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Summary 

I worked this thesis with the topic Minimization of total annual cost to acquisition 

the selected input the materials for dry building processes of medium construction firms to 

contracts implementation in town of Frýdek-Místek. 

The first part of my work gives theoretical options concerning of the solved 

material, there is also included the distribution of aggregates for construction purposes in 

accordance with applicable standards. In the practical part, I at first found out all necessary 

information from three specific companies and from selected twelve suppliers who provide 

our selected materials. Then I focused on minimizing of the total annual cost. I finally 

prepared all the data to tables and graphs processed in the computer program Excel and 

finally I work value and acquire record overal evaluated the very from view of economic 

efficient of total Antal purchase price cost which was animus and aim work. overall. 

Key words: minimization, building process, input the material, raw material 

 

 

Anotace 
 

 Tuto práci jsem vypracovala na téma Minimalizace celkových ročních nákladů na 

pořízení vstupní komodity suchých stavebních procesů střední stavební firmy pro zakázky 

v rámci místa plnění města Frýdek-Místek. 

V první části mé práce jsem uvedla teoretická východiska, týkající se řešeného 

materiálu, ale také rozdělení kameniva pro stavební účely dle platných norem. V praktické 

části, po zjištění všech potřebných informací od 3 konkrétních firem a od vybraných 12 

dodavatelů, poskytujících vybrané materiály, jsem se zaměřila na minimalizaci celkových 

ročních nákladů. Údaje jsem znázornila v přehledných tabulkách a grafech zpracovaných 

v počítačovém programu Excel a na závěr jsem zpracované hodnoty a získané výsledky 

celkově zhodnotila právě z pohledu ekonomické efektivity celkových ročních nákupních 

nákladů, coţ bylo záměrem a cílem celé práce. 

Klíčová slova: minimalizace, stavební materiál, vstupní komodita, suroviny 
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1. Úvod 

V této práci jsem si stanovila za cíl minimalizovat roční náklady na pořízení kameniva 

v závislosti na reálných a v praxi ověřitelných hodnotách nákupů, tohoto kameniva. 

V první části diplomové práce se budu zabývat teoretickým rozborem, týkajícím se 

řešeného materiálu, ale také rozdělením kameniva pro stavební účely dle platných norem, 

kterýma se v práci více nezaobírám, pouze jsem je zde uvedla z důvodu, ţe tyto normy 

existují a musíme se jimi řídit. 

Ve druhé části provedu vyhodnocení, které je zpracováno z pohledu fiktivní modelové 

společnosti, ačkoli jsou pro stanovení potřebných druhů a mnoţství kameniva získána data 

jako prostý průměr informací od tři konkrétních stavebních firem za období posledních tří 

let. Toto stanovení „ potřeb“ při odvození od reálných tří firem by mělo zajistit vhodnou 

vypovídací schopnost mého vyhodnocení, jelikoţ nelze s velkou jistotou a 

pravděpodobnosti předem stanovit budoucí skutečnou skladbu konkrétních zakázek 

zadaných jejich investory v průběhu následujícího kalendářního roku. 

Také se zaměřím na zjištění zdrojové dostupnosti týkající se konkrétních druhů 

kameniva s výběrovou podmínkou do vzdálenosti 50 km. 

Při minimalizaci budu vycházet z hodnot týkajících se průměrné roční spotřeby firem, 

z cen vybraných druhů kameniva, obchodních podmínek vybraných dodavatelů, jízdních 

vzdáleností dodavatelů a v poslední řadě také se sjednanou nákladovostí a přepravovaným 

mnoţstvím autodopravce. 

Všechny tyto údaje budou zpracovány v počítačovém programu Excel a pro lepší 

přehlednost znázorněny prostřednictvím grafů. 
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2. Teoretická východiska řešeného problémů 

2.1  Definování řešeného materiálu, co do základních druhů  
 

Kamenivem se rozumí zrnitý (sypký) anorganický materiál přírodního nebo umělého 

původu s velikostí zrna do 125 mm, který je určen pro stavební účely. Ve stavebnictví se 

kamenivo pouţívá především jako plnivo, které v kombinaci s vhodnými pojivy 

(hydraulickými, vzdušnými) slouţí i pro přípravu malt a betonů. V silničním a ţelezničním 

stavitelství se kamenivo rovněţ pouţívá k tvorbě uměle zhutněných těles a vrstev – např. 

násypů, kolejových loţí a vozovkových vrstev. [7]  

Zdrojem kamene je zemská kůra, která obsahuje horninové nerosty. Z oceňovaných 

vlastností jde především o jeho pevnost, hutnost, odolnost proti vlivům povětrnosti a ohni. 

Dá se velmi dobře opracovávat do poţadovaného tvaru. Nevýhodou je vysoká hmotnost a 

omezená moţnost jej strojově opracovávat. [3]  

Rozdělení kameniva 

Kamenivo se třídí podle původu: 

a) Přírodní 

b) Umělé 

Přírodní kamenivo se třídí podle vzniku a zrnitosti na: 

a) Drcené – kamenivo získané drcením přírodního kamene 

 drobné – zrno do 4 mm včetně, 

 hrubé – zrno 4 – 125 mm, 

 štěrkodrť – směs drceného drobného a hrubého kameniva, 

 kamenná moučka – jemná zrna získaná postupným zdrobňováním kameniva po 

předchozím odloučení škodlivých sloţek, propadající horním kontrolním sítem. 

b) Těţené – kamenivo se zaoblenými zrny získané těţením přírodní rozpadlé horniny 

 drobné – zaoblená zrna, jeţ propadnou kontrolním sítem 4 mm, 

 hrubé – zaoblená zrna 4 – 125 mm, 
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 štěrkopísek – přírodní směs běţného drobného a hrubého kameniva 

omezená horním kontrolním sítem. 

c) Těţené předdrcené – kamenivo získané drcením zrn těţeného kameniva nad 2 mm 

s podílem drcených zrn nad 40% hmotnosti: 

 drobné – zrno do 4 mm včetně, 

 hrubé – zrno 4 – 125 mm, 

 předdrcený štěrkopísek – směs přírodního předdrceného těţeného drobného 

a hrubého kameniva s podílem předdrcených zrn nad 2 mm nad 40% 

hmotnosti. [3] 

Kamenivo se třídí podle velikosti největších zrn na:  

a) Jemné – do 0,25 mm (0,125 mm), kamenná moučka, 

b) drobné – do 4 mm včetně, 

c) hrubé – od 4 do 125 mm. [3] 

Kamenivo se třídí podle objemové hmotnosti: 

a) Hutné – kamenivo o objemové hmotnosti větší neţ 2000 kg.m
-3

, 

b) pórovité – kamenivo o objemové hmotnosti 2000 kg.m
-3

 a menší, 

c) těţké – kamenivo o objemové hmotnosti větší neţ 3000 kg.m
-3

. [3] 

Přírodní kamenivo 

 Přírodní kamenivo je kamenivo anorganického původu, které bylo vystaveno jen 

mechanickému procesu. Je to jeden z nejrozšířenějších stavebních materiálů tvořený 

přírodními horninami. [5]   

Umělé kamenivo 

Umělé kamenivo zahrnuje materiály z průmyslových odpadů (upravených i 

neupravených) a kameniva umělé vyráběna zpevněním částic některých zemin a hornin, 

případně tepelnou úpravou některých přírodních horninových částic. [2]   
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Umělá kameniva lze rozdělit na: 

a) Průmyslové odpady – škvára, popílky, struska, cihelná drť apod., 

b) upravené odpady – popílky, strusková pemza, 

c) průmyslově vyráběna – keramzit, vermikulit. 

Z uvedeného rozdělení je zřejmé, ţe se vesměs jedná o druhotné zpracování průmyslových 

odpadů. [3]   

Kamenivo je tříděné do frakcí. Frakcí se rozumí souhrn různě velkých zrn 

kameniva v rozmezí dvou kontrolních sít s čtvercovými otvory, zadrţených dolním 

kontrolním sítem (s menšími otvory), propadajících však horním kontrolním sítem 

(s většími otvory), bez ohledu na dovolené podsítné nebo nadsítné. [3] 

Podsítné – produkty tvořeny zrny, která propadla sítem 

Nadsítné – produkt tvořeny zrny většími, neţ jsou otvory v třídící ploše [4]  

Odplavitelné částice – částice vymezené horním sítem 0,05 mm (0,063 mm) zjištěné 

plavením [3]   

Tvarový index zrn – je poměr největšího k nejmenšímu rozměru zrna kameniva. 

