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Anotace  

Tématem mé bakalářské práce je zmapování činností nákladní automobilové dopravy 

společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Její efektivita v rámci jednotlivých 

činností a vliv organizace a řízení jednotlivých přepravních operací na hlavní 

hospodářskou činnost společnosti. Zabývám se mj. definicí podnikání a převedením jejího 

smyslu na podmínky jedné organizační složky důlní společnosti. V praktické části práce se 

orientuji na tři základní činnosti nákladní automobilové přepravy v rámci společnosti 

s důrazem na zvolenou formu jejich organizace a efektivitu provozu. Společně s tím 

navrhuji doporučení na nejvhodnější úpravu přepravních operací a jejich organizaci 

s ohledem na dosažení maximální efektivity. 

Klíčová slova: organizace řízení, efektivita, přepravní kapacita, technické vybavení 

 

The annotation  

The theme of my thesis is the mapping the activities of truck transport of the company 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., its effectiveness in the various activities and the 

impact of the organization and the management of transport operations on the main  

economic activity of the company. I deal with the definition of business and with the 

transfer of its meaning to the conditions of one branch of this mining company. In the 

practical part of my thesis I focus on three core activities of truck transport within the 

company with emphasis on the chosen form of their organization and the efficiency of 

operations. Together with this I suggest recommendations of possible best change of 

transport operations and their organization with regard to achieve the maximal efficiency.  

Key words: management organization, efficiency, transport capacity, technical equipment 
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci se zabývám problematikou nejvhodnějšího organizačního 

uspořádání a rozdělení činností nákladní automobilové dopravy v návaznosti na 

podnikatelskou činnost důlní společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. 

Důvodem, proč jsem zvolil toto téma je utvořit si vlastní pohled na historický vývoj a 

změny v řízení pracovních procesů v návaznosti na ekonomické změny ve společnosti. 

Přechod společnosti z většinového vlastnictví státu formou privatizace do soukromých 

rukou sebou nese viditelné změny v posuzování efektivity a ekonomickém přínosu 

jednotlivých výrobních procesů společnosti. Zajímalo mne, zda a jakým způsobem se tyto 

změny projevují v oblasti jednoho obslužného provozu, konkrétně nákladní automobilové 

dopravy. K posouzení organizačních změn, ke kterým vedení společnosti v souvislosti se 

zefektivněním sledované oblasti přistoupilo, bylo zapotřebí nahlédnout do historie a 

zmapovat proces vývoje vedoucí k současnému uspořádání.  

V kraji, ve kterém bydlím, je těžební průmysl tradičním průmyslovým odvětvím. 

Sokolovská hnědouhelná pánev disponuje významnými ložisky hnědého uhlí. Jeho těžba 

se po válce začala velmi rychle rozvíjet a začala se dotýkat života téměř všech obyvatel 

tohoto regionu. Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. je největším 

nezávislým výrobcem elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší 

hnědouhelnou těžební společností. Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici 

dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními produkty společnosti je 

energetická energie a teplo, tříděné a energetické uhlí a karbochemické produkty. Z 

celkového objemu hnědého uhlí přibližně 60 procent směřuje k tuzemským i zahraničním 

odběratelům. Zbylou část firma zušlechťuje v rámci vlastních kapacit. Vyrobí tak ročně 

kolem 3750 GWh elektrické energie a 2150 TJ tepla, kterým zásobuje města v regionu. [1] 

Cílem mé bakalářské práce je doporučení optimálního a efektivního řešení zajišťování 

nákladní automobilové přepravy pro jednotlivé výrobní a obslužné provozy důlní 

společnosti s důrazem na maximální využití přepravních kapacit. Dílčím cílem je také 

posouzení možností a rentability nabídky případných volných přepravních kapacit 

externím odběratelům.  
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro zjištění a pochopení stávajícího stavu organizace a fungování nákladní 

automobilové dopravy ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. jsou 

důležité následující pojmy zakotvené v interních dokumentech společnosti. 

2.1 Základní údaje o společnosti 

Akciová společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SU, a.s.) byla 

založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské smlouvy uzavřené zakladateli 

ve formě notářského zápisu. Původní název obchodní firmy zněl Sokolovská těžební, a.s. 

Ke změně obchodní firmy Společnosti došlo převzetím obchodní firmy společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., v souvislosti s převzetím jejího jmění v souladu 

s ust. § 220p a násl. Obchodního zákoníku. [2] 

2.2 Orgány a útvary řízení a kontroly 

Valná hromada - nejvyšší orgán SU, a.s. 

Představenstvo - statutární orgáne SU, a.s., jenž řídí činnosti a jedná jejím jménem. 

Dozorčí rada - kontrolní orgán společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

uskutečňování podnikatelské činnosti SU, a.s. 

