Mth 

[body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

NEWHOLLAND D180 196 68 165 3 432 2 

KOM D65 38 175 0 200 412 4 

LIEBHERR 734 0 169 92 260 521 1 

CAT D6N 55 0 369 0 424 3 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 8: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – dozery malé 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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5.4.3 Shrnutí kategorie dozery malé 

V kategorii dozerů malých rozhodně doporučuji, z hlediska nákladů, při nákupu 

nových strojů typ LIEBHERR 734, který získal nejlepší ohodnocení jak při porovnání 

průměrných celkových nákladů na Mth, tak i při přiřazení vah v multikriteriální analýze  

a to i přesto, že má nejvyšší pořizovací cenu. Rozhodně nedoporučuji nákup dalších strojů 

typu CAT D6N, který má velmi vysoké náklady na údržbu a spolehlivost stroje. 

5.5 Analýza nákladů 3. kategorie - čistící zařízení DPD 

Základní přehled o typech strojů a jednotlivých nákladových položkách strojů 

kategorie čistící zařízení DPD je uveden v následující tabulce (viz tab. 14).  

V této kategorii jsem porovnávala typy strojů – CAT 444E, CAT M313, HYDREMA 

906, a KOM WB97. V majetku DDM je od typu CAT 44E jeden stroj, od CAT M313 dva 

stroje, od HYDREMA 906 čtyři stroje a od KOM WB97 tři stroje. 

Ze základních údajů strojů v této kategorii je patrné, že největší pořizovací cenu mají 

stroje typu HYDREMA 906. 

Tabulka 14: Základní údaje – čistící zařízení DPD 

Popis stroje 
Fiskální 

období 

Pořizovací 

cena [CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

interní 

[CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

externí 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

[CZK] 

Ostatní 

náklady 

[CZK] 

Náklady 

odstávky 

(z tarifu) 

[CZK] 

Ujeté 

[Mth/ 

období

] 

1003 

CAT 444E 2009-2012 2 530 800 206 772 73 566 231 259 12 028 171 391 1 522 
3130 

CAT M313 2009-2012 3 407 277 235 783 135 478 395 332 11 680 351 401 1 688 
3131 

CAT M313 2009-2012 3 407 277 183 138 53 061 407 217 15 179 593 466 1 692 
2002 

HYDREMA 906C 2009-2012 4 213 253 345 339 62 943 103 614 20 091 950 749 796 
1025 

HYDREMA 906D 2009-2012 4 349 800 232 680 60 432 116 089 16 572 609 989 1 561 
2003 

HYDREMA 906D 2009-2012 4 535 881 182 023 112 645 107 515 13 807 699 896 986 
2004 

HYDREMA 906D 2010-2012 4 506 587 203 691 51 703 184 979 12 815 581 630 1 467 
2004 

KOM WB97 2011-2012 2 098 900 89 938 59 047 206 080 3 793 167 810 1 380 
2005 

KOM WB97 2011-2012 2 135 100 36 629 35 780 119 484 865 102 820 778 
2006 

KOM WB97 2011-2012 2 088 100 184 575 61 090 221 903 1 315 152 290 1 417 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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5.5.1 Porovnání jednotlivých nákladů čistící zařízení DPD na ujetou Mth 

Na základě výsledků analýzy průměrných nákladů na pořízení a provoz čistících 

zařízení DPD na ujetou Mth (viz tab. 15) a (viz graf 9 a graf 10) je patrné, že nejnižší 

náklady na pořízení a provoz mají stroje typu KOM WB97, na druhém místě se umístily 

s celkem dobrým výsledkem stroje typu CAT 444E, na třetím místě jsou stroje typu  

CAT M313, které mají oproti předcházejícím typům poměrně vysoké náklady na údržbu  

a náklady na spolehlivost stroje. Nejhůře v této kategorii dopadly stroje typu HYDREMA 

906, které od nejhoršího výsledku nezachránil ani ten fakt, že mají nejnižší náklady  

na PHM v této kategorii. Největší podíl na tak špatném výsledku zapříčinil hlavně stroj 

HYDREMA 906C, který má nejvyšší náklady na údržbu a na spolehlivost stroje v této 

kategorii. Rozdíl pak v celkových nákladech na Mth mezi typem KOM WB97 a typem 

HYDREMA 906 je 806 CZK na Mth, což při teoretické době životnosti stroje 20 000 Mth 

činí 16 120 000 CZK ve prospěch KOM WB97.  

Tabulka 15: Průměrné náklady strojů na Mth – čistící zařízení DPD 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [CZK] 

Náklady 

na údržbu 

na Mth 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

na Mth 

[CZK] 

Spolehlivost 

stroje na 

Mth [CZK] 

Celkem 

na Mth 

[CZK] 

Průměr na 

Mth za 

kategorii 

[CZK] 

Pořadí 

 

CAT 444E 134 184 152 113 583 583 2 

3130 

CAT M313 177 220 234 208 840 

875 3 

3131 

CAT M313 179 140 241 351 910 

Průměr 

CAT M313 178 180 237 279 875 

2002 

HYDREMA 906C 236 513 130 1195 2074 

1311 4 

1025 

HYDREMA 906D 228 188 74 391 881 

2003 

HYDREMA 906D 241 299 109 710 1358 

2004 

HYDREMA 906D 234 174 126 397 931 

Průměr 

HYDREMA 906 235 293 110 673 1311 

2004 

KOM WB97 108 108 149 122 487 

505 1 

2005 

KOM WB97 108 93 154 132 487 

2006 

KOM WB97 105 173 157 107 543 

Průměr 

KOM WB97 107 125 153 120 505 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 9: Průměrné náklady na Mth – čistící zařízení DPD 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 10: Porovnání průměrných nákladů na ujetou Mth – čistící zařízení DPD 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Při přiřazení vah jednotlivým kritériím (viz tab. 16) dopadlo hodnocení strojů 

kategorie čistící zařízení DPD následovně (viz tab. 17 a tab. 18), (viz graf 11 a graf 12). 
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kategorii. Těsně za typem strojů KOM WB97 jsou stroj typu CAT 444E, jehož výsledky 

jsou s typem stroje KOM WB97 srovnatelné. Třetí místo obsadil typ stroje CAT M313  

u kterého jsou největším handicapem vysoké náklady na PHM. Nejhůře dopadly stroje 

typu HYDREMA 906, které nezískaly žádné body za pořizovací náklady, ale také 

nezískaly žádné body za náklady na údržbu a náklady na spolehlivost stroje. 