Nevhodná jsou ta zrna, jejichţ tvarový index je větší neţ 3:1. [3]   

Struskové kamenivo 

Struska vzniká při hutnickém zpracování kovových rud prudkým zchlazením ţhavé 

tekuté strusky vodou. Jakost pěněné strusky často kolísá, proto se od jejího pouţití upouští 

a struska se pouţívá nezpevněná (chlazená vzduchem) jako hutné kamenivo. [5]    

Lze ji vyuţít v oblasti výroby stavebních hmot, v dopravní a inţenýrské výstavbě 

(stejně tak je moţno pouţít popílek) jako součást stabilizovaných podkladů vozovek a jako 

sloţka při budování podkladních vrstev - výstavbu náspů, zásypů a obsypů. Dále je moţno 

ji vyuţít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní údrţbu komunikací a chodníků a pro 

výrobu cihlářských pálených výrobků. [8]  
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Lomový kámen  

Lomový kámen je kusový stavební materiál. Je to kus přírodního kamene 

jakéhokoliv tvaru, různé velikosti, s hrubou nebo opracovanou lícovou stranou. Dodává se 

v jakostních třídách podle pevnosti v tlaku a nasákavosti. [5]   

Běžně se vyrábí:  

 neupravený lomový kámen (netříděný, tříděný, pro těţký zához a materiál pro 

opěrné zdi), 

 upravený lomový kámen (pro dlaţbu svahů, rigolů a břehů). [5]   

Kámen se dvěma rovnými plochami se pouţívá na podezdívky, kámen s lícní plochou ve 

tvaru mnohoúhelníka se pouţívá na kyklopské zdivo podezdívek a opěrných stěn. [5]   

Pouţití lomového kamene je moţné do masivních, tlakem namáhaných betonových 

konstrukcí. Technologie zpracování je však poměrně náročná (čištění kamene, doprava, 

manipulace…), takţe je vyuţívána sporadicky, např. při individuální výstavbě. [9]  

Kamenivo těžené 

 Při posuzování pouţitelnosti je štěrkopísek chápán jako přírodní směs těţeného 

kameniva drobného i hrubého, omezená horním kontrolním sítem. [6] 

 Štěrkopísky jsou směsi štěrku a písku (písčité štěrky a štěrky, případně písky 

s výraznou příměsí valounů). Jsou přirozeným kamenivem vzniklým rozpadem hornin při 

zvětrávání a opracováním úlomků při transportu vodou, ledovcem nebo vzduchem. Štěrky 

a štěrkopísky se jako přírodní hrubé kamenivo pouţívají ve stavebnictví. Další vyuţití je 

jako drenáţní a filtrační vrstvy, podsypy, podklady z nestmeleného nebo ţivicí 

obalovaného kameniva pro vozovky, pro zpevňování krajnic a jako stabilizace (cementové, 

prosté a ţivičné) silničních komunikací.[6]    
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Drcené kamenivo 

Drcené kamenivo je charakteristické nepravidelným tvarem zrn, ostrými hranami a 

drsným lomovým povrchem. Získává se umělým drcením velkých kusů přírodních hornin 

a následným tříděním. Pouţívá se ve stavebnictví. [5]    

Studený odval 

 Směs hutnických strusek, slévárenských písků a ţaromateriálů – výzdivky 

vysokých pecí, které vznikají při výrobě surového ţeleza a oceli. Je dobře hutnitelný. 

Pouţívá se například při výstavbě dálnice. [10]  

 Níţe uvedené mapy České republiky znázorňují pozice loţisek přírodního drceného 

kameniva a těţeného kameniva určeného pro další výrobu, pouţití nebo zpracování. 

 

Obrázek č. 1 Geografická pozice ložisek přírodních hornin, které slouží pro výrobu 

drceného kameniva v ČR.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/kamenivo.html#literatura 
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Obrázek č. 2 Geografická pozice ložisek těženého kameniva v ČR 

 

Zdroj: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/kamenivo.html#literatura 

 

Rozdělení podle účelu užití 

- kamenivo pro stavební účely, 

- ostatní účely uţití (dekorativní, umělecké, atypické účely a další). 

 

Tato diplomová práce se vzhledem ke svému tématu (obsahu) dále zaobírá pouze 

částí kameniva pro stavební účely, a to zejména díky vyhodnocení údajů, získaných 

z praxe - od konkrétních firem (viz tabulka č.2). 

 

 

 

 

 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/kamenivo.html#literatura
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2.2. Kamenivo pro stavební účely 
 

     2.2.1. Rozdělení kameniva pro stavební účely 

 

Pro stavbu mohou být navrţeny a pouţity jen takové výrobky a konstrukce, jejichţ 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrţený účel zaručují, ţe stavba při 

správném provedení a běţné údrţbě po dobu předpokládané existence splňuje poţadavky 

na mechanickou pevnost a stabilitu, poţární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 

ţivotního prostředí, bezpečnost při uţívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a 

ochranu tepla. Vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou 

kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů. Těmito doklady podle zákona 

22/97 Sb. jsou dokumenty nebo povinná označení, vyplývající z NV č. 163/02 Sb. nebo 

NV č. 190/02 Sb. [11] 

Neexistuje jedna univerzální norma pro kamenivo, jeho zkoušení a pouţití, ale 

několik norem pro kamenivo podle účelu pouţití. Jednotlivé EN nejsou navzájem sladěny, 

některá ustanovení jsou dokonce v rozporu např. definice rozdílu mezi drobným a hrubým 

kamenivem. Definice je třeba vţdy vztahovat ke konkrétní normě. [11] Dále, se budu 

zabývat pouze stávající normativní základnou ČSN.  

a) Obecné rozdělení kameniva pro stavební účely řeší norma ČSN 72 1510 

(Kamenivo pro stavební účely) 

 Tato norma platí pro anorganické zrnité sypké stavební materiály určené k pouţití 

jako kamenivo pro obyčejné, těţké, lehké a vodostavební betony, malty, silniční stavební 

směsi stmelené i nestmelené a pro samostatné pouţití pro vozovky, kolejové loţe 

ţelezničních tratí, základy staveb a budov, přehrady, hráze a náspy, zvukově izolační a 

tepelně izolační náspy, pro úpravu terénu a jiné stavební práce. Stanoví jejich základní 

názvosloví a klasifikaci. [12]  
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b) Vybrané ČSN platné v ČR pro posuzování vlastnosti kameniva užitného pro 

stavební účely 

Vzhledem k zaměření stavební firmy jsem zde tyto normy uvedla pouze pro přehled a 

zjištění, ţe tyto normy existují.  

 

ČSN EN 12620 – Kamenivo do betonu 

 Uvedená norma stanovuje názvosloví, poţadavky na vlastnosti kameniva, způsob 

zkoušení a vymezuje kategorie, podle kterých je nutno prohlašovat vlastnosti kameniva 

s ohledem na konkrétní pouţití. Kamenivo, které je vyráběné a uváděné na trh podle této 

normy se dá pouţit do betonů s vysokými nároky na vlastnosti – vysokopevnostní beton, 

předpjatý beton, cementobetonové kryty, beton vystavený vyšším nárokům vlivů prostředí,  

stejně jako pro betony s běţnými nároky na vlastnosti konstrukčních betonů nebo 

s minimálními nároky na vlastnosti betonu. [11] 

 

ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 

 Norma týkající se pouţití kameniva do asfaltových směsí, přírodního i 

recyklovaného, drceného i těţeného, drobného i hrubého kameniva či směsi kameniva do 

velikosti zrna 45 mm (tj. např. frakce 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22 a 16/32 atd.). 

[11] 

 

ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 

pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

 Norma vymezuje kamenivo do směsi pro nestmelené podkladní vrstvy a směsi pro 

nestmelené ochranné vrstvy a dále pro směsi stmelené hydraulickým pojivem (pojivem 

(např. cementem, pomalu tuhnoucím pojivem – práškové pojivo s hydraulickými 

vlastnostmi, nebo vrstva z čerstvého betonu zhutněná válcováním, vibrací atd.). Pouţívá se 

kamenivo do velikosti zrna 63 mm. [11] 

 

http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_en.aspx#12620
http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_en.aspx#13043
http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_en.aspx#13043
http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_en.aspx#13242
http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_en.aspx#13242


 

Bc. Irena Blahutová: Minimalizace celkových ročních nákladů na pořízení vybrané vstupní 

komodity suchých stavebních procesů střední stavební firmy pro zakázky v rámci místa 

plnění města Frýdek – Místek 

 2013   10 

 

ČSN EN 13450 – Kamenivo pro kolejové lože  

 Norma obsahuje parametry kameniva pro kolejové loţe určené pro všechny typy 

drah, které jsou specifickým způsobem jeho pouţití. Určuje vlastnosti, které mají být 

ověřovány, způsob jejich zkoušení, systém řízení výroby i způsob prokazování shody. 