Vrcholové vedení (management) zabezpečuje řízení a správu společnosti, tvoří jej 

generální ředitel, ředitelé úseků, divizí a představitel vedení pro prevence závažných 

havárií. [3] 

2.3 Základní principy vytváření systému organizace řízení  

Při vytváření systému řízení společnosti jsou uplatňována tato hlediska: 

 částečné samofinancování divizí;  

 maximální pružnost systému organizace řízení umožňující provádět rychlé změny a 

neustále přizpůsobovat systém působení vnějších i vnitřních podmínek; 

 vytváření konkurenčního prostředí uvnitř společnosti navazováním vnějších 

smluvních vztahů s vnějším prostředím zejména při výběru dodavatelů za 

výhodnějších podmínek (cenových, kvalitativních, termínových, atd.), uplatňování 
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smluvních cen v hospodářských vztazích mezi útvary společnosti (vyjma 

smluvních vztahů centrálně zajišťovaných); 

 vytváření efektivních kooperačních vztahů; 

 vytváření systému hmotné zainteresovanosti zaměstnanců na hospodaření 

společnosti; 

 pronajímání nevyužívaného majetku společnosti k jeho efektivnějšímu využití a 

dosahování vyššího zisku společnosti;  

 financování podnikatelských záměrů a projektů, zejména pokud jejich realizace 

předpokládá zvyšování zisku společnosti. [4] 

2.4 Útvarové názvosloví ve společnosti 

V rámci organizační struktury společnosti se používají tyto pojmy: 

 útvar - pro obecné označení jakéhokoliv organizačního celku bez ohledu na 

předmět či rozsah jeho činnosti, velikost, důležitost, organizační úroveň, 

nadřízenost či podřízenost; 

 akciová společnost (a.s.) - pro označení právní subjektivity existujícího 

společenství tržně orientovaných podnikatelských a útvarových struktur utvořených 

v zájmu komplexního, koncepčního a odborného řízení a koordinace podnikání; 

 úseky ředitelů - pro označení vrcholových útvarů společnosti přímo se podílejících 

na podnikání a tvorbě zisku. Jejich činnosti mají charakter metodicky nebo 

strategicky koncepční, výhledový a rozvojový; 

 divize - pro označení ekonomicky relativně samostatně podnikající organizační 

jednotky; 

 sekce - pro označení útvaru vytvořeného k dosažení racionální dělby práce a 

podnikání v rámci divizí a úseků ředitelů, k vymezení dílčí odpovědnosti za 

dosahování zisku společnosti a podílu útvaru na jeho tvorbě a rozdělování.  

 oddělní, provoz - zabezpečuje ucelenou správní činnost, provoz ucelenou výrobní 

činnost bez dalších odpovědností za dosahování zisku společnosti a podílu útvaru 

na jeho tvorbě a rozdělování. [4] 
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2.5 Základní organizační členění SU, a.s. 

 úseky ředitelů  - úsek generálního ředitele, zkratka ÚGŘ 

- úsek technického ředitele, zkratka TÚ 

- úsek výrobního ředitele, zkratka VÚ 

- úsek ekonomického ředitele, zkratka EÚ  

- úsek obchodního ředitele, zkratka OÚ 

- úsek personálního ředitele, zkratka PÚ 

 divize   - divize Těžba, zkratka DT 

   - divize Zpracování, zkratka DZP 

- divize Služby, zkratka DS 

Divize se člení na sekce, popř. oddělení, sekce se mohou členit na oddělení nebo 

provozy. [4] 

2.6 Hlavní zásady dělby práce a participace útvarů SU, a.s.  

Zásady dělby práce a participace útvarů vycházejí z předpokladu, že nesmějí bránit 

působení vnějšího prostředí a tím i tržního mechanismu. Hlavními zásadami 

uplatňovanými v SU, a.s. jsou: 

 úseky ředitelů a divize hospodaří s majetkem, který jim byl svěřen do užívání, 

samostatně a jejich povinností je tento majetek plně a hospodárně využívat k 

hospodářské činnosti, řádně ho udržovat a nepotřebný efektivně likvidovat; 

 úseky ředitelů a divize odpovídají za majetek, předcházejí jeho možnému 

znehodnocování, ztrátám, zneužívání a rozkrádání, vedou evidenci majetku, který 

jim byl svěřen do užívání, evidují též jeho využití, přírůstky a úbytky; 

 úseky ředitelů a divize jsou povinny vzájemně spolupracovat a orientovat se na co 

nejvyšší participaci k dosažení cílů podnikatelského záměru společnosti, jsou 

oprávněny a povinny poskytovat si vzájemně výrobky a služby za úplatu podle 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy; 

 divize jsou povinny vůči sobě navzájem uplatňovat náhradu škod, které jim byly 

způsobeny; 

 v případě, že divize zneužívá monopolního postavení, nedosahuje požadované 

rentability nebo jinak ohrožuje ekonomickou stabilitu společnosti nebo porušuje 



Libor Škarda: Efektivita provozu nákladní automobilové dopravy důlní společnosti 

2011   5  

pravidla řízení a podnikání, je generální ředitel společnosti oprávněn proti takové 

divizi zavést mimořádný režim spočívající v podstatném omezení práv ve smyslu 

těchto pravidel, personální změně až po uplatnění sankcí;  

 reorganizace a změna postavení útvarů se provádí formou vnitřní organizační 

změny; 

 generální ředitel navrhuje představenstvu zakládání dceřiných společností a 

ekonomický pronájem majetku společnosti; 

 útvary vystupují ve vztahu ke kontrolním orgánům a orgánům státního dozoru 

(pokud není stanoveno jinak) samostatně a zodpovídají za provoz a údržbu 

vyhrazených dozorovaných zařízení; 

 divizím a úsekům ředitelů se stanovuje povinnost předcházejícího projednání všech 

činností ovlivňujících podnikatelské záměry, hospodaření společnosti a činností 

ovlivňujících činnost jiných divizí, s příslušnými řediteli úseků a řediteli 

ovlivňovaných divizí. [4] 
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3 ÚLOHA NÁKLADNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY VE 