Tabulka 16: Váhy kritérií – čistící zařízení DPD 

Váhy kritérií 

 

Navržené 

 
Vypočítané 

 

Pořizovací náklady 20 % 0,2 19,25 % 0,19 

Náklady na údržbu 20 % 0,2 23,00 % 0,23 

Náklady na PHM 30 % 0,3 16,78 % 0,17 

Spolehlivost stroje 30 % 0,3 40,96 % 0,41 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Tabulka 17: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – čistící zařízení DPD 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

CAT 444E 157 130 201 300 788 2 

CAT M313 88 135 0 211 434 3 

HYDREMA 906 0 0 300 0 300 4 

KOM WB97 200 200 198 296 894 1 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 11: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – čistící zařízení DPD 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Tabulka 18: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – čistící zařízení DPD 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

CAT 444E 151 149 201 300 801 2 

CAT M313 85 155 0 211 451 3 

HYDREMA 906 0 0 300 0 300 4 

KOM WB97 193 230 198 296 917 1 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 12: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – čistící zařízení DPD 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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5.6 Analýza nákladů 4. kategorie - čelní lopatové nakladače 

Základní přehled o typech strojů a jednotlivých nákladových položkách kategorie 

čelních lopatových nakladačů je uveden v následující tabulce (viz tab. 19). 

V této kategorii jsem hodnotila typy strojů -  CAT 972GII, LIEBHER 576  

a KOM WA480. V majetku DDM je vždy po jednom stroji od typu stroje CAT 972GII  

a KOM WA480 a dva stroje typu LIEBHERR 576.  

V této kategorii jsou v majetku DDM ještě dva typy strojů – CAT 980H  

a KOM WA470 které, ale nelze porovnávat s ostatními typy, neboť jsou ve své třídě 

jedinečné, jak z hlediska výkonu, tak z hlediska využití.  

Tabulka 19: Základní údaje – čelní lopatové nakladače 

Popis stroje 
Fiskální 

období 

Pořizovací 

cena 

[CZK] 

Náklady 

na údržbu 

- interní 

[CZK] 

Náklady 

na údržbu 

- externí 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

[CZK] 

Ostatní 

náklady 

[CZK] 

Náklady 

odstávky 

(z tarifu) 

[CZK] 

Ujeté 

[Mth/ 

období] 

4002 

CAT 972GII 2008-2012 6 461 670 383 110 482 281 925 008 56 608 416 493 1 935 

5760 

LIEBHERR 2009-2012 6 398 800 161 743 182 822 596 666 6 666 203 693 1 803 

5761 

LIEBHERR 2012 6 509 462 84 917 29 758 581 044 852 89 300 1 497 

0013 

KOM WA480 2008-2012 5 549 000 368 210 32 664 919 738 23 375 568 134 1 678 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

5.6.1 Porovnání jednotlivých nákladů čelní lopatové nakladače na ujetou Mth 

Na základě výsledků analýzy průměrných nákladů na pořízení a provoz čelních 

lopatových nakladačů na ujetou Mth (viz tab. 20), (viz graf 13 a graf 14) je zřejmé,  

že nejlepšího výsledku dosáhly stroje typu LIEBHERR 576 i přesto že pořizovací cena 

těchto strojů je poměrně vysoká. Na druhém místě se umístil stroj typu KOM WA480, jeho 

velkým nedostatkem jsou vysoké náklady na PHM. Nejhůře dopadl stroj typu CAT 972GII 

který za ostatními zaostává ve všech posuzovaných kritériích. Rozdíl mezi celkovými 

náklady na Mth u typu strojů LIEBHERR 576 a typu CAT 972GII je 588 CZK na Mth, což 

při teoretické době životnosti stroje 20 000 Mth činí 11 760 000 CZK ve prospěch 

LIEBHERRU 576. 
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Tabulka 20: Průměrné náklady strojů na Mth – čelní lopatové nakladače 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [CZK] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [CZK] 

Náklady 

na PHM 

na Mth 

[CZK] 

Spolehlivost 

stroje na 

Mth[CZK] 

Celkem 

na Mth 

[CZK] 

Průměr na 

Mth za 

kategorii 

[CZK] 

Pořadí 

 

CAT 972GII 352 447 478 215 1493 1493 3 

5760 

LIEBHERR 324 191 331 113 959 

905 1 

5761 

LIEBHERR 326 77 388 60 850 

Průměr  

LIEBHERR 576 325 134 360 86 905 

KOM WA480 291 239 548 339 1417 1417 2 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 13: Průměrné náklady na Mth – čelní lopatové nakladače 

 
Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 14: Porovnání průměrných nákladů na ujetou Mth – čelní lopatové nakladače 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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5.6.2 Multikriteriální hodnocení čelní lopatové nakladače dle nákladů 

Při přiřazení vah jednotlivým kritériím (viz tab. 21) dopadlo hodnocení kategorie čelní 

lopatové nakladače následovně (viz tab. 22 a tab. 23), (viz graf 15 a graf 16). 

Pořadí strojů se od analýzy porovnání jednotlivých nákladů na ujetou Mth neliší.  

Na prvním místě jsou bezkonkurenčně stroje typu LIEBHER 576, které dosáhly nejlepšího 

výsledku v této kategorii, získaly nejvyšší počet bodů za náklady na údržbu, za náklady  

na PHM a i za náklady na spolehlivost stroje v této kategorii. Druhý v pořadí je typ stroje 

KOM WA480, který nezískal žádné body za náklady na PHM a za spolehlivost stroje, ale 

získal nejvíce bodů za pořizovací náklady. Třetí v pořadí typ stroje CAT 972GII  nezískal 

žádné body za pořizovací náklady a za náklady na údržbu v ostatních hodnocených 

kritériích je pouze průměrný. 