Norma je doplněna o národní přílohu NA, která obsahuje přirazení kategorií jednotlivých 

vlastností kameniva pro dané účely jeho uţití. Tyká se frakce 32/63 nebo 32/50. 

Uţivatel mimo rámec ČSN EN i nadále poţaduje prokazování doplňkových vlastností 

kameniva. Souhrn současných poţadavků uţivatele je uveden v novelizovaných obecných 

technických podmínkách „Kamenivo pro kolejové loţe ţelezničních drah“. 

Vlastnosti kameniva pro konstrukční vrstvy tělesa ţelezničního spodku nejsou po zrušení 

ČSN 72 1512 stanoveny ţádnou evropskou ani českou normou. Proto se prokazování 

shody provádí podle NV č. 163/02 Sb. Poţadavky uţivatele na vlastnosti tohoto kameniva  

(frakce 0/22, 0/32) jsou uvedeny v obecných technických podmínkách „Štěrkopísky, 

štěrkodrtě a výtisk z kolejového loţe pro konstrukční vrstvy tělesa ţelezničního spodku“. 

[11] 

 

ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty 

 Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva určeného pro pouţití na malty pro 

podlahové potěry, stříkané, sanační malty, injektáţí malty (všechno kamenivo podle ČSN 

EN), na malty pro vnější a vnitřní omítky (všechno kamenivo), na malty pro zdění 

(všechno kamenivo kromě drceného písku) a na malty pro zdění s drceným pískem. 

Pouţívají se frakce kameniva: 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 nebo 2/4 a 2/8. Frakce kameniva 2/4 a 2/8 

se pouţívají jen pro malty spolu s frakcemi 0/1, 0/2, 0/4 a 0/8 (smíchávání kameniva). [11] 

 

ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby 

 Tato norma vymezuje pouţití jako hrubé kamenivo pouţívané v konstrukcích 

vodních staveb a jiných inţenýrských stavbách. [11]  

 

 

 

http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_en.aspx#13450
http://www.euroviakamenolomy.cz/slovnik_en.aspx#131139


 

Bc. Irena Blahutová: Minimalizace celkových ročních nákladů na pořízení vybrané vstupní 

komodity suchých stavebních procesů střední stavební firmy pro zakázky v rámci místa 

plnění města Frýdek – Místek 

 2013   11 

 

     Pro dosaţení a naplnění cíle této práce jsou níţe uvedené druhové kategorie 

nakupovaného kameniva (viz tabulka č. 1) odvozeny od skutečných a reálných potřeb 

existujících firem, které povaţujeme za skutečný předpoklad potřeb fiktivní modelové 

stavební firmy pro následující období (pro vyhodnocení období 1 kalendářního roku). 

Jedná se o stanovenou strukturu nyní jiţ z pohledu této práce „zboţí“, které vstupuje do 

výrobního procesu stavební firmy, jako nákup prvotních surovin, u kterých je našim 

předmětem zájmu sledování a vyhodnocení nákladovosti, a to jak pořizovací, tak i celkové, 

po započtení druhotných nákladů (jako např. dopravné). 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 
 
 Tabulka č. 1 -  Přehled druhů a vlastností kameniva pro stavební účely 
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 0-2     X     X             

 0-4       X N   X             

 4-8         X N               

 8-16         X N               

 11-22         X N               

 0-16  
až 0-63           X             

P
ra

n
é 

 t
ěž

en
é 

ka
m

en
iv

o
 

 0-1 X N                       

 0-2     X                   

 0-4       X N                 

 4-8         X N               

 8-16         X N               

 11-22         X N               

D
rc

en
é 

ka
m

en
iv

o
 

 0-2 X N                       

 0-4           X H             

 2-4           X H X   X N       

 4-8           X H X   X N       

 8-11                 X N       

 8-16               X N X N       

 11-22               X N X N       

 11-16                 X N       

 16-22                 X N       

 16-32   X       X             

 32-63   X               X N X   

 0-32           X H         X   

 0-63           X H         X   

 0-125           X H             

 0-150           X H             

 0-200           X H             

 0-300           X             

 0-500                       X N 

100-500                       X N 

P
r.

d
rc

en
é 

ka
m

. 

 0-4               X N X N       

 4-8             X X N X N       

 8-16               X N X N       

 16-32   X       X             

 32-63   X               X N X   
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Legenda k tabulce č. 1 

X -  Pouţívá se ve stavební praxi a s tímto druhem kameniva pro stavební účely bude  

       dále pracováno, zejména vzhledem k nákupům vybranému vzorku tří stavebních  

       firem, 

H - hutněné kamenivo, 

N - není dále řešeno touto prací vzhledem k činnosti vybraných tří firem za poslední 

     3 roky. 

 

Pro úplné a kompletní pochopení přehledného znázornění údajů v tabulce číslo 1 je 

nezbytné uvést jako doplňující informace, ţe všechny tři vybrané stavební firmy mají 

obdobnou zakázkovou charakteristiku, a ţe mají obdobný způsob nákupu kameniva pro 

své zakázkové a technologické vyuţití. Zejména maltové směsi obsahující kamenivo jsou 

nakupovány jako hotový produkt, totoţně jako betonové směsi pořizované ze 

specializovaných betonáren. Pouţití asfaltových směsí je u všech tří zvolených firem 

řešeno subdodavatelským způsobem, tedy pořízením od specializovaných výrobců a 

dodavatelů. Specifické druhy a frakce kameniva, jako například křemičitý písek 0-1 mm 

pro vyrovnávání podlahových vrstev do nivelity nebo naopak kamenivo velkých frakcí nad 

150 mm pro zhotovování gabionů jsou u vyhodnocovaných firem vyuţity a tím i 

pořizovány zcela ojediněle a výjimečně, bez vlivu na hlavní celkovou stavební činnost a 

z tohoto důvodu rovněţ nejsou dále řešeny. 

 

Druhy kameniva (řešené touto prací)  

 Přímo těţené kamenivo (ţlutý písek) 

 Lomové těţené drcené  

 Struska 

Vybrané frakce kameniva (řešené touto prací) 

 frakce 0–2 mm 

 frakce 0-4 mm  

 frakce 4-8 mm 

 frakce 8-16 mm 
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 frakce 16-32 mm 

 frakce 32-63 mm 

2.3 Zjištění údajů od tří konkrétních stavebních firem za období 3 let a 

stanovení konečných předpokládaných objemů pro následující rok  

 

 Jedná se o stavební firmy střední velikosti provádějící stavební práce v regionu 

Frýdek – Místek, které jsem si vybrala pro toto zhodnocení a minimalizaci celkových 

ročních nákladů. Tyto firmy mi byly ochotny poskytnout potřebné údaje o jejich nákupech 

kameniva pro stavební účely za období předchozích 3 let. Charakter stavebních prací 

prováděných těmito stavebními firmami se podle vyjádření majitelů jednotlivých firem 

nebude ani v budoucích obdobích výrazným způsobem měnit a tyto firmy hodlají i nadále 

setrvat u stávajícího portfolia stavebních zakázek. Ţádná ze zkoumaného vzorku tří firem 

se nevěnuje a ani v budoucích letech se nehodlá věnovat specifickým druhům stavebních 

činností, jakými jsou například vodní, mostní nebo ţelezničně dopravní stavby a podobně.  

Touto prací prováděné vyhodnocení je zpracováno z pohledu jedné společnosti, ačkoliv 

jsou pro stanovení potřebných druhů a mnoţství kameniva získána data jako prostý průměr 

informací od tří konkrétních stavebních firem. Toto stanovení „potřeb“, při odvození od 

reálných tří firem, by mělo zajistit vhodnou vypovídací schopnost mého vyhodnocení, 

jelikoţ nelze s velkou jistotou a pravděpodobností předem stanovit budoucí skutečnou 

skladbu konkrétních zakázek zadaných jejich investory v průběhu následujícího 

kalendářního roku.  

2.3.1 Základní charakteristika zvolených firem 

Název: Krolstav Beskyd, s.r.o. 

Datum vzniku: 26. března 2003 

Sídlo: Staré Město, Jamnická 37, PSČ 738 01 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Konzultant: Ing. Eva Satinská  
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Název: DEMIROS, s.r.o. 

Datum vzniku: 12. listopadu 1992 

Sídlo: Frýdek - Místek, Horní 1775, PSČ 738 01 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Konzultant: Kamil Zátopek 

 

Název: STAVOSERVIS AB, s.r.o. 