VÝROBNÍM PROCESU SPOLEČNOSTI 

Hlavní podnikatelskou činností společnosti SU, a.s. je těžba, úprava a prodej hnědého 

uhlí. Vzhledem k uspořádání povrchových dolů, objemům a technologii těžby pomocí 

kolesových velkostrojů, je přeprava skrývkových hornin a samotného uhlí řešena 

kontinuální dopravou, pomocí soustavy pásových dopravníků a s nimi spojených 

navazujících technických zařízení. Podíl nákladní automobilové přepravy na samotné těžbě 

je tedy minimální. Nákladní automobilová doprava je svojí skladbou vozidel koncipována 

tak, aby maximálně pokryla požadavky obslužných, opravárenských a doplňkových 

provozů společnosti. Zejména na těžebních divizích je nákladní automobilová doprava 

vnímána jako nezbytný proces pro zabezpečení těžby a údržby těžebních zařízení. Úměrně 

k rozvoji či útlumu těžby narůstají, případně klesají požadavky na přepravní kapacity.  Jako 

největší priorita je v oblasti autodopravy vnímána přeprava osob na pracoviště, dále pak 

zabezpečení údržby těžebních a dopravních pásových zařízení, resp. nenahraditelnost 

autojeřábů při údržbě a opravách.  

Na druhé straně jsem však zaznamenal, že vzhledem k relativně nízkému podílu 

nákladů na autodopravu vůči celkovým nákladům společnosti, je autodoprava pokládána 

za nákladově zanedbatelný obslužný proces, který v rámci společnosti nemá prvořadou 

prioritu Tabulka 1. Následkem toho je náročnější prosazování změn zaběhlých 

dlouholetých dopravních procesů a obhajoba potřebné obnovy vozového parku včetně 

pořizování a použití nových technologií v dané oblasti. 

Tabulka 1: porovnání nákladů 

 SU, a.s. AD podíl nákladů AD 

2009 9,400 (mld. Kč) 0,173 (mld. Kč) 1,840 (%) 

2010 9,400 (mld. Kč) 0,175 (mld. Kč) 1,860 (%) 

Pramen: (podnikové účetetnictví) 
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4 VÝVOJ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ NÁKLADNÍ 

AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY VE SPOLEČNOSTI 

Stávajícímu rozdělení nákladní automobilové dopravy předcházel historický vývoj, při 

němž docházelo k přesouvání vozidel mezi jednotlivými provozními úseky, případně 

k jejich vyčlenění do samostatných celků s následnou částečnou privatizací. Způsob řízení 

autodopravy byl značně roztříštěn, každá divize řídila „svoji“ autodopravu zcela 

samostatně a nekoordinovaně vůči ostatním divizím. Nebyla vytvořena ani připravena 

ucelená jasná koncepce a strategie v této oblasti. Čas od času byly vytvořeny analýzy 

(některé i detailní), ale rozhodnutí o realizaci bylo odsunuto, protože každé z dříve 

navržených řešení nevyhovovalo některé ze zainteresovaných stran. 

V průběhu dalšího vývoje společnosti se některé z předešlých kroků ukázaly jako 

nevýhodné a neekonomické, především z hlediska operativy nasazení vozidel vzhledem 

k aktuálním potřebám úseků a využitelnosti vozidel. Tato skutečnost přiměla vedení SU, 

a.s. k zadání podrobné analýzy stávajícího stavu auditorské společnosti, jejímž úkolem 

bylo posouzení celkové strategie a koncepce, realizované v praxi, se zaměřením zejména 

na organizační a ekonomickou efektivitu autodopravy v rámci celé společnosti SU, a.s. 

Auditorská společnost analyzovala základní činnosti spojené s řízením autodopravy, 

duplicitní činnosti, způsob a úroveň vedení evidence a vykazování výkonů dopravních 

prostředků. Dále pak prověřila využívání vlastních dopravních prostředků, využívání, 

ekonomickou výhodnost a kritéria nákupu externích dopravních služeb. V rámci celého 

procesu autodopravy se zaměřila na strategii při nákupu jednotlivých typů a značek 

vozidel, činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů ve vztahu k využití stávajících dopravních 

kapacit. 

Zároveň byla posuzována úroveň servisních středisek a možnosti využití jejich 

stávajících kapacit jak v oblasti vlastní dopravy, tak i servisu pro externí odběratele.  

Na základě měsíční analýzy byl předložen vedení společnosti materiál se závěry ve 

formě popisu současného stavu autodopravy a návrhu základní koncepce autodopravy 

v rámci SU, a.s. Základní navrhované změny uvádí Tabulka 2. [5] 
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Tabulka 2: reorganizace a provedení nutných změn 

Organizační 

jednotka 
Organizační změna 

Ekonomický 

proces v rámci 

SU, a.s. 

Nákladní 

doprava 

Převod 

technologické 

přepravy osob z 

divizí na sekci 

AD 

Převod vozidel 

Snížení nákladů 

Snížení stavů pracovníků 

- převod z divizí 

- převod na materiálovou 

dopravu 

Náhrada vozidel 

Převod 

materiálové 

dopravy SU, 

a.s. na sekci 

AD 

Převod vozidel 

Substituce 

nákladů 

Zvýšení stavu pracovníků 

- převod z přepravy osob 

- ostatní převod ze SU, a.s. 

- externí služby 

Zvýšení vlastních výkonů a 

nákladů 

snížení externích dodávek 

Převod dílenských vozidel PAD bez pracovníků 

sekce AD na divize 

Vnitřní převod 

nákladů 

Dílny a 

servis 

Zvýšená kapacity dílen sekce AD 

- převod pracovníků v rámci SU, a.s. 