Tabulka 21: Váhy kritérií – čelní lopatové nakladače 

Váhy kritérií 

 

Navržené 

 
Vypočítané 

 

Pořizovací náklady 20 % 0,2 27,41 % 0,27 

Náklady na údržbu 20 % 0,2 20,21 % 0,20 

Náklady na PHM 30 % 0,3 36,98 % 0,37 

Spolehlivost stroje 30 % 0,3 15,39 % 0,15 

Pramen: [vlastní zpracování] 

Tabulka 22: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – čelní lopatová rýpadla 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

CAT 972GII 0 0 111 147 258 3 

LIEBHERR 576 90 200 300 300 890 1 

KOM WA480 200 133 0 0 333 2 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 15: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – čelní lopatové nakladače 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Tabulka 23: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – čelní lopatové 

nakladače 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

CAT 972GII 0 0 137 75 213 3 

LIEBHERR 576 124 202 370 154 850 1 

KOM WA480 274 134 0 0 408 2 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 16: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – čelní lopatové nakladače 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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5.6.3 Shrnutí kategorie čelní lopatové nakladače 

V kategorii čelní lopatové nakladače doporučuji z hlediska nákladů typ strojů 

LIEBHERR 576, který předčil ostatní hodnocené stroje ve všech posuzovaných kritériích. 

Typ stroje KOM WA480 a typ CAT 972GII, mají náklady srovnatelně vysoké.  

5.7 Analýza nákladů 5. kategorie - pásová lopatová rýpadla 

Základní přehled o typech strojů a jednotlivých nákladových položkách strojů 

kategorie pásová lopatová rýpadla je uveden v následující tabulce (viz tab. 24). 

V této kategorii jsem porovnávala typy strojů CAT 322LN, VOLVO EC240 a KOM 

PC240LC. V majetku DDM je vždy po jenom stoji od typu CAT 322 a typu VOLVO 

EC240 a tři stroje typu KOM PC240LC.  

DDM má v této kategorii v majetku ještě stroje typu KOM 350 a typu  

LIEBHERR R944. Tyto typy strojů, ale nelze s ostatními porovnávat jsou jedinečné ve své 

třídě, jak z hlediska výkonu, tak z hlediska využití. 

Tabulka 24: Základní údaje – pásová lopatová rýpadla 

Popis stroje 
Fiskální 

období 

Pořizovací 

cena [CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

interní 

[CZK] 

Náklady 

na 

údržbu - 

externí 

[CZK] 

Náklady 

na PHM 

[CZK] 

Ostatní 

náklady 

[CZK] 

Náklady 

odstávky 

(z tarifu) 

[CZK] 

Ujeté 

[Mth/ 

období] 

0948 

CAT 322LN 2008-2012 4 510 513 268 094 226 134 406 859 42 537 351 220 1 618 

0951 

VOLVO EC240 2008-2012 3 495 194 140 463 56 346 645 834 13 252 100 121 2 409 

0950 

KOM PC240LC 2008-2012 4 086 676 344 679 18 227 485 380 18 630 236 361 1 846 

0954 

KOM PC240LC 2012 3 672 300 30 891 53 813 614 550 270 118 900 1 676 

0955 

KOM PC240LC 2012 3 672 300 33 159 56 227 525 808 270 74 825 1 412 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

5.7.1 Porovnání jednotlivých nákladů v kategorii pásová lopatová rýpadla na 

ujetou Mth 

Na základě výsledků analýzy průměrných nákladů na pořízení a provoz pásových 

lopatových rýpadel na ujetou Mth (viz tab. 25), (viz graf 17 a graf 18) je zřejmé,  

že nejlepšího výsledku dosáhl stroj typu VOLVO  EC240, v této kategorii má nejen 

nejnižší náklady na pořízení, ale i nejnižší náklady na provoz. Na druhém místě se umístily 
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stroje typu KOM PC240LC, které mají oproti VOLVU EC240 poměrně vysoké náklady na 

PHM. Poslední místo v této kategorii obsadil stroj typu CAT 322LN, který má v této 

kategorii nejvyšší náklady jak na pořízení, tak i nejvyšší náklady na provoz. Rozdíl mezi 

celkovými náklady na Mth u typu stroje VOLVO EC240 a typem CAT 322LN je 454 CZK 

na Mth, což při teoretické době životnosti stroje 20 000 Mth činí 9 080 000 CZK  

ve prospěch VOLVA EC240.  

Tabulka 25: Průměrné náklady strojů na Mth – pásová lopatová rýpadla 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth 

[CZK] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [CZK] 

Náklady 

na PHM 

na Mth 

[CZK] 

Spolehlivost 

stroje na 

Mth[CZK] 

Celkem 

na Mth 

[CZK] 

Průměr na 

Mth za 

kategorii 

[CZK] 

Pořadí 

CAT 322 LN 252 305 251 217 1026 1026 3 

VOLVO EC240 180 82 268 42 572 572 1 

0950 

KOM PC240 LC 214 197 263 128 802 

715 2 

0954 

KOM PC240 LC 184 51 367 71 672 

0955 

KOM PC240 LC 184 63 372 53 672 

Průměr 

KOM PC240LC 194 103 334 84 715 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 17: Průměrné náklady na Mth – pásová lopatová rýpadla 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 18: Porovnání průměrných nákladů na ujetou Mth – pásová lopatová rýpadla 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

5.7.2 Multikriteriální hodnocení pásová lopatová rýpadla dle nákladů 

Při přiřazení vah jednotlivým kritériím (viz tab. 26) dopadlo hodnocení kategorie 

pásová lopatová rýpadla následovně (viz tab. 27 a tab. 28), (viz graf 19 a graf 20). 

Po přiřazení vah se pořadí typů strojů, od analýzy porovnání jednotlivých nákladů  

na ujetou Mth, nezměnilo. Na prvním místě je jednoznačně stroj typu VOLVO EC240, 

který posbíral největší počet bodů ve všech hodnocených kritériích, jak po přiřazení vah 

navržených, tak po přiřazení vah vypočítaných. Druhé místo obsadily stroje typu  

KOM PC240LC, které nezískaly žádné body za náklady na PHM. Poslední místo obsadil 

stroj typu CAT 322LN, který nezískal žádné body za pořizovací náklady, náklady na 

údržbu a za náklady na spolehlivost stroje. 