Datum vzniku: 16. května 2001 

Sídlo: Frýdek - Místek, Těšínská 1114, PSČ 738 01 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Konzultant: Rudolf Buďo  

Údaje o výše uvedených firmách jsem čerpala z Výpisu obchodního rejstříku, které 

jsou přílohou této práce, s výjimkou určení konzultantů, které mi přidělil, sjednal                

a zkontaktoval,  vţdy jednatel dané společnosti. 

     

 2.3.2 Sběr výchozích konkrétních dat, hodnot a údajů od jednotlivých firem za 

jednotlivá období  

          Získané údaje o nákupu vybraných druhů kameniva pro stavební účely od tří 

konkrétních stavebních firem středního rozsahu, působících na trhu stavebních prací 

zejména v rámci města Frýdek-Místek a v regionu Frýdecko-Místecka, rozhodných pro 

plnění jejich stavebních zakázek z oblasti pozemního stavitelství jsou uvedeny 

v následující tabulce č.2. 
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Tabulka č. 2 - Údaje o nákupu kameniva pro stavební účely - získané 

od 3 firem za období 3 let 

        

Krolstav Beskyd, s.r.o.         

frakce  

[mm]     

nákup kameniva v  [t]    0 - 2  0 - 4   4 - 8  8 - 16  16 - 32  32 - 63 

Přímo těţené kamenivo 

(ţlutý písek) 

2010 56 0 0 0 0 0 

2011 8 0 0 0 0 0 

2012 31 0 0 0 0 0 

Lomové těţené drcené  

kamenivo 

2010 0 71 0 24 0 147 

2011 0 103 0 0 64 0 

2012 0 18 0 122 0 15 

Struska 

2010 0 0 20 0 102 247 

2011 0 18 0 67 207 30 

2012 0 72 44 327 0 9 

        

DEMIROS, s.r.o.         

frakce 

[mm]     

nákup kameniva v  [t]    0 - 2  0 - 4   4 - 8  8 - 16  16 - 32  32 - 63 

Přímo těţené kamenivo 

(ţlutý písek) 

2010 19 0 0 0 0 0 

2011 7 0 0 0 0 0 

2012 204 0 0 0 0 0 

Lomové těţené drcené  

kamenivo 

2010 0 37 0 16 0 210 

2011 0 11 21 74 0 0 

2012 0 71 0 8 20 34 

Struska 

2010 0 0 0 0 0 30 

2011 0 0 0 34 61 70 

2012 0 0 0 342 24 250 

        

STAVOSERVIS AB, s.r.o.         
frakce 

[mm]     

nákup kameniva v  [t]    0 - 2  0 - 4   4 - 8  8 - 16  16 - 32  32 - 63 

Přímo těţené kamenivo 

(ţlutý písek) 

2010 23 0 0 0 0 0 

2011 5 0 0 0 0 0 

2012 40 0 0 0 0 0 

Lomové těţené drcené  

kamenivo 

2010 0 15 15 19 39 64 

2011 0 30 6 11 33 22 

2012 0 27 0 0 50 109 

Struska 

2010 0 0 0 0 77 100 

2011 0 0 0 0 35 35 

2012 0 0 0 0 20 44 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.3.3 Kumulované údaje o nákupu vybraných druhů kameniva pro stavební účely za 

celkové období 3 let. 

 

Z tabulky č. 2 je moţno uvést tyto celkové hodnoty nakupovaného kameniva pro stavební 

účely (viz tabulka č. 3). 

 

Tabulka č. 3 – Kumulované součty za 3 roky v [t] 

 

Druh kameniva 
Frakce v [mm] 

0 - 2 0 - 4  4  - 8 8  - 16 16 - 32 32 - 63 

Ţlutý písek 393 0 0 0 0 0 

Lomové drcené kamenivo   0 383 42 274 206 601 

Struska 0 90 64 770 526 815 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.3.4 Stanovení průměrné roční spotřeby vybraných druhů kameniva pro stavební 

účely. 

Z tabulky č. 3 je moţno odvodit tyto průměrné roční hodnoty spotřeby  nakupovaného 

kameniva pro stavební účely viz tabulka č.4: 

Tabulka č. 4 – Průměrná roční spotřeba v [t] 

 

Druh kameniva 
Frakce v [mm] 

0 - 2 0 - 4 4  - 8 8  - 16 16 - 32 32 - 63 

Ţlutý písek 131 0 0 0 0 0 

Lomové drcené kamenivo 0 128 14 91 69 200 

Struska 0 30 21 257 175 272 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Dále se v této práci budu tedy zabývat celkovou minimalizací nákladů na 

uspokojení potřeby zajistit pro modelovou střední stavební firmu ve Frýdku-Místku nákup 

kameniva pro stavební účely, které by uspokojilo stavebně výrobní činnost průměrného 

zakázkového krytí odvozeného od období tří předchozích let. Nákladová  
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minimalizace bude řešena pro budoucí plánované období v délce trvání 1 roku, a to pro 

druhy kameniva uvedené v tabulce č. 4.  

 

Graf č. 1 Potřeba pořízení kameniva 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z výše uvedeného textu a grafu č.1 vyplývá, ţe průměrná roční spotřeba 

modelové firmy a tím tedy i touto prací řešená minimalizace nákupu kameniva, je v těchto 

druzích, frakcích a souhrnných hmotnostech: 

 ţlutý písek znázorněný v grafu ţlutou barvou ve frakci 0 – 2 činí 131 t, 

 lomové drcené kamenivo znázorněný v grafu červenou barvou ve frakci  

0 – 4 činí 128 t, 4 – 8 činí 14 t, 8 – 16 činí 91 t, 16 – 32 činí 69 t, 32 – 63 činí 200 t 

 struska znázorněná v grafu modrou barvou ve frakci 

      0 – 4 činí 30 t, 4 – 8 činí 21 t, 8– 16 činí 257 t, 16 – 32 činí 175 t, 32 – 63 činí 272 t 
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3. Zjištění zdrojové dostupnosti pro vybrané druhy 

sypkých substrátu 
 

3.1. Vybraní dodavatelé určených substrátu místně příslušného regionu 

s výběrovou podmínkou vzdálenosti do 50 km.  

 

      Při splnění základní podmínky zdrojové dostupnosti „do 50 km“ jsem pro 

uspokojování stanovených ročních potřeb nákupu kameniva (co do druhů a frakcí) vybrala 

20 moţných dodavatelů (prodejců) Frýdecko-Místecka a nejblíţe přilehlých regionů, se 

kterými jsem vstoupila do osobního jednání ohledně moţnosti celoroční spolupráce 

v oblasti nákupu se smluvně zajištěnými a předem sjednanými podmínkami obchodních 

vazeb. U některých z 8 vybraných dodavatelů jsem zjistila, ţe nejsou schopni zajistit více 

neţli 1/3 poţadovaného zboţí ve stanovených druzích a frakcích, ţe jejich nabídka 

poţadovaného zboţí není setrvalého rázu, a ţe se na ni nelze v období 1 roku spolehnout, 

ţe ukončili činnost a další důvody proč je do dalšího posuzování nezahrnuji. U některých 

moţných dodavatelů byl při jednáních zaznamenán přístup absolutního nezájmu o 

obchodní spolupráci s novými subjekty a ani způsob jejich komunikace se zákazníkem 

nenasvědčoval o jejich skutečném zájmu o vyváţenou a korektní obchodní spolupráci. 