- externí nábor pracovníků 

Substituce 

nákladů 

Správa 

Zvýšení administrativy správy sekce AD 

- převod pracovníků v rámci SU, a.s. 

- externí nábor pracovníků 

Vnitřní převod 

nákladů a zvýšení 

nákladů 

Pramen: (zpráva auditora) 
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5 POPIS A ROZDĚLENÍ APLIKOVANÝCH ČINNOSTÍ 

NÁKLADNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY 

V návaznosti na předloženou analýzu nezávislého auditu a na návrh nové koncepce, 

doplněné navazujícími opatřeními souvisejícími s vnitropodnikovým vyjednáváním, 

přistoupilo vedení společnosti k realizaci navrhovaných změn. Rozhodujícím krokem k 

přijetí změn byla snaha o ucelené, organizačně jednoduché a ekonomicky výhodné 

uspořádání vedoucí k operativnímu rozhodování v dané oblasti. V současné době je 

nákladní automobilová doprava ve společnosti SU, a.s. rozdělena do dvou základních 

skupin podle způsobu její využití a organizace práce řidičů na úsekovou a dispečersky 

řízenou nákladní automobilovou dopravu.  

5.1 Úseková nákladní automobilová doprava 

Do této oblasti spadají nákladní automobily, speciální vozidla a kolové mechanismy 

(dále jen vozidla), jejichž opakovanou každodenní činností je zabezpečován specifický 

provoz jednotlivých úseků bez možnosti jejich dlouhodobějšího využití v ostatních 

provozech SU, a.s. Tabulka 3. Obsluhu vozidel zabezpečují zaměstnanci úseku, jejichž 

hlavní pracovní profese nikterak nesouvisí s řízením vozidla a řízení provádí jen jako 

doplňkovou činnost na základě uzavřené referentské dohody. Z převážné části se jedná o 

vozidla, v jejichž nástavbě je umístěna zámečnická, elektrikářská či jiná dílna poskytující 

zázemí opravárenským profesím, případně o vozidla zabezpečující překládku nakládku a 

úklid sypkých materiálů na daném pracovišti úseku. Nasazení vozidel probíhá na základě 

přidělování úkolů jednotlivým zaměstnancům vedoucími pracovníky úseku. Úseky nesou 

náklady spojené s provozem, údržbou a pořízením vozidel ze svých předem stanovených 

limitů nákladů a investic. Prvotní administrativu v podobě vedení záznamů o provozu 

vozidla provádí řidič vozidla. Pověřená osoba úseku zavádí měsíční souhrn z provozních 

záznamů vozidel do centrálního elektronického systému autodopravy, kde jsou data 

uchovávána k možnosti využití při následných rozborech a analýzách. Opravy, údržbu a 

administrativu vozidel spojenou s legislativou zajišťuje sekce autodoprava. 
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Tabulka 3: počet a typy vozidel úsekové nákladní automobilové dopravy 

 DT DZP DS 

pojízdná dílna 66 4 51 

valník 13 0 5 

sklápěč 3 1 0 

nakladač 10 3 1 

Pramen: (elektronický SW AD) 

5.2 Dispečersky řízená nákladní automobilová doprava 

Tato skupina vozidel byla vytvořena sloučením existující ucelené části vozidel 

zajišťující dopravu pro jednu z divizí SU, a.s. s roztroušenými přepravními kapacitami, 

jejichž využití na jednotlivých úsecích bylo nepravidelné případně jen nárazové. Vznikla 

tak samostatná sekce centralizované nákladní automobilové dopravy (dále jen sekce 

autodoprava) v rámci divize služby, jejíž činností je, podobně jako u ostatních sekcí divize, 

nabízet a zajišťovat své služby na základě objednávek a smluvních vztahů provozním 

úsekům. Záměrem tohoto kroku bylo minimalizovat prostoje vozidel, operativní plánování 

a nasazování vozidel dle konkrétních požadavků provozních úseků, snížení administrativní 

náročnosti zavedením centrální evidence vozidel, soustředění opravárenských a 

údržbářských provozů vozidel, jednoduší aplikace a sledování legislativních nařízení 

vzhledem k vozidlům i řidičům profesionálům.  

V současné době sekce autodoprava provozuje vozidla, jejichž typový rozsah 

zachycuje Tabulka 4. Vytvoření organizačních celků, popsaných v kapitole 5.2.2, typově 

stejných či podobných vozidel umožnilo personální obsazení řidiči z povolání se stejným 

profesním oprávněním, což výrazně zjednodušuje zastupitelnost vynucenou absencí, nebo 

čerpáním řádné dovolené. 

Pro zjednodušení objednávání přepravních výkonů byl vytvořen elektronický 

softwarový systém v rámci intranetu společnosti, propojený s elektronickým kalendářem 

dispečerů centrálního dispečinku sekce autodoprava. Požadavky útvarů jsou tak ve většině 

případů specifikovány konkrétně na určitý typ vozidla a dispečer zajišťuje pouze 

rovnoměrné rozložení a vytěžování požadavků s ohledem na aktuální denní stav vozidel. 
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Celý proces objednávání a vytěžování jednotlivých požadavků se tak výrazně zjednodušil a 

urychlil, což zároveň umožnilo sloučit funkci mistra řidičů a dispečera. Dispečer tak 

provádí jak samotné vyhodnocování a vytěžování požadavků, tak zároveň vyhodnocuje 

prvotní záznamy o provozu vozidla a provedených výkonech, které dále předává 

administrativní pracovnici k dalšímu zpracování. Souběžně s touto činností vede mzdovou 

a personální agendu sestávající z evidence pracovních výkonů, provádění hodnocení řidičů, 

zajišťování předepsaných školení a ověřování kvalifikace podřízených zaměstnanců. 