Tabulka 26: Váhy kritérií – pásová lopatová rýpadla 

Váhy kritérií 

 

Navržené 

 
Vypočítané 

 

Pořizovací náklady 20 % 0,2 27,07 % 0,27 

Náklady na údržbu 20 % 0,2 21,21 % 0,21 

Náklady na PHM 30 % 0,3 36,90 % 0,37 

Spolehlivost stroje 30 % 0,3 14,81 % 0,15 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Tabulka 27: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – pásová lopatová 

rýpadla 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

CAT 322 LN 0 0 300 0 300 3 

VOLVO EC240 200 200 239 300 939 1 

KOM PC240LC 162 181 0 227 570 2 

Pramen: [SAP – Controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 19: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle navržených vah – pásová lopatová rýpadla 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Tabulka 28: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – pásová lopatová 

rýpadla 

Popis stroje 

Pořizovací 

náklady na 

Mth [body] 

Náklady na 

údržbu na 

Mth [body] 

Náklady na 

PHM na 

Mth [body] 

Spolehlivost 

stroje na Mth 

[body] 

Celkem 

na Mth 

[body] 

Pořadí 

CAT 322 LN 0 0 369 0 369 3 

VOLVO EC240 271 212 294 148 925 1 

KOM PC240LC 219 191 0 112 522 2 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 20: Multikriteriální hodnocení nákladů na Mth dle vypočítaných vah – pásová lopatová rýpadla 

 Pramen: [SAP – Controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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5.7.3 Shrnutí kategorie pásová lopatová rýpadla 

V kategorii pásová lopatová rýpadla doporučuji, z hlediska nákladů na stroj,  

při nákupu nových strojů typ stroje VOLVO EC240, který získal nejlepší hodnocení jak při 

porovnání jednotlivých nákladů na ujetou Mth, tak v multikriteriální analýze. Rozhodně 

nedoporučuji, z hlediska nákladů na stroj, nákup nových strojů typu CAT 322LN. 
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6 Analýza výkonů strojů a jejich efektivity 

Analýzou výkonů strojů a jejich efektivity jsem zjišťovala jejich výhodnost pro SD – 

DNT z hlediska jejich využití. Tato analýza je použita k doplnění ucelených údajů  

o strojích a následně pro celkové hodnocení jednotlivých typů strojů. 

6.1 Porovnávací metoda 

Na základě údajů z controllingových zakázek jednotlivých strojů, které jsou vedeny 

v systému SAP, v analyzovaném období od roku 2008 do 30. 9. 2012, jsem pro analýzu 

výkonů strojů a jejich efektivity zvolila následující kritéria:  

 Dny v provozu – stroj vykonával určenou práci v provozu, 

 Dny v opravě – stroj byl mimo provoz z důvodu poruchy, 

 Dny v rezervě – předem určená rezerva z důvodů zajištění kontinuální těžby 

TC, 

 Dny s požadavkem bez osádky – na stroj byl požadavek na práci v provozu, ale 

neměl osádku, 

 Dny bez požadavku s osádkou – stroj měl osádku, ale nebyl na něj požadavek 

na práci v provozu. 

 Den = směna = 11hod.  

U jednotlivých typů strojů jsem hodnotila procentuální poměr jednotlivých nasazení 

typů strojů k jejich celkovému výkonu v analyzovaném období. 

Způsob hodnocení strojů – u kritéria dny v provozu - čím větší procento nasazení 

k celkovému výkonu stroje tím lepší výsledek, u ostatních kritérií - čím menší procentuální 

poměr nasazení k celkovému výkonu stroje tím lepší výsledek. 

Pokud je v kategorii více strojů stejného typu od jednoho výrobce, spočítala jsem 

celkový součet nasazení strojů příslušného typu stroje v analyzovaném období. 

6.2 Dozery střední 

V následujících tabulkách (viz tab. 29, tab. 30 a tab. 31) a grafech (viz graf 21, graf 22 

a graf 23) jsou uvedeny přehledy nasazení jednotlivých typů dozerů středních 

v analyzovaném období. 
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Tabulka 29: Nasazení strojů v analyzovaném období – LIEBHERR 754D 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

7540 LIEBHERR D 1 198 21 69 47 0 1 336 

7541 LIEBHERR D 808 10 82 43 2 945 

Celkem LIEBHERR 754 D 2 006 31 151 90 2 2 281 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 21: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – LIEBHERR 754 D 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Tabulka 30: Nasazení strojů v analyzovaném období – CAT D8T  

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

2589 CAT D8T 1 221 4 79 57 1 1 079 

2590 CAT D8T 642 35 40 57 4 778 

Celkem CAT D8T 1 863 40 119 114 5 1 857 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 22: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – CAT D8T 

 
Pramen: [SAP – Controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Tabulka 31: Nasazení strojů v analyzovaném období – KOM 155 AX 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

1555 KOM AX 1 181 16 154 123 4 1 478 

1556 KOM AX 1 164 13 204 94 2 1 477 

Celkem KOM 155 AX 2 345 29 359 216 6 2 955 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 23: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – KOM 155 AX 

 

Pramen: [SAP – Controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

6.2.1 Hodnocení využití strojů v kategorii dozery střední 

Z analýzy výkonů strojů a jejich efektivity dozerů středních je zřejmé, že nejnižší 

výkon a efektivitu vykazují stroje typu KOM 155 AX, které mají nejmenší procentuální 

podíl dnů v provozu 80 %, největší podíl oprav 12 % a dnů bez požadavku s osádkou 7 %. 

Nejefektivnější a nejvýkonnější v této kategorii jsou stroje typu LIEBHERR 754 D, které 

mají nejvyšší podíl dnů v provozu 88 %, poměrně nízké procento dnů v opravě 7 %  

a nejnižší procento dnů bez požadavku s osádkou 4 %. Jen těsně za typem strojů 

LIEBHERR754D jsou stroje typu CAT D8T s 87 % v provozu, 6 % dnů strávily v opravě  

a 5 % bez požadavku s osádkou. V ostatních kritériích jsou stroje v této kategorii 

srovnatelné. 