Z tohoto důvodu se dále v této práci budu zabývat vyhodnocováním údajů od celkem 12 

dalších určených a vhodných moţných dodavatelů. Těmito dodavateli jsou: 

1. Recyklace – štěrkovna Frýdlant s.r.o.     (dále jen „RŠ FNO“)         [13]  

2. Kamenolom Štramberk    (dále jen „KML ŠTR“)        [14]  

3. Eurovia Jakubčovice s.r.o.   (dále jen „EUR JAK“)         [15]  

4. Ridera Bohemia a.s. - Mariánské hory    (dále jen „RID OVA“)         [16]  

5. Ostravska těţební – Heřmanice    (dále jen „OT HEŘ“)           [17]  

6. Frýdecká skládka, a.s.     (dále jen „FR SKL“)           [18]  

7. Lumír Cielecký – Šenov     (dále jen „CIE ŠEN“)         [19]   

8. Stavodom, společnost s.r.o., Frýdek-Místek – Olešná   (dále jen „STA OLE“)         [20]  

9. Hlučín Cihelna   (dále jen „CIH HLU“)         [21]  

10. Stavebniny Galičák s.r.o.    (dále jen „GAL ŠEN“)         [22]  

11. Kamorec s.r.o. ... Karviná    (dále jen „KAM KAR“)        [23]  

12. Uhelné sklady Hnojník Milan Macho    (dále jen „US HNO“)          [24]  
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 Od všech 12 výše uvedených vybraných dodavatelů jsem obdrţela kompletní 

ceníkové a obchodní informace o celkovém portfoliu jimi nabízených a dodávaných 

druzích a vlastnostech kameniva, včetně potřebných informací ohledně cen a cenové 

politiky těchto dodavatelů. Ze získaných nabídkových informací maximálního rozsahu, 

tedy z informací i o sortimentu, který tato práce neřeší, jsem vyčlenila (ve vazbě na bod 

2.3.4. (Stanovení průměrné roční potřeby vybraných druhů kameniva pro stavební účely) 

pouze nabídkové a cenové údaje potřebné pro další vyhodnocování stanoveného mnoţství 

a skladby kameniva právě touto prací poţadovaného a celkově řešeného. Tyto zpracované, 

vybrané a setříděné údaje uvádím v následujících souhrnných a přehledných tabulkách č. 5 

a č. 6. 
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Tabulka č. 5 - Ceny vybraných dodavatelů vybraných druhů kameniva pro stavební 

účely  

 

 Prodejní ceny [Kč/t] bez DPH 

 Písek Lomové, těţené, drcené kamenivo Struska 

Frakce / 

dodavatel 
0 - 2 0 - 4 4 - 8 8 - 16 16-32 32-63 0 - 4 4 - 8 8 - 16 16-32 32-63 

RŠ FNO 320 360 360 375 340 320 305 340 260 250 220 

KML ŠTR 355 145 245 245 185 185 ne ne ne ne ne 

EUR JAK ne 85 205 295 180 245 ne ne ne ne ne 

RID OVA 280 160 130 130 120 110 ne ne ne ne ne 

OT HEŘ ne 170 180 180 180 180 ne ne ne ne ne 

FR SKL 290 ne ne ne ne ne ne 350 350 270 250 

CIE ŠEN 185 340 440 350 350 350 160 210 240 230 205 

STA OLE 223 405 413 372 355 355 363 363 363 363 363 

CIH HLU 200 250 330 380 120 110 195 185 205 165 135 

GAL ŠEN 420 509 509 509 509 509 393 300 300 300 300 
KAM KAR 200 320 320 320 320 320 250 250 250 250 250 

US HNO 306 372 372 355 355 355 273 273 273 248 273 

       
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tato tabulka znázorňuje zjištěné ceny vybraných druhů kameniva v [Kč/t] u 

jednotlivých dodavatelů. Ceny jsou uvedeny bez DPH v jednotlivých frakcích. 

Tabulka č. 6 - Obchodní podmínky vybraných dodavatelů vybraných druhů 

kameniva pro stavební účely – slevové rabaty 

 Slevy – mnoţstevní rabaty 

Dodavatel Sleva [%] Podmínka Poznámka 

RŠ FNO 3,5 Při odběru ročně nad 1000 t  

KML ŠTR 2 Při odběru nad 200 t  

EUR JAK 5 Při odběru ročně nad 2000 t  

RID OVA 10 Při odběru nad 100 t Jen pro frakci 32 - 63 

OT HEŘ 7 Při odběru nad 500 t  

FR SKL neposkytnuto   

CIE ŠEN 1,2 Při odběru nad 200 t  

STA OLE 2 Při odběru nad 500 t  

CIH HLU 2 Při odběru nad 300 t  

GAL ŠEN 3,5 Při odběru nad 250 t  
KAM KAR 2 Při odběru nad 500 t  

US HNO 3,5 Při odběru nad 600 t  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny obchodní podmínky vybraných dodavatelů, 

za jakých mi poskytnou určité procentní slevy, a to při jakém mnoţstevním odběru 

v tunách ročně. 

           Mimo základní zjišťované údaje o sortimentu kameniva a cenách a slevách jsem 

rovněţ zjišťovala přímo u jednotlivých prodejců a dodavatelů současnou moţnost zajištění 

i dopravy nakupovaného materiálu. Toto jsem zjišťovala s původní a prvotní domněnkou, 

ţe pokud objednám pro fiktivní modelovou firmu více druhů sluţeb u jednoho 

poskytovatele (nákup i doprava), ţe v cenovém, tedy z mého pohledu nákladovém 

vyhodnocení se v součtu dostanu na niţší ceny, neţli kdybych tyto dvě sluţby objednávala 

u různých subjektů. Tato domněnka se neukázala být oprávněnou, jak v dalším postupu 

prokáţi touto prací. U všech oslovených dodavatelů kameniva, kteří mi byli schopni 

současně s prodejem kameniva nabídnout také dopravní činnost, bylo evidentní, ţe 

doprava je z jejich pohledu pouze druhotnou aţ okrajovou záleţitostí.   

 

Tabulka č. 7 - Obchodní podmínky vybraných dodavatelů vybraných druhů 

kameniva pro stavební účely – nabídka dopravy materiálů 

 
 Doprava materiálu zajištěná samotným dodavatelem 

Dodavatel 
Kč/km 

s nákladem 

i bez nákladu 

tonáž vozidla [t] 
při jízdě s 

nákladem 

Kč/tkm 

při jízdě s 

nákladem 

Poznámka 

RŠ FNO 35,00 10,7 3,271 jen bez vleku 

KML ŠTR 35,00 12,0 2,917 jen bez vleku 

EUR JAK    nezajišťují  

RID OVA    nezajišťují  

OT HEŘ    nezajišťují  

FR SKL    nezajišťují  

CIE ŠEN 36,00 11,00 3,273 jen bez vleku 

STA OLE 38,00 17,00 2,235 s vlekem 

CIH HLU 36,00 11,00 3,272 jen bez vleku 

GAL ŠEN 37,00 16,00 2,313 s vlekem 
KAM KAR 36,00 11,00 3,273 jen bez vleku 

US HNO 35,00 10,00 3,500 jen bez vleku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 



 

Bc. Irena Blahutová: Minimalizace celkových ročních nákladů na pořízení vybrané vstupní 

komodity suchých stavebních procesů střední stavební firmy pro zakázky v rámci místa 

plnění města Frýdek – Místek 

 2013   23 

 

3.2. Dopravní dostupnost 

 

Na níţe uvedené mapě jsou vyznačeny místa vybraných a posuzovaných dodavatelů. 

 

 

Obrázek č. 3 - Mapa dopravní dostupnosti vybraných a posuzovaných dodavatelů 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 8 Jízdní vzdálenosti jednotlivých dodavatelů 

 

Dodavatel - název plný 

 

Dodavatel 

název 

pracovní 

Vzdálenost zdroje od 

Frýdku – Místku při 

jízdě nákladním 

vozidlem [km] 

 

Vzdálenost 1 jízdy 

tam i zpět (hrazeno 

dopravci) [km] 

Recyklace Štěrkovna Frýdlant 

s.r.o. 
RŠ FNO 10 20 

Kamenolom Štramberk KML ŠTR 24 48 

Eurovia Jakubčovice s.r.o. EUR JAK 50 100 

Ridera Bohemia, a.s. – 

Marianské hory 
RID OVA 20 40 

Ostravská těţební - Heřmanice OT HEŘ 23 46 

Frýdecká skládka, a.s. FR SKL 4 8 

Lumír Cielecký CIE ŠEN 12 24 

Stavodom, společnost s.r.o. STA OLE 5 10 

Hlučín Cihelna CIH HLU 23 46 

Stavebniny Galičák s.r.o. GAL ŠEN 13 26 

Kamorec s.r.o. KAM KAR 31 62 

Uhelné sklady Hnojník Milan 

Macho 
US HNO 16 32 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při tvorbě této tabulky, zejména při určení dopravní vzdálenosti zdroje od Frýdku-

Místku bylo přihlíţeno ke kategorii potřebných vozidel a k případným dopravním 

omezením, například vhodnost dané komunikace pro jízdu vozidla nad 3,5 t. Stanovené 

vzdálenosti jízd tedy nejsou vţdy nejkratším moţným dopravním výkonem, ale zobrazují 

potřebnou délku jízdy pro kalkulaci odvozenou od skutečných dopravních podmínek a 

platné legislativy pro dopravu na pozemních komunikacích.  
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4.  Dopravní logistika 

4.1  Základní charakteristika dopravy, její funkce   
 

Doprava je jednou z nejvýznamnějších sloţek logistického (dodavatelského) 

řetězce od dodavatelů surovin aţ ke konečnému spotřebiteli. Její funkce je zabezpečit 

pohyb zboţí v rámci oběhových i výrobních procesů. Je i významnou součásti spojovacího 

článku mezi výrobou a zákazníkem, kterou se zabývá fyzická distribuce zboţí. Doprava je 

záměrná pohybová činnost, která spočívá v přemístění věcí nebo osob prostřednictvím 

pohybu dopravních prostředků po dopravních cestách. [1]   

Obecně lze dopravu charakterizovat těmito zvláštnostmi: 

 nutné přemístění (není moţno skladovat – výsledný efekt dopravy, 

 vykazuje značnou časovou i směrovou nerovnoměrnost, 

 je závislá na kapacitě dopravních cest i dopravních prostředků, 

 uskutečňuje se na rozsáhlých územích a sítích, 

 je silně vzájemně provázaná a probíhá často nepřetrţitě, 

 je závislá na rozvoji výroby a ekonomické situace dané oblasti a  

 vyţaduje vysoké investiční náklady a dlouhou návratnost vloţených investic, 

 vyuţívá mezinárodní spolupráci. [1]    

4.2  Vnitřní a vnější doprava 
    

Jednotlivé, výrobní, obchodní, případně i jiné organizace většinou oddělují dopravu na:  

 

 vnitřní – vnitropodnikovou a  

 

 vnější – mimopodnikovou. 