Správu vozidel zabezpečuje garážmistr, v jehož kompetenci je evidovat aktuální 

technický stav vozidel, plánovat a objednávat opravy ve vlastním provozu oprav vozidel,  

poptávat a realizovat specifické opravy u externích servisních firem, plánovat údržbu a 

sledovat lhůty pro provádění technických kontrol.  

Tabulka 4: typy provozovaných vozidel 

typ vozidla účel pouţití počet 

sklápěčková přeprava sypkých materiálů 25 

valníková přepravu kusového zboží, strojních dílů a nadrozměrných 

nákladů 

9 

skříňová přepravu osob a výbušnin 14 

cisternová přepravu pohonných hmot, vody, a fekálií 5 

pracovní stroje nakládku sypkých materiálů a dokončovací zemní práce 2 

autojeřáby zvedání a přemisťování břemen 19 

montáţní 

plošiny 

práce ve výškách 2 

komunální posyp a úklid komunikací 3 

Pramen:  (elektronický SW AD) 

5.2.1 Organizační struktura a personální obsazení sekce autodoprava  

Systém dispečerské autodopravy zajišťuje 159 zaměstnanců společnosti. Profese a 

počty znázorňuje Tabulka 5. 
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Tabulka 5: seznam profesí 

profese funkce počet 

manažer vedoucí sekce 1 

THP ekonom sekce 1 

THP vedoucí provozu 2 

THP dispečer 2 

THP garážmistr 1 

THP technik dispečinku 1 

dělník administrativní pracovník 4 

dělník řidič silničních motorových vozidel 115 

dělník automechanik 24 

dělník karosář 2 

dělník autoelektrikář 2 

dělník mechanik pneuservisu 2 

dělník obsluha myčky vozidel 2 

celkem  159 

Pramen: (perzonální agenda SU, a. s.) 

 

Obrázek 1: organizační schéma 

Pramen: (interní dokumenty SU,a.s.) 
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Základní popis jednotlivých organizačních míst a oblastí odpovědnosti 

 Vedoucí sekce AD 

- strategie sekce AD 

- vnější obchodní vztahy 

- personální politika sekce AD 

- koordinace provozu a hospodaření sekce AD 

 Vedoucí provozu doprava  

- koordinace provozu vozidel 

- nákup externích dopravních kapacit 

- prodej vlastních dopravních kapacit externím subjektům 

- bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí 

 Dispečer speciálních vozidel 

- koordinace provozu vozidel ranní směny 

- personální a mzdová agenda podřízených pracovníků 

- agenda vyhrazených zařízení (jeřáby, zdvihací zařízení, vázací prostředky) 

 Dispečer technologické přepravy a přepravy osob 

- koordinace provozu směnových vozidel 

- koordinace provozu přepravy pracovníků do dolů 

- personální a mzdová agenda podřízených pracovníků 

 Garážmistr 

- plánování oprav vozidel sekce AD 

- plánování P1, STK, zajišťování materiálu pro vozidel sekce AD 

- koordinace provozu půjčovaných vozidel 

- plánování a zajišťování oprav, P1, STK půjčovaných vozidel 

- zpracování podkladů pro fakturaci 

 Technik dispečinku 

- externí administrativní činnosti (DI, OÚ, nadměrné náklady atd.) 

- koordinace provozu mycí linky a pneuservisu 

 Vedoucí provozu dílen oprav vozidel 

- koordinace oprav vozidel sekce AD a vozidel v majetku uživatelských sekcí 

- nákup externích oprav a subdodávek pro opravy 

- personální a mzdová agenda podřízených pracovníků 
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 Ekonom sekce AD 

- plánování a rozpočetnictví nákladů 

- prvotní agenda mezd, evidence a vyhodnocování stimulačních složek mezd 

- vnitropodnikové účetnictví 

- účetní vztahy k externím zákazníkům a dodavatelům 

- ekonomický controlling sekce AD 

 Administrativní agenda 

- zpracování záznamů o provozu vozidla 

- agenda sekčních pokladních míst (pneuservis, emise, mycí linka atd.) 

- agenda karet CCS a vnitro PH 

- fakturace výkonů pomocných provozů 

5.2.2 Rozdělení vozidel sekce autodoprava do organizačních celků 

Vozidla sekce autodoprava jsou z hlediska druhů přeprav a opakujících se přepravních 

procesů rozdělena do tří základních organizačních celků: 

 přeprava osob – zabezpečuje přepravu osob na předem stanovených pravidelných 

trasách pro jednotlivá střediska, resp. pracovní místa lomu těžebních divizí a sekce 

rekultivace. Jedná se především o přepravu osádek těžebních velkostrojů a dělnic 

provádějících rekultivační činnost na výsypkách. Přepravy jsou z převážné části 

realizovány po nezpevněných vnitřních komunikacích v lomech a na výsypkách 8 

nákladními vozidly pro přepravu osob s kapacitou 19 a 20 osob v jedné směně. 

Přepravu zajišťuje 12 řidičů zařazených do dělených směn, s pracovní dobou od 4
30

-

10
00

 hod. a 16
30

-19
00

 hod., podřízených dispečerovi přepravy osob na dispečinku 

autodopravy. Samotná přeprava osob probíhá dvě hodiny v první i druhé části 

směny. Zbývající pracovní dobu první části směny jsou řidiči využíváni 

garážmistrem k převozu vozidel za účelem realizace jejich oprav.  