6.3 Dozery malé 

V následujících tabulkách (viz tab. 32, tab. 33, tab. 34 a tab. 35) a grafech (viz graf 24, 

graf 25, graf 26 a graf 27) jsou uvedeny přehledy nasazení jednotlivých typů dozerů 

malých v analyzovaném období. 
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Tabulka 32: Nasazení strojů v analyzovaném období – KOM D65 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

6506 KOM D65 1 125 0 27 54 11 1 217 

6507 KOM D65 1 097 17 115 135 16 1 380 

6508 KOM D65 1 392 6 43 38 13 1 492 

6509 KOM D65 741 10 44 44 0 840 

6510 KOM D65 1 299 22 92 19 2 1 434 

6511 KOM D65 1 308 3 136 27 1 1 475 

Celkem KOM D65 6 962 58 458 318 43 7 838 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 24: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – KOM D65 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Tabulka 33: Nasazení stroje v analyzovaném období – LIEBHERR 734 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

7340 LIEBHERR 1 174 44 29 86 2 1 336 

Celkem LIEBHERR 734 1 174 44 29 86 2 1 336 

Pramen: [SAP – Controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 25: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – LIEBHERR 734 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Tabulka 34: Nasazení stroje v analyzovaném období - CAT D6N 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

0300 CAT D6N 1 201 18 168 88 3 1 478 

Celkem CAT D6N 1 201 18 168 88 3 1 478 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 26: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – CAT D6N 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Tabulka 35: Nasazení strojů v analyzovaném období – NEWHOLLAND D180 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

1801 NEWHOLLAND D180 1 145 14 313 309 194 1 975 

1802 NEWHOLLAND D180 948 2 478 283 334 2 044 

1803 NEWHOLLAND D180 1 198 0 216 279 334 2 028 

1804 NEWHOLLAND D180 1 092 31 188 200 103 1 614 

1805 NEWHOLLAND D180 1 242 40 123 74 4 1 483 

1806 NEWHOLLAND D180 1 242 34 147 77 7 1 508 

1807 NEWHOLLAND D180 1 132 14 395 291 304 2 137 

1808 NEWHOLLAND D180 1 336 5 590 184 200 2 315 

1809 NEWHOLLAND D180 1 695 4 990 70 12 2 771 

1810 NEWHOLLAND D180 960 6 274 177 240 1 658 

1811 NEWHOLLAND D180 1 869 52 521 163 12 2 617 

1812 NEWHOLLAND D180 895 30 212 437 130 1 704 

1813 NEWHOLLAND D180 1 179 44 95 157 13 1 488 

1814 NEWHOLLAND D180 985 19 212 339 189 1 743 

1815 NEWHOLLAND D180 1 144 54 207 66 5 1 476 

1816 NEWHOLLAND D180 1 027 33 163 178 112 1 513 

Celkem 

NEWHOLLAND 

D180 19 089 384 5 124 3285 2194 30 075 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 27: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – NEWHOLLAND D180 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

6.3.1 Hodnocení využití dozery malé 

V kategorii dozerů malých se analýzou výkonů strojů a jejich efektivity ukázalo, že 

nejnižší využití a efektivitu vykazují stroje typu NEWHOLLAND D180, které byly 

v analyzovaném období v provozu jen 64 %, v opravě strávily 17 % a 11 % času byly bez 

požadavku s osádkou. LIEBHERR 734, který je v této kategorii nejvýkonnější a 

nejefektivnější vykázal 88 % disponibilního času v provozu, jen 2 % strávil v opravě a 7 % 

času byl bez požadavku s osádkou. Velmi dobrého výsledku dosáhly i stroje typu KOM 

D65, které oproti LIEBHERU 734 vykazují o 4 % více stráveného času v opravě, ale jinak 

jsou s typem LIEBHERR 734 srovnatelné.  Stroj typu CAT D6N s 81 % v provozu, 12 % 

v opravě a se 6 % bez požadavku s osádkou dosáhl v této kategorii průměrného výsledku. 

6.4 Čistící zařízení DPD 

V následujících tabulkách (viz tab. 36, tab. 37, tab. 38 a tab. 39) a grafech (viz graf 28, 

graf 29, graf 30 a graf 31) jsou uvedeny přehledy nasazení jednotlivých typů čistících 

zařízení DPD. 

Tabulka 36: Nasazení strojů v analyzovaném období – HYDREMA 906 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

2002 HYDREMA 906 595 51 542 162 126 1476 

2003 HYDREMA 906 488 84 326 207 42 1147 

2004 HYDREMA 906 555 87 180 104 20 946 

1025 HYDREMA 906 829 43 196 67 27 496 

Celkem HYDREMA 906 2 468 265 1 244 540 215 4 065 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  
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Graf 28: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – HYDREMA 906 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Tabulka 37: Nasazení stroje v analyzovaném období – CAT D6N 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

1003 CAT 444E 925 67 69 46 1 1 109 

Celkem CAT 444E 925 67 69 46 1 1 109 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 29: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – CAT 444E 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Tabulka 38: Nasazení strojů v analyzovaném období – CAT M313 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

3130 CAT M313 928 150 152 78 8 1 316 

3130 CAT M313 862 127 248 71 8 1 316 

Celkem CAT M313 1 790 276 400 149 16 2 632 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Graf 30: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – CAT M313 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Tabulka 39: Nasazení strojů v analyzovaném období – KOM WB97 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

2004 KOM WB97 238 3 16 11 0 268 

2005 KOM WB97 105 58 10 94 1 268 

2006 KOM WB97 216 24 14 14 0 268 

Celkem KOM WB97 559 85 40 119 1 804 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 31: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – KOM WB97 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

6.4.1 Hodnocení využití čistící zařízení DPD 

Z analýzy vyplynulo, že nejhůře v této kategorii dopadly stroje typu HYDREMA 906, 

které byly v provozu pouze 52 %, strávily 26 % disponibilního času v opravě a 11 % času 
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byly bez požadavku s osádkou. Nejlepší využití a efektivitu v této kategorii vykázal stroj 

typu CAT 444E, který byl v provozu 84 %, 6 % strávil v opravě a bez požadavku 

s osádkou vykázal jen 4 % času. Stroje typu KOM WB97, jsou dle analýzy průměrné, díky 

kritériu bez požadavku s osádkou kde vykázaly 15 % disponibilního času a 11 % dnů byly 

s požadavkem bez osádky, proto vykázaly dnů v provozu jen 69 % i přesto, že v opravě 

byly jen 5 % dnů. Stroje typů CAT M313 dosáhly také průměrného výsledku, s 68 % 

v provozu, 15 % disponibilního času strávenými v opravě, 6 % bez požadavku s osádkou  

a 10 % s požadavkem bez osádky.  