 

Vnitropodniková se uskutečňuje v rámci výrobního procesu většinou specializovanými 

dopravními a manipulačními prostředky uvnitř dílen provozoven a závodů. Tento pohyb 

zboţí souvisí bezprostředně s výrobním procesem, pouţívá často speciálních dopravních a  
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manipulačních (kontinuálních a nekontinuálních) prostředků. Zaměříme se na dopravu 

vnější, která probíhá mimo prostory daných organizací na veřejných komunikacích při  

zásobování a distribuci zboţí, nebo přesunu polotovarů mezi jednotlivými závody, nebo 

jejich dílčími pracovišti. [1]   

Pouţití vlastní podnikové dopravy pro přemísťování zboţí a polotovarů po veřejných 

komunikacích můţe mít tyto výhody: 

 při náhle vzniklých potřebách je operativnější, 

 pouţívání dopravních prostředků specializovaných na přepravovaný materiál, 

pokud v podmínkách daných organizací budou speciální dopravní prostředky 

dostatečně vyuţity a 

 obsluha dopravních prostředků můţe být lépe seznámená s vlastnostmi 

přepravovaného materiálu a poţadavky na jeho přepravu. [1]   

4.3  Silniční automobilová doprava 
 

Nejrozšířenějším druhem nákladní dopravy u nás je silniční nákladní doprava, která 

přepravuje nejvíce zboţí v tunách a dociluje nejvyšších přepravních výkonů v tunových 

kilometrech. Je vhodná pro zabezpečení přímé přepravy zvláště hodnotnějších druhů zboţí 

na krátké, střední a někdy i dlouhé přepravní vzdálenosti. [1]   

Vzhledem ke své rychlosti a spolehlivosti je vhodná pro uplatnění v logistických 

systémech. Silniční doprava umoţňuje nejširší pokrytí trhu. Její flexibilnost je do značné 

míry dána hustotou silniční sítě. Pro svou univerzálnost většinou nejlépe vyhovuje 

poţadavkům zákazníků, a proto se objem přepravovaného autodopravci stále zvyšuje. [1]   
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4.4  Výběr a určení dopravce pro zajištění dopravy vybraného 

množství vybraných druhů kameniva 

       Pro toto vyhodnocení poslouţí tabulka č. 9, kterou postačí seřadit podle kalkulace 

korunové náročnosti na přepravu 1 t kameniva na vzdálenost 1 km (tzv. Kč/tkm). 

 

Tabulka č. 9 -  Vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů na jejich vlastní 

zajištění dopravy 

 

Pořadí 

výhodnosti Dodavatel 
Kč/km 

s nákladem 

i bez nákladu 

tonáž vozidla [t] 

při jízdě s 

nákladem 

Kč/tkm 

při jízdě s 

nákladem 

1. STA OLE 38,00 17,00 2,235 

2. GAL ŠEN 37,00 16,00 2,313 

3. KML ŠTR 35,00 12,0 2,917 

4. RŠ FNO 35,00 10,7 3,271 

5. CIH HLU 36,00 11,00 3,272 

6. CIE ŠEN 36,00 11,00 3,273 

7. KAM KAR 36,00 11,00 3,273 

8. US HNO 35,00 10,00 3,500 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zcela jednoznačně vychází jako ekonomicky nejefektivnější alternativa zajištění 

dopravy nakupovaného kameniva vyuţití jízdní soupravy auta s vlekem a následně auta 

samostatného s co nejvyšší konstrukční nákladovou tonáţí. Samozřejmou podmínkou pro 

nalezení vhodného dopravního prostředku a tím tedy i vhodně vytypovaného dodavatele 

dopravních výkonů je poţadavek na boční sklápění u vleku a alespoň na zadní sklápění u 

základního nebo samostatného vozidla. Výhodou je samozřejmě u základního vozidla i u 

vleku systém S-3 sklápění, tedy 1 x sklápění zadní + 2 x sklápění boční. 
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4.4.1 Stanovení limitu ukazatele Kč/tkm pro zajištění autodopravce a jeho zajištění 

pro další vyhodnocení ekonomické efektivity 

 

V rámci řešení této práce a před dalším vyhodnocováním ekonomické efektivity 

nákupu kameniva pro stavební účely, při zohlednění cen nákupu a dopravní jízdní 

náročnosti, jsem si na základě vyhodnocení nabídek dodavatelů kameniva stanovila 

hodnoty ukazatele Kč/tkm pod které je nutné se v oblasti autodopravy dostat. Způsobem, 

kterým jsem se rozhodla tento ukazatel sníţit, bylo rovněţ smluvní sjednání celoročního 

dopravního výkonu v objemu přepravených tun, který je stanoven v tabulce č. 4 v celkové 

potřebě přepravy 1388 t kameniva. Abych se v poptávkovém řízení s jednotlivými 

moţnými dopravci dostala na zaokrouhlenou, mou vlastní, poptávanou hodnotu, dovolila 

jsem si nabídnout k jednání o podmínkách dopravních výkonů zaokrouhlenou hodnotu 

1500 t přepraveného zboţí jedním smluvním dopravcem. Navýšení o 112 t je moţné 

s jistotou naplnit u daného dopravce, jelikoţ do tohoto tonáţního objemového mnoţství lze 

zahrnout i dopravu jiných stavebních materiálů a kompozitů, jako například odvoz 

výkopové zeminy, dovoz jiných kategorií stavebních materiálů a podobně.  

Pro dopravu samostatným vozidlem, sklápěčem bez vleku jsem si stanovila za cíl 

zajistit dopravce, u kterého bude moţné smluvně sjednat přepravu od 1500 t zboţí ročně 

s ukazatelem Kč/tkm do hodnoty 3,1 Kč/tkm. 

Pro dopravu jízdní soupravou, vozidlem sklápěčem se sklopným vlekem jsem si 

stanovila za cíl zajistit dopravce, u kterého bude moţné smluvně sjednat přepravu od 1500 

t zboţí ročně s ukazatelem Kč/tkm do hodnoty 2,1 Kč/tkm. 
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Na základě jednání s celkem 5 autodopravci jsem při sjednání ročního objednání 

dopravních výkonů od 1500 t sjednala s konkrétním autodopravcem Jaroslavem Kubalou, 

sídlo Horní 1779, Frýdek – Místek, tyto podmínky pro zajištění dopravních výkonů: 

 

Auto 1x S-3 Nosnost do 10,7 t 33,00 Kč/km 3,084 Kč/tkm 

Auto s vlekem Nosnost do 18,0 t 36,50Kč/km 2,028 Kč/tkm 

 

Prioritou zajištění dopravních výkonů pro pořízení potřebného mnoţství 

nakupování kameniva pro stavební účely bude podmínky prvotního zadávání a 

objednávání dopravy soupravou s vlekem, na kterou bude dále provedena kalkulace 

ekonomické efektivity nákupu. Skutečnost se ale bude nutně od výpočtových hodnot lišit, 

jelikoţ aţ konkrétní spotřební náročnost na jednotlivé druhy kameniva a na hmotnostní 

potřebu v daném časovém průběhu roku, odpoví na otázku jaké dílčí jednotlivé nákupy a 

tím i dopravní potřeby vzniknou. Kalkulace ekonomické efektivity tedy budou počítány při 

ukazateli 2,028 Kč/tkm, coţ ve výpočtech představuje nákladovost 36,50 Kč/km při 

přepravovaném mnoţství 18 tun kameniva. 
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5. Minimalizace ročních nákladů 

Cílem mé diplomové práce je minimalizovat roční náklady na pořízení vybrané vstupní 

komodity. Při výpočtu jsem vycházela ze zjištěných údajů, které mi byly poskytnuty od 

třech vybraných firem, které jsem zpracovávala z pohledu fiktivní modelové společnosti, 

ale také s údajů od jednotlivých dodavatelů a vybraného dopravce. Jsou to údaje, které 

uvádím v tabulkách v teoretické části  a týkají se průměrné roční spotřeby firem (viz. 

tabulka č.4), cen jednotlivých druhů kameniva (viz. tabulka č.5), obchodních podmínek 

vybraných dodavatelů (viz. tabula č.6), jízdních vzdálenosti jednotlivých dodavatelů (viz. 

tabulka č.7) a v poslední řadě z podmínek sjednané s vybraným autodopravcem. 