Tabulka 6: vozidla přepravy osob 

Značka typ Počet vozidel 

MB UNIMOG přepravník osob 4 

PV3S přepravník osob 7 

Praga UV80 přepravník osob 1 

Celkem  12 

Pramen: (elektronický SW AD) 
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 technologická přeprava – jedná se o přepravu sypkých materiálů, kusových 

materiálů a strojních výrobků. Přeprava je zabezpečována především nákladními 

vozidly, zařazenými do režimu tzv. kolony, tedy vozidel soustředěných ve větších 

počtech uskutečňujících přepravu totožného materiálu na stejné trase a pro stejného 

objednavatele. Kolona je objednávána jednotlivými zástupci provozních úseků SU 

a.s. prostřednictvím tzv. týdenní burzy v elektronickém systému autodoprava. 

Největší objem přeprav technologické dopravy zaujímá převoz vytěžené produkce 

kamenolomu na těžební divize k výstavbě přístupových cest v lomech a k výstavbě 

podkladních tras pásových dopravníků. Další výrazný objem přepravy je 

uskutečňován ve zpracovatelské části společnosti převozem vedlejších energetických 

produktů (plavený popílek a energosádrovec) vznikajících v technologickém procesu 

při výrobě elektrické energie. V rámci ranní směny jsou vozidla technologické 

přepravy rozpuštěna na jednotlivé výrobní provozy a využívána samostatně na 

základě požadavků a dispozic pověřených zaměstnanců provozních úseků. Pro 

zajištění technologické přepravy je vyčleněno celkem  

25 sklápěčkových vozidel několika typů a nosností včetně dvou vozidel pro nakládku 

sypkých materiálů. Vozidla obsluhuje 50 řidičů ve dvousměnném provozu 

podřízených dispečerovi technologické přepravy na dispečinku autodopravy. 

Z pohledu pracovníků dispečinku sekce AD jsou požadavky na tento druh dopravy 

relativně stabilní, s výjimkou jednorázových mimořádných akcí. 

Tabulka 7: vozidla technologické přepravy 

značka typ nosnost (t) počet vozidel 

T163 6x6 sklápěč 14 4 

T163 6x6 S sklápěč 30 3 

T815 6x6 sklápěč 11 11 

T815 8x8 sklápěč 16 5 

T815 tahač návěsů 23 2 

T815 UDS dokončovací stroj - 1 

VOLVO čelní nakladač - 1 

Celkem   27 

Pramen: (elektronický SW AD) 
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 speciální přeprava – v rámci tohoto celku jsou soustředěna vozidla, jejichž využití 

je úzce spjato s opravárenskou, údržbářskou, stavební a zásobovací činností 

provozních úseků SU, a.s. Převážnou část vozidel zde tvoří autojeřáby různých 

nosností, dále pak montážní plošiny, vozidla pro přepravu strojních dílů a zásobovací 

materiál a vozidla cisternová. Vozidla jsou objednávána jednotlivými zástupci 

provozních úseků SU a.s. prostřednictvím tzv. týdenní burzy v elektronickém 

systému autodoprava. Příslušný dispečer provádí přidělování vozidel na základě 

předkládaných požadavků s ohledem na kapacitu vozového parku. V případě 

přetlaku požadavků na určitý typ vozidla na daný den, hledá ve spolupráci 

s pověřenou osobou objednavatele alternativní náhradu či přesun požadavku na jiné 

období. Teprve v případě vyčerpání všech možností uspokojení požadavku vlastními 

vozidly SU, a.s. a nemožnosti přesunu požadavku, je povoleno poptat a smluvně 

zajistit vozidlo externího dopravce. V rámci tohoto celku je provozováno 40 vozidel 

s personálním obsazením 36 řidičů v jednosměnném provozu a 8 řidičů ve směnném 

nepřetržitém provozu. Řidiči jsou podřízeni dispečerovi speciálních vozidel. 

Tabulka 8: vozidla specielní přepravy 

značka typ počet  

T815  autojeřáb AD 28 3 

T815  autojeřáb AD 20 9 

T148 autojeřáb AD 20 3 

PV3S  autojeřáb AD 080 3 

T148 autojeřáb AB 060 1 

T815  montážní plošina MP 27 2 

T815, PV3S valník 4, 3 

T815 valník s hydraulickou rukou 3 

T815, IVECO cisterna PHM 3 

T815 cisterna CAS 3 

MB UNIMOG skříň EXIII ADR 1 

MB UNIMOG zametač, sypač 1 

IVECO nosič kontejnerů 1 

Celkem  40 

Pramen: (elektronický SW AD) 
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5.2.3 Údržba a opravy vozidel 

V rámci procesu reorganizace nákladní automobilové dopravy se zároveň přistoupilo 

k centralizaci opravárenských provozů vozidel. Vznikl tak jeden opravárenský provoz 

v rámci sekce autodoprava zajišťující opravy a údržbu vozidel, jak sekce autodoprava, tak 

vozidel dopravy úsekové. Opravárenský provoz je zaměřen na komplexní opravy vozidel 

nejrozšířenějších značek vyskytujících se ve společnosti SU, a.s. Tatra, Praga PV3S a 

omezených oprav mechanických částí vozidel značky Mercedes Benz UNIMOG a 

ATEGO. Jako velice pozitivní je skutečnost, že v těchto dílnách byla provedena certifikace 

resp. před audit firmy TATRA, pro udělení oficiálního statutu autorizovaného servisního 

střediska. Opravárenský provoz dále provádí měření emisí vozidel s dieselovými motory 

včetně osobních vozidel, opravy a seřizování vstřikovacích čerpadel, soustružnické práce 

pro potřeby údržby vozidel a karosářské práce. Pro všechny typy nákladních vozidel je zde 

prováděna prohlídka P1. Opravárenskou činnost v dílnách oprav vozidel zabezpečuje 16 

pracovníků. Předák dílen, 8 automechaniků, elektrikář, karosář, 2 čerpadláři, kteří 

provádějí emisní kontroly, soustružník, skladnice a pomocná síla. 