6.5 Čelní lopatové nakladače 

V následujících tabulkách (viz tab. 40, tab. 41 a tab. 42) a grafech (viz graf 32, graf 33, 

a graf 34) jsou uvedeny přehledy nasazení jednotlivých typů čelních lopatových nakladačů 

v analyzovaném období. 

Tabulka 40: Nasazení stroje v analyzovaném období – KOM WA480 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

46 KOM WA480 1 104 75 235 59 4 1 477 

Celkem KOM WA480 1 104 75 235 59 4 1 477 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 32: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – KOM WA480 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Tabulka 41: Nasazení stroje v analyzovaném období – CAT 972GII 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

4002 CAT 972GII 1 155 86 170 67 2 1 481 

Celkem CAT 972GII 1 155 86 170 67 2 1 481 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 33: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – CAT 972GII 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Tabulka 42: Nasazení stroje v analyzovaném období – LIEBHERR 576 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

5760 LIEBHERR 576 935 76 65 72 1 1 148 

5761 LIEBHERR 576 215 19 7 12 0 252 

Celkem LIEBHERR 576 1 149 94 72 84 1 1 400 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 34: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – LIEBHERR 576 

 Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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6.5.1 Hodnocení využití čelní lopatové nakladače 

Z hlediska výkonů a efektivity nejhůře v kategorii čelní lopatové nakladače dopadl 

stroj typu KOM WA480, který má podíl dnů v provozu 75 % a 16 % disponibilního času 

strávil v opravě. Nejlépe dopadly stroje typu LIEBHERR 576, které vykázaly 82 % 

v provozu a jen s 5 % v opravě. Typ stroje CAT 972GII dosáhl se 78 % v povozu a 11 % 

v opravě, průměrných výsledků. U ostatních hodnocených kritérií jsou v této kategorii 

výsledky srovnatelné. 

6.6 Pásová lopatová rýpadla 

V následujících tabulkách (viz tab. 43, tab. 44 a tab. 45) a grafech (viz graf 35, graf 36, 

a graf 37) jsou uvedeny přehledy nasazení jednotlivých typů pásových lopatových rýpadel 

v analyzovaném období. 

Tabulka 43: Nasazení stroje v analyzovaném období – VOLVO EC240 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

0951 CAT VOLVO EC240 1 412 18 50 63 2 1 545 

Celkem VOLVO EC240 1 412 18 50 63 2 1 545 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Graf 35: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – VOLVO 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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Tabulka 44: Nasazení stroje v analyzované období – CAT 322LN 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

0948 CAT 322LN 1 063 36 299 74 5 1 478 

Celkem CAT 322LN 1 063 36 299 74 5 1 478 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 36: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – CAT 322LN 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování]  

Tabulka 45: Nasazení stroje v analyzované období – KOM PC 240LC 

Typ stroje 

V 

provozu 

[dny] 

S požadavkem 

bez osádky 

[dny] 

Oprava 

stroje 

[dny] 

Bez 

požadavku 

s osádkou 

[dny] 

Rezerva, 

schopný 

provozu 

[dny] 

Nasazení 

celkem [dny] 

0950 KOM PC 240LC 1 257 28 124 71 6 1 486 

0950 KOM PC 240LC 236 4 11 7 0 258 

0950 KOM PC 240LC 239 8 7 13 0 267 

Celkem KOM PC 240LC 1 733 40 141 91 6 2 011 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Graf 37: Procentuální poměr nasazení v analyzovaném období – KOM 240LC 

 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 
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6.6.1 Hodnocení využití pásová lopatová rýpadla 

V kategorii pásová lopatová rýpadla nejhůře dopal, z hlediska výkonu a efektivity, 

stroj typu CAT 322, který má nasazení v provozu jen 72 % a oproti tomu má 20 % 

disponibilního času stráveného v opravě. Bezkonkurenčně nejlepší v této kategorii je typ 

stroje VOLVO EC240, který vykázal 92 % v provozu a jen 3 % disponibilního času strávil 

v opravě. Stroje typu KOM PC240LC dopadly v analýze jako průměrné, vykázaly 86 % 

dnů v provozu a 7 % v opravě. V ostatních hodnocených kritériích jsou stroje srovnatelné. 
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7 Návrhy a opatření 

Na základě výstupů zpracované analýzy nákladů spojených s provozem DDM  

a analýzy výkonů strojů a jejich efektivity, jsem pro každou kategorii stroje vypracovala 

celkové hodnocení, návrhy a opatření.  

7.1 Shrnutí výsledků analýzy dle jednotlivých kategorií 

Celkové hodnocení jednotlivých kategorií dle výstupů z analýzy nákladů spojených 

s provozem DDM a analýzy výkonů strojů a jejich efektivity je následující. 

7.1.1 Dozery střední 

Dle výsledků analýzy nákladů spojených s provozem DDM a analýzy výkonů strojů  

a jejich efektivity v kategorii dozerů středních nejlepších výsledů dosáhly stroje typu 

LIEBHERR 754. Výsledek analýzy nákladů ukázal, že přesto že tento typ stroje nemá 

nejnižší pořizovací cenu celkové průměrné náklady na Mth na pořízení a provoz má v této 

kategorii nejnižší a i v multikriteriálním hodnocení získal nejvíce bodů. Zároveň je nejlépe 

ohodnocen i z hlediska výkonnosti a efektivity, kde z analýzy vyplynulo, že tento typ stroje 

je v této kategorii nejvyužívanější a je spolehlivý i z hlediska poruchovosti. To znamená, 

že tento typ stroje je pro DNT ekonomicky nejvýhodnější.  

Nejhůř v této kategorii dopadly stroje typu CATERPILLAR D8T, které mají nejen 

nejvyšší pořizovací cenu, ale mají i nejvyšší celkové průměrné náklady na pořízení  

a provoz na Mth a i v multikriteriálním hodnocení získaly nejméně bodů. V analýze 

výkonů a efektivity dosáhly stroje tohoto typu sice srovnatelných výsledků jako stroje typu 

LIEBHERR 754, ale při teoretické době životnosti stroje 20 000 Mth dělá rozdíl 

v celkových nákladech na pořízení a provoz u těchto dvou typů strojů 5 100 000 CZK  

ve prospěch LIEBHERRU 754. To znamená, že typ stoje CATERPILLAR D8T není pro 

DNT ekonomicky výhodný.  