Tyto údaje, jsem zpracovala v počítačovém programu Excel, který uvádím v příloze č.4 

této práce. Výsledné hodnoty jsem zobrazila prostřednictvím grafů pro větší přehlednost a 

orientaci.  
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Graf č. 2 Minimalizace nákladu na dopravu  

   

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe nejlevnější doprava pro vybrané suroviny je 

doprava z Frýdecké skládky, z důvodu, ţe se nachází pouhých 8 km od místa zdroje. 
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Graf č. 3 Minimalizace nákladů na surovinu bez uplatnění nabídnutých slev   
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

           Na tomto grafu vidíme, ţe dodavatel Lumír Cielecký, který je v grafu znázorněný 

modrou barvou, nám dodá ţlutý písek ve frakci 0-2 za cenu 24 235 Kč při roční spotřebě 

131t a také nám poskytne strusku ve frakci 0-4 za cenu 4 800 Kč při roční spotřebě 30t.  

Dodavatel Eurovia Jakubčovice s.r.o., znázorněný v grafu červenou barvou, nám poskytne 

lomové drcené kamenivo ve frakci 0-4 za cenu 10 880 Kč při roční spotřebě 128t. 

Dodavatel Ridera Bohemia, a.s., který je v grafu znázorněný ţlutou barvou, nám dodá 

lomové drcené kamenivo ve frakci 4-8 za cenu 1 820 Kč při roční spotřebě 14t a frakci     

8-16 za cenu 11 830 Kč při roční spotřebě 91t, frakci 16-32 za cenu 8 820 Kč při roční 

spotřebě 69t, frakci 32-63 za cenu 22 000 Kč při roční spotřebě 200t. 
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Jako poslední, je v grafu zelenou barvou označený dodavatel Hlučín Cihelna, který nám 

poskytne strusku ve frakci 4-8 za cenu 3 885 Kč při roční spotřebě 21t, frakci 8-16 za cenu  

52 685 Kč při roční spotřebě 257t, frakci 16-32 za cenu 28 875 Kč při roční spotřebě 175t  

a frakci 32-63 za cenu 36 720 Kč při roční spotřebě 272t. Tento dodavatel nám poskytne 

také lomové drcené kamenivo ve frakci 16-32 za cenu 8 280 Kč při roční spotřeba 69t a 

také frakci 32-63 za cenu 22 000 Kč při roční spotřebě 200t. Jak můţeme vidět na grafu, 

tak nám tyto dvě suroviny za cenu 8 280 Kč a 22 000 Kč poskytují jak dodavatel Ridera 

Bohemia, a.s., tak dodavatel, Cihelna Hlučín, za stejnou cenu.    

    

Graf č. 4 Minimalizace celkových nákladů bez uplatnění nabídnutých slev 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf znázorňuje minimalizaci celkových nákladů na (surovinu a dopravu). Lumír 

Cielecký nám poskytne ţlutý písek ve frakci 0-2 za cenu 31 159 Kč a strusku ve frakci 0-4 

za cenu 6 552 Kč, frakci 4-8 za cenu 6 078 Kč, frakci 8-16 za cenu 74 736 Kč. Ridera 

Bohemia, a.s. nám poskytne lomové drcené kamenivo ve frakci 0-4 za cenu 32 020 Kč, 

frakci 4-8 za cenu 3 280 Kč, frakci 8-16 za cenu 20 450 Kč, frakci 16-32 za cenu 14 120 

Kč, frakci 32-63 za cenu 39 380 Kč. Cihelna Hlučín nám poskytne strusku ve frakci 16-32 

za cenu 45 665 Kč a frakci 32-63 za cenu 63 423 Kč. 
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Graf č. 5 Minimalizace celkových nákladů po odečtení slev 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

   

 Na tomto grafu vidíme, nejvýhodnější dodavatelé celkových nákladů po odečtení 

slev. Lumí Cielecký, který poskytuje slevu 1,2 % při odběru nad 200 t, nám dodá ţlutý 

písek ve frakci 0-2 za 30 868 Kč, ale také strusku ve frakci 0-4 za cenu 6 494 Kč, frakci 4-

8 za cenu 6 025 Kč a frakci 8-16 za cenu 73 996 Kč. Ridera Bohemia, a.s., která poskytuje 

slevu 10% při odběru nad 100 t, ale s podmínkou pouze u frakce 32-63 za cenu 37 180 Kč. 

U lomového drceného kameniva ve frakci 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 slevu neposkytují, a proto 

ceny těchto frakcí zůstávají stejné jako ceny před slevou. Cihelna Hlučín, která poskytuje 

slevu 2 % při odběru nad 300t nám dodá strusku ve frakci 16-32 za cenu 45 088 Kč a 

frakci 32-63 za cenu 62 689 Kč. 
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Graf č. 6 Minimalizace nákladů na surovinu po odečtení slev 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

   

 Graf znázorňuje minimalizaci nákladů na surovinu po odečtení slev. Graf se týká 

opět nejvýhodnějších dodavatelů, jako jsou: Lumír Cielecký, který nám poskytne ţlutý 

písek ve frakci 0-2 za cenu 23 944 Kč, ale také strusku ve frakci 0-4 za cenu 4 742 Kč, 

frakci 4-8 za cenu 4 357 Kč a frakci 8-16 za cenu 60 940 Kč. Ridera Bohemia, a.s. nám 

poskytne slevu pouze u lomového drceného kameniva ve frakci 32-63 za cenu 19 800 Kč u 

ostatních frakci 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 se sleva neposkytuje, proto jsou ceny stejné jako před 

slevou. Cihelna Hlučín nám poskytne strusku ve frakci 16-32 za cenu 28 298 Kč a frakci 

32-63 za cenu 35 986 Kč. 
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Graf č. 7 Minimalizace celkových nákladů na 1t suroviny  

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V tomto grafu znázorňují minimalizaci nákladů na 1t suroviny. Lumír Cielecký 

poskytuje ţlutý písek ve frakci 0-2 za cenu 183 Kč/t a strusku ve frakci 0-4 za cenu 158 

Kč/t, frakci 4-8 za cenu 207 Kč/t a frakci 8-16 za cenu 237 Kč/t. Ridera Bohemia, a.s. 

poskytuje lomové drcené kamenivo ve frakci 32-63 za cenu 99 Kč/t se slevou 10 %, ale 

také lomové drcené kamenivo ve frakci 0-4 za cenu 1690 Kč/t, frakci 4-8 za cenu 130 Kč/t, 

frakci 8-16 za cenu 130 Kč/t. Cihelna Hlučín poskytuje strusku ve frakci 16-32 za cenu 

162 Kč/t a strusku ve frakci 32-63 za cenu 132 Kč/t. 
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Graf č. 8 Maximální a minimalizované nákupy surovin celkem (Kč) 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Na tomto grafu, kde jsou znázorněny sloupce tmavě fialovou barvou, vyjadřují 

minimalizovanou cenu v Kč. Sloupce zelenou barvou vyjadřují úsporu maximální a 

minimální ceny a sloupce oranţové barvy vyjadřují nejvyšší nabídkovou cenu v Kč.  
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Graf č. 9 Maximální a minimalizované nákupy surovin v (Kč/t) 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Tento graf znázorňující sloupce tmavě fialovou barvou vyjadřují minimalizovanou 

cenu v Kč/t. Zelenými sloupci je vyjádřen rozdíl ceny (úspora) v Kč/t a oranţově nejvyšší 

nabídkové ceny v Kč/t. 