Celková užitná plocha bez okolních budov je cca 1400 m
2
, z toho 1070 m

2
 je vlastní 

plocha dílen, 155 m
2
 jsou skladovací prostory a 170 m

2
 ostatní prostory (kanceláře, 

sociální zařízení, kompresorová stanice apod.). Dále jsou v areálu další dvě zastřešená 

technická stání pro nákladní vozidla o celkové ploše cca 120 m
2
. 

Součástí sekce autodoprava je také pneuservis zajišťující opravy a výměnu pneumatik 

pro všechna vozidla společnosti. Obsluhu pneuservisu zabezpečují 2 pracovníci 

v jednosměnném provozu. V rámci pneuservisu je také provozován konsignační sklad a 

vlastní pohotovostní sklad pneumatik. 

Dalším provozem údržby sekce autodoprava je myčka vozidel. Obsluhu myčky 

zajišťují 2 pracovníci v jednosměnném dvanáctihodinovém provozu. 
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6 ANALÝZA PŘIJATÝCH ZMĚN A POSOUZENÍ 

EFEKTIVITY APLIKOVANÉ KONCEPCE  

Analýzou jednotlivých kroků přijaté koncepce bych chtěl zhodnotit její celkovou 

efektivitu a tím také ekonomický přínos pro společnost jako celek. K provedení analýzy 

jsem zvolil metodu kombinace osobních pohovorů se zástupci provozních úseků na straně 

objednavatelů přeprav a řídícími pracovníky sekce AD na straně poskytovatelů služeb a 

porovnání nákladů na zabezpečení provozu přepravních kapacit před aplikací přijaté 

koncepce s náklady současnými včetně rozdílů v personálním zabezpečení.  

6.1 Organizační struktura a řízení 

Asi nejvíce diskutované a napadané zástupci úseků postižených odebráním vozidel 

v počátcích jsou uplatňované změny v organizační struktuře a řízení provozu vozidel. 

Obavy ze ztráty operativy použití vozidel a nutnosti dlouhodobějšího plánování operací 

souvisejících s nasazením objednávaných vozidel se s odstupem času ukázaly jako 

neopodstatněné. Drtivá většina odpovědných osob úseků kladně kvitovala úbytek činností 

souvisejících s vlastním provozem vozidel, včetně problematického zabezpečování 

personálních náhrad způsobených absencí řidičů. 

Také po stránce organizačního modelu sekce AD nelze dle prováděných pohovorů, 

zvolenému systému co vytknout. Naopak se aplikací důmyslně propojeného elektronického 

systému objednávání a vytěžování vozidel podařilo uspořit oproti původně navrhovanému 

schématu dva zaměstnance THP. Obdobně tomu tak bylo zásluhou elektronického 

zakázkového systému a sloučení areálu dílen oprav vozidel. Taktéž vznikla úspora dvou 

zaměstnanců.  

6.2  Analýza úsekové nákladní automobilové dopravy 

Zde je patrná úspora provozních nákladů a nákladů na opravy vozidel způsobená 

převedením vozidel do evidence HIM jednotlivých úseků. Před aplikací koncepce byla 

vozidla nákladově vedena tehdejším provozem AD a jednotlivým úsekům za správní 

poplatek bez osádky zapůjčována. Potvrdilo se tím, že úvaha o šetrnějším zacházení 

v případě přímé účasti na nákladech z vlastních prostředků úseku je opodstatněná  

Tabulka 9. 
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Obrázek 2: pojízdná dílna PAD 

Pramen: (vlastní zpracování) 

Tabulka 9: porovnání nákladů 

roční náklady před aplikací 

změn 

roční náklady po aplikaci 

změn 
úspora 

33 832 453 (Kč) 29 558 598 (Kč) 
4 273 855 

(Kč) 

Pramen: (podnikové účetniztví) 

6.3 Analýza přepravních operací prováděných sekcí AD 

Seskupení vozidel do jednoho organizačního celku přineslo výrazný ekonomický efekt 

především odstraněním duplicitních přepravních operací v rámci společnosti a zajištěním 

stejného objemu přeprav s výrazně nižším počtem vozidel. Ukázalo se, že využívání 

některých převedených vozidel na jednotlivých úsecích bylo jen minimální. Také proto 

bylo již po krátkém období provozu převedených vozidel rozhodnuto o jejich výrazné 

redukci. 

6.3.1 Přeprava osob  

V této oblasti je patrná výrazná úspora nákladů převedením vozidel z nepřetržitého 

provozu na dělené směny a zajišťováním výhradně přepravy osob na pracoviště bez jejich 

navazujícího využívání ke kontrolní činnosti technologických celků vedoucími pracovníky. 
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K provádění kontrolní činnosti byl úseky realizován nákup terénních osobních vozidel 

s podstatně nižšími provozními náklady. Tímto opatřením došlo k výraznému poklesu jak 

vozidel pro přepravu osob, tak řidičů. Tento zpočátku pozitivní jev je však v posledním 

období narušován opětovným znovuoživením provádění kontrolní činnosti vozidly pro 

přepravu osob zapříčiněným narůstající poruchovostí osobních terénních vozidel. Příčinou 

zvýšené poruchovosti je dle mého názoru časté střídání řidičů a absence jakékoliv jejich 

zodpovědnosti za neodpovídající technický stav včetně neadresného postihování zjevných 

poškození vlivem nešetrného provozování.  

Během týdenního monitoringu přepravních činností vozidel přepravy osob byly 

zaznamenány požadavky úseků nad rámec přepravy zaměstnanců na jednotlivá pracoviště. 

Analýzou těchto požadavků jsem dospěl k závěru, že se jedná o přepravy vedoucích 

pracovníků za účelem realizace stanovené, každodenně se opakující kontroly podřízených 

pracovišť. Fyzicky tato činnost probíhá tak, že vozidlo určené pro přepravu 20 cestujících 

odveze vedoucího pracovníka na určené podřízené pracoviště, kde vyčkává do doby, než 

pracovník provede kontrolu. Poté jej převeze na jiné pracoviště, případně zpět na správní 

budovu. Podobně bylo ve sledovaném období během ranní části dělené směny využito 4 – 

5 vozidel, což se, vzhledem k tomu, že se vozidla pohybovala na takřka totožných trasách, 

jeví jako velmi neekonomické řešení.  

 

Obrázek 3: přeprava osob na pracoviště těžebních provozů 

Pramen: (vlastní zpracování) 
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 Návrh změn: v podstatě se nabízí hned dva způsoby řešení vzniklé situace. 

 První návrh sebou nese nepopulární opatření v podobě stanovení finančních 

postihů a jejich adresné uplatňování vůči zaměstnancům (řidičům), jejichž 

nedbalostí dochází k prostojům osobních terénních vozidel a navýšení nákladů na 

provoz a opravy. Toto opatření je však složité na vyhodnocování podílu zavinění 

zaměstnancem, založené na důkladném předávání vozidel a následné zvýšené 

kontrolní činnosti nadřízených zaměstnanců. 

 Druhý návrh je založen na výsledcích týdenního monitorování v kombinaci 

s pohovory s řidiči vozidel pro přepravu osob. Na první pohled jednoduché a 

finančně nejméně náročné řešení se nabízí v podobě zavedení jednoho, případně 

dvou okruhů tras s vytipováním míst pro zastávky. Trasy by pak ve stanoveném 

časovém intervalu projíždělo vozidlo přepravy osob a pracovníci provádějící 

kontrolu by se tak mohli přesouvat mezi zastávkami (pracovišti) jedním vozidlem. 

Stinnou stránkou návrhu je fakt, že při sebelepším stanovení okruhu trasy budou 

pracoviště, jejichž vzdálenost od zastávky se může pohybovat i ve stovkách metrů.  

6.3.2 Technologická přeprava 

Také v této oblasti se kladně projevila centralizace typově podobných vozidel. 

Výsledný efekt však není tak výrazný, jako v oblasti přepravy osob. Došlo ke zlepšení 

operativy nasazení vozidel a zastupitelnosti řidičů při absencích, k nepatrnému zvýšení 

objemů přepravovaných materiálů a celkové vytíženosti vozidel. Hlavním důvodem je 

rozšíření využití vozidel ve dvousměnném provozu a tím zvýšení procenta využitelnosti 

pracovního fondu vozidel a snížení jejich prostojů. Monitoringem jednotlivých 

poptávaných přepravních operací vozidel jsem zaznamenal dvě odlišné formy požadavků a 

realizace přeprav. V odpolední směně je prováděna technologická přeprava materiálů 

v požadovaném a efektivním režimu, sestávajícím v ucelené koloně vozidel v počtu 8 – 10. 

Přeprava je realizována na předem stanovené trase z jednoho místa nakládky na jedno 

konkrétní místo vykládky. Tento režim umožňuje jednoduché normování výkonů a 

efektivní nasazení vozidel pro nakládku a úpravu navezeného materiálu. Dále umožňuje 

snadnou kontrolu přepravních výkonů. V ranní směně se z důvodu historicky zavedených 

zvyklostí přepravní kapacity nesystémově tříští dle zadaných požadavků jednotlivých 

úseků. Přeprava na úseky je prováděna jedním, v lepších případech dvěma vozidly 

s nutností zajištění vozidel pro nakládku a technického dozoru pro koordinaci každé 
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z roztříštěných přepravních operací. Výsledkem je nevyužitelnost a prostoje vozidel pro 

nakládku a vázání technických personálních kapacit pro zajištění koordinace. Původní 

záměr, aby vozidla technologické dopravy fakticky koordinoval dispečer AD, byl tedy 

realizován pouze částečně v odpolední směně.  

Skutečnost, že stávající systém je neekonomický, dokazuje konkrétní příklad přepravy 

energosádrovce, který v průběhu pozorování přešel ze systému objednávání a koordinace 

úsekem na koordinaci dispečerem AD. Rozdíly ve výkonech vozidel obou systémů 

zachycuje Tabulka 10. V případě vývozu materiálu, kdy činnost vozidel organizuje 

zaměstnanec úseku s provozními úkoly a přepravě materiálu se věnuje jen okrajově, 

dochází k nesouladu mezi jednotlivými přepravními operacemi. Neodborně odhadované 

množství převáženého materiálu a s tím spojené poddimenzování přepravních kapacit