Návrh - při nákupu nových zemních strojů pro DNT v kategorii dozerů středních 

doporučuji stroje typu LIEBHERR 754. Dále bych doporučila zvážit nákup nových 

strojů typu CATERPILLAR D8T. 
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7.1.2 Dozery malé 

V kategorii dozerů malých nejlepších výsledků dosáhly stroje typu LIEBHERR 734. 

Přesto, že mají v této kategorii nejvyšší pořizovací cenu, z výsledku analýzy nákladů  

je patrné, že stroje tohoto typu mají bezkonkurenčně nejnižší celkové průměrné náklady na 

Mth na provoz a i v multikriteriálním hodnocení dosáhly nejlepšího výsledku. V analýze 

výkonosti a efektivity dosáhly také vynikajících výsledků, tyto stroje se projevily jako 

nejméně poruchové tedy nejspolehlivější a vysoce využívané. Tento typ stroje je v této 

kategorii pro DNT ekonomicky nejvýhodnější.  

Nejhůře v této kategorii dopadl stroj typu CATERPILLAR D6N, který má nejvyšší 

celkové průměrné náklady na pořízení a provoz na Mth a v multikriteriálním hodnocení 

získal nejméně bodů a ani v analýze výkonosti a efektivity nedosáhl dobrého výsledku,  

je hodnocený jako druhý nejhorší z hlediska poruchovosti. Při teoretické době životnosti 

stroje 20 000Mth má celkové náklady na pořízení a provoz CATERPILLAR D6N  

o 7 920 000 CZK vyšší než LIEBHERR 734. Stroj typu CATERPILLAR D6N není pro 

DNT ekonomicky výhodný.  

Srovnatelně špatného výsledku jako CATERPILLAR D6N dosáhly stroje typu 

NEWHOLLAND D180, které mají v této kategorii sice nejnižší pořizovací cenu, ale 

celkové průměrné náklady na provoz a pořízení na Mth mají vysoké a z výsledků  analýzy 

výkonů a efektivity vyplynulo, že tyto stroje jsou v kategorii dozery malé nejporuchovější 

a nejméně využívané. 

Návrh - při nákupu nových zemních strojů pro DNT  v kategorii dozerů malých 

rozhodně doporučuji stroje typu LIEBHERR 734. Nedoporučuji stroje typu 

CATERPILLAR D6N a doporučovala bych zvážit nákup nových strojů typu 

NEWHOLLAND D180 pro jejich vysokou poruchovost. 

7.1.3 Čistící zařízení DPD 

Nejlepšího výsledku v kategorii čistících zařízení DPD dosáhly stroje typu 

KOMATSU WB97. Mají nejnižší pořizovací cenu, v analýze nákladů získaly nejlepší 

ohodnocení a v multikriteriálním hodnocení získaly nejvíce bodů. Z analýzy výkonů  

a efektivity vyplynulo, že tento typ strojů je v této kategorii nejméně poruchový, menší 
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nedostatek má jen ve výši využití. Tento typ stroje je v této kategorii pro DNT ekonomicky 

nejvýhodnější.  

Srovnatelně dobrého výsledku dosáhl i stroj typu CATERPILLAR 444E, má jen  

o málo větší celkové průměrné náklady na pořízení a provoz na Mth, v analýze výkonů  

a efektivity vykázal nejvyšší využití v této kategorii a je i vysoce spolehlivý.  

Nejhoršího výsledku dosáhly stroje typu HYDREMA 906, mají nepoměrně vyšší 

průměrné celkové náklady na pořízení a provoz na Mth než ostatní typy strojů v této 

kategorii, v multikriteriálním hodnocení získaly nejnižší počet bodů a v analýze výkonosti 

a efektivity dopadly nejhůř, jak z hlediska poruchovosti, tak z hlediska využití. Při 

teoretické době životnosti stroje 20 000Mth má celkové náklady na pořízení a provoz 

HYDREMA 906 o 16 120 000 CZK vyšší než stroje typu KOMATSU WB97. Stroje typu 

HYDREMA 906 jsou pro DNT ekonomicky velmi nevýhodné. 

Návrh - při nákupu nových zemních strojů pro DNT v kategorii čistící zařízení DPD 

doporučuji se zaměřit na stroje typu KOMATSU WB97 popřípadě na stroje typu 

CATERPILLAR 444E. V žádném případě nedoporučuji nákup dalších strojů typu 

HYDREMA 906. 

7.1.4 Čelní lopatové nakladače 

Dle výsledků analýzy nákladů spojených s provozem DDM a analýzy výkonů strojů  

a jejich efektivity v kategorii čelní lopatové nakladače nejlepších výsledů dosáhly stroje 

typu LIEBHERR 576. Přesto, že stroje tohoto typu nemají nejnižší pořizovací cenu v této 

kategorii, z výsledků analýzy nákladů, je patrné, že jejich celkové průměrné náklady na 

pořízení a provoz na Mth nejnižší jsou a v multikriteriálním hodnocení získaly nejvíce 

bodů. Zároveň dosáhly i nejlepšího výsledku v analýze výkonů a efektivity, kde vykázaly 

nejnižší poruchovost a nejvyšší využití v této kategorii. Tento typ stroje je pro DNT v této 

kategorii ekonomicky nejvýhodnější.  

Další dva stroje hodnocené v této kategorii, stroj typu KOMATSU WA480 a stroj typu 

CATERPILLAR 972GII, dosáhly srovnatelných výsledků. CATERPILLAR 972GII dosáhl 

nejhoršího výsledku v analýze nákladů, kde rozdíl, při teoretické životnosti stroje 

20 000Mth, činí 11 760 000 CZK v celkových nákladech na pořízení a provoz stroje,  

ve prospěch nejlépe ohodnoceného typu stroje v této kategorii LIEBHERRU 576. 

V multikriteriálním hodnocení získal nejméně bodů a v analýze výkonů a efektivity 
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vykázal průměrné výsledky. Tento typ stroje, je pro DNT ekonomicky nevýhodný. Typ 

stroje KOMTSU WA480 dosáhl v analýze nákladů sice lepšího výsledku než 

CATERPILLAR 972GII, ale v analýze výkonů a efektivity vykázal největší poruchovost  

a nejmenší využití v této kategorii. 