 

Vyhodnocení tohoto grafu je zahrnuto do kapitoly 6. - Závěr, jelikoţ právě celkový 

závěr a provedená minimalizace, uvedená a okomentovaná v kapitole 6. je odvozena, a 

tedy v přímé vazbě na tento graf č. 9. 
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6. Závěr 

      Tématem mé diplomové práce je Minimalizace celkových ročních nákladů na pořízení 

vybrané vstupní komodity suchých stavebních procesů střední stavební firmy pro zakázky 

v rámci místa plnění města Frýdek – Místek.  

      V teoretické části jsem uvedla nejprve základní informace o řešeném materiálu jako je 

rozdělení kameniva, jeho třídění a také rozdělení kameniva pro stavební účely, dle 

platných norem. Tuto část povaţuji obecně za důleţitou pro jakýkoliv celkový dopad a 

účelnost vyhodnocovacího procesu, jelikoţ důkladné základní, prvotní, uvědomění si 

atributů, souvislostí, vlastností a parametrů eliminuje výraznou měrou dopady špatných 

rozhodnutí, nevhodných pouţití apod., a to zejména ve finanční ztrátovosti při řešení 

následných vad, škod, reklamací a podobně v budoucích obdobích. 

      Praktickou část jsem věnovala zpracování a systémovému setřídění všech získaných 

informací, následnému výběru potřebných informací, odpovídajících obsahu a náplni cíle 

mé práce. Provedla jsem minimalizaci ekonomické nákladovosti procesu nákupu, při 

vyuţití získaných údajů, a to v počítačovém programu Excel.  

Abych mohla problematiku posuzovat a vyhodnocovat z pohledu jednoho subjektu, tedy z 

pohledu jedné fiktivní modelové firmy, pouţila jsem za výchozí hodnoty údaje od tří 

reálných firem, ale tyto získané údaje jsem zprůměrovala jak z pohledu tří let (do 

jednoletého posuzovaného období), tak rovněţ z pohledu nakupovaného sortimentu a 

mnoţství. Těmito průměrnými hodnotami jsem sníţila riziko odchylek a zvýšila 

vypovídací schopnost výsledků řešení.  Od vytypovaných vhodných dodavatelů jsem 

zjišťovala další potřebné údaje, především o sortimentu jejich nabídky, následně pak o 

prodejních cenách surovin a případně o poskytovaných slevách, při dodavateli stanovených 

podmínkách poskytnutí těchto slev.  

      Neoddělitelnou součástí této práce, a tím také neoddělitelnou součástí sběru, 

vyhodnocování a výběru dat, bylo nezbytné zajištění dopravních výkonů, a určení 

nejvýhodnějších podmínek. Tyto nejvýhodnější podmínky se mi podařilo sjednat s  
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konkrétním, externím autodopravcem. Pro ekonomicky nejefektivnější přepravu suroviny 

byla zvolena jízdní souprava auto s vlekem a následně také auto samostatné (auto sólo) 

s co nejvyšší konstrukční nákladovou tonáţí. 

Z prvotně získaných údajů a informací jsem výpočtově zpracovala nové údaje ve vhodné 

podobě, které umoţnily další postup při řešení tématu práce. Teprve tyto nově zpracované 

a mnou vypočtené údaje měly a mají vypovídací hodnotu ve formě ukazatelů, jiţ vhodných 

pro ekonomické vyhodnocování a minimalizaci nákladů.  

Ze získaných i vypočtených údajů a informací jsem vypracovala maximální a 

minimalizované nákupy surovin v Kč, které jsem znázornila v grafu č. 8. Zde, právě v 

tomto závěrečném grafu č. 8, uvádím a graficky znázorňuji nejvyšší nabídkovou cenu, 

minimalizovanou cenu a především pro vytvořenou fiktivní modelovou firmu důleţitý 

finanční rozdíl právě mezi maximální a minimalizovanou cenou. Tento zmíněný, 

vypočtený a graficky znázorněný rozdíl mezi maximální a minimalizovanou cenou je 

moţné z pohledu vytvořené fiktivní modelové firmy označit zcela jednoznačně "úsporou". 

Úsporou, které bylo dosaţeno právě celkovým procesem a vyřešením minimalizace 

celkových ročních nákladů na pořízení vybrané vstupní komodity suchých stavebních 

procesů střední stavební firmy, pro zakázky v rámci místa plnění města Frýdek - Místek. 

Tato práce přinesla z pohledu fiktivní modelové firmy prokazatelnou roční úsporu ve výši 

365 026,- Kč a rovněţ obecně vytvořila metodiku postupu pro nákladovou minimalizaci 

nákupu surovin potřebných pro stavební práce, kterou lze s drobnými modifikacemi a 

logistickými úpravami pouţít i pro nákupy surovin nebo zboţí jiného charakteru. 
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Příloha č. 1 Výpis z obchodního rejstříku - KROLSTAV BESKYD s.r.o. 

 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě 

oddíl C, vloţka 26414 

 

Datum zápisu:   26. března 2003 

Spisová značka:   C 26414 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Obchodní firma:  KROLSTAV BESKYD s.r.o. 

Sídlo:    Staré Město, Jamnická 37, PSČ 738 01 

Identifikační číslo:  268 00 527 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona 

hostinská činnost 

poskytování sluţeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Statutární orgán:   Jednatel:Roman Šebesta, dat. nar. 25. srpna 1968 

Pstruţí 278, PSČ 739 11 

den vzniku funkce: 13. února 2007 

Způsob jednání:  Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná jménem 

společnosti samostatně. 

Společníci:    Marek Šebesta, dat. nar. 2. října 1991 

Pstruţí 278, PSČ 739 11 

Vklad:    200 000,- Kč 

Splaceno:    100 % 

Obchodní podíl:   100% 

Základní kapitál:   200 000,- Kč 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Krajský soud v Ostravě 

 



 

  

Příloha č. 2 Výpis z obchodního rejstříku – DEMIROS s.r.o. 

Výpis 
 

z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě 

oddíl C, vloţka 4687 

 

Datum zápisu:   12. listopadu 1992 

Spisová značka:   C 4687 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Obchodní firma:  DEMIROS s.r.o. 

Sídlo:    Frýdek - Místek, Horní 1775, PSČ 738 01 

Identifikační číslo:  476 82 370 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: hostinská činnost 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 

ţivnostenského zákona 

Statutární orgán:  jednatel:Kamil Zátopek, dat. nar. 26. ledna 1968 

Frýdek-Místek, K Lesu 1819, PSČ 738 01 

den vzniku funkce: 6. září 1994 

Způsob jednání:  Způsob jednání za společnost: Jednatel jedná samostatně. 

Společníci:   Kamil Zátopek, dat. nar. 26. ledna 1968 

Frýdek-Místek, K Lesu 1819, PSČ 738 01 

Vklad: 120 000,- Kč 

Splaceno:splaceno v plné výši 

Obchodní podíl: 100 % 

Základní kapitál:   120000 

 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Krajský soud v Ostravě 

 

 



 

  

Příloha č. 3 Výpis z obchodního rejstříku – STAVOSERVIS AB, s.r.o. 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 

Krajským soudem v Ostravě 

oddíl C, vloţka 24242 

 

Datum zápisu:   16. května 2001 

Spisová značka:   C 24242 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Obchodní firma:   STAVOSERVIS AB, s.r.o. 

Sídlo:    Frýdek-Místek, Těšínská 1114, PSČ 738 01 

Identifikační číslo:  258 79 090 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických 

zařízení Projektová činnost ve výstavbě 

Zprostředkování obchodu 

Statutární orgán:  jednatel:Rudolf Buďo, dat. nar. 31. března 1954 

Frýdek-Místek, Kollárova 143, PSČ 738 01 

den vzniku funkce: 16. května 2001 

Způsob jednání:   Způsob jednání za společnost: 

Jednatel jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, 

ţe k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu 

společnosti připojí svůj podpis. 

Společníci:    Rudolf Buďo, dat. nar. 31. března 1954 

Frýdek-Místek, Kollárova 143, PSČ 738 01 

Vklad:    160 000,- Kč 

Splaceno:    160 000,- Kč 

obchodní podíl ve výši 80% 

Petr Zaťko, dat. nar. 9. května 1966 

Frýdek-Místek, Smetanova 478, PSČ 738 01 

 



 

  

Vklad:              20 000,- Kč 

Splaceno:    20 000,- Kč 

obchodní podíl ve výši 10% 

Ing. Robert Buďo, dat. nar. 3. srpna 1979 

Staré Město, Ţelezniční II 316, PSČ 738 01 

Vklad:    20 000,- Kč 

Splaceno:    20 000,- Kč 

Obchodní podíl:  10 % 

Základní kapitál:   200 000,- Kč 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Krajský soud v Ostravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