Návrh -  při nákupu nových zemních strojů pro DNT v kategorii čelní lopatové 

nakladače doporučuji stroje typu LIEBHERR 576. Nedoporučuji nákup nových strojů 

typu CATERPILLAR 972GII a dále bych doporučovala zvážit nákup nových strojů typu 

KOMTSU WA480 pro jejich vysokou poruchovost. 

7.1.5 Pásová lopatová rýpadla 

V kategorii pásová lopatová rýpadla nejlepšího výsledku dosáhl stroj typu VOLVO 

EC240. Tento typ stroje má nejnižší pořizovací cenu v této kategorii a z analýzy nákladů 

vyplynulo, že má i bezkonkurečně nejnižší celkové průměrné náklady na pořízení a provoz 

na Mth a v multikriteriálním hodnocení získal nejvíce bodů.  Zároveň i v analýze výkonů  

a efektivity dosáhl vynikajících výsledků, kde vykázal nejmenší poruchovost a nejvyšší 

využití v této kategorii. Tento typ stroje je pro DNT v této kategorii ekonomicky 

nejvýhodnější.  

Nejhoršího výsledku dosáhl stroj typu CATERPILLAR 322LN. Tento typ stroje má 

nejvyšší pořizovací cenu v této kategorii a z analýzy nákladů vyplynulo, že má zároveň  

i nejvyšší celkové průměrné náklady na pořízení a provoz na Mth a v multikriteriálním 

hodnocení získal nejméně bodů. V analýze výkonů a efektivity se projevil, jako 

nejporuchovější a nejméně využívaný typ stroje v této kategorii. Při teoretické životnosti 

stroje 20 000Mth činí rozdíl, mezi strojem typu VOLVO EC240 a strojem typu 

CATERPILLAR 322LN, 9 080 000 CZK v celkových nákladech na pořízení a provoz  

ve prospěch stroje typu VOLVO EC 240. CATERPILLAR 322LN je pro DNT v této 

kategorii ekonomicky nevýhodný. 

Návrh – při nákupu nových zemních strojů v kategorii pásová lopatová rýpadla 

doporučuji stroje typu VOLVO EC240. Nedoporučuji nákup nových strojů typu 

CATERPILLAR 322LN. 
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7.2 Opatření vyplývající z celkových výsledků analýzy 

Opatření vyplývající z celkových výsledků analýzy je soustředění na definici 

hodnotících kritérií nakupovaných strojů tak, aby pořizovací cena, nebyla základním 

hodnotícím kritériem, při výběrovém řízení na nákup nového stroje.  

Z výpočtu skutečného procentuálního zastoupení jednotlivých nákladových položek na 

celkových nákladech na stroj v analyzovaném období vyplynulo, že vypočítané 

procentuální zastoupení jednotlivých nákladových položek je rozdílné pro každou 

jednotlivou analyzovanou kategorii.  

Výrobní ředitel Ing. Jiří Neruda na počátku vypracování diplomové práce navrhl 

procentuální zastoupení jednotlivých nákladových položek pro výběrová řízení, u všech 

kategorií zemních strojů stejné a to následovné:  

 pořizovací náklady 20 %,  

 náklady na údržbu 20 %,  

 náklady na PHM 30 %   

 náklady na spolehlivost stroje 30 %. 

Analýza nákladů ukázala, že skutečné procentuální zastoupení jednotlivých 

nákladových položek v analyzovaném období je následující (viz tab. 46). 

Tabulka 46: Vypočítaná váha parametrů jako podíl na celkových nákladech 

Kategorie strojů 
Pořizovací náklady 

[%] 

Náklady na 

údržbu [%] 

Náklady na 

PHM [%] 

Spolehlivost stroje 

[%] 

Dozery střední 27,99 9,21 48,72 14,08 

Dozery malé 19,61 17,49 36,91 25,98 

Čistící zařízení DPD 19,25 23,00 16,78 40,96 

Čelní lopatové nakladače 27,41 20,21 36,98 15,39 

Pásová lopatová rýpadla 27,07 21,21 36,90 14,81 

Pramen: [SAP – controllingové zakázky stroje, vlastní zpracování] 

Analýza nákladů prokázala, že pořizovací cena nabízeného stroje není z pohledu 

celkových nákladů rozhodující. V maximální míře doporučuji využít hlediska celkové 

ekonomické výhodnosti stroje pro DNT. 
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8 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování analýzy nákladů na pořízení a provoz zemních 

strojů v důlně doplňkové mechanizaci na Severočeských dolech – Doly Nástup Tušimice  

a vzájemné porovnání jejich ekonomické výhodnosti. 

Porovnání ekonomické výhodnosti strojů používaných na DDM – DNT, jsem 

prováděla podle jednotlivých typů strojů pomocí analýzy nákladů spojených s provozem 

DDM. Porovnáním jednotlivých nákladů na ujetou motohodinu stroje v období od roku 

2008, kdy jsou jednotlivé údaje o stroji vedeny v systému SAP, do 30. 9. 2012, jsem 

zjišťovala jejich celkové průměrné pořizovací a provozní náklady na motohodinu 

v  analyzovaném období. Následně jsem celkovou výhodnost pro DNT vypočítala pomocí 

multikriteriálního hodnocení jednotlivých nákladů.  

K doplnění ucelených údajů o jednotlivých kategoriích strojů jsem použila analýzu 

výkonů strojů a jejich efektivity, kde jsem určila procentuální poměr jednotlivých nasazení 

typů strojů k jejich celkovému výkonu v analyzovaném období. 

Z výstupů takto zpracované analýzy vyplynulo, že jednotné a statické nastavení kritérií 

pro všechny kategorie zemních strojů v rámci výběrového řízení na nákup nových zemních 

strojů není plně dostačující. Analýza dále prokázala, že pro ekonomickou výhodnost stroje 

na DNT není pořizovací cena stroje v žádném případě ta rozhodující nákladová položka. 

Doporučila bych, aby jednotlivá kritéria pro výběrová řízení byla jednou ročně 

aktualizována, podle skutečného procentuálního zastoupení jednotlivých nákladových 

položek na celkovém nákladu na pořízení a provoz tak, aby tato kritéria byla schopna 

reagovat na aktuální ceny vstupních komodit, jako jsou ceny náhradních dílů a neustále  

se zvyšující cena PHM.  
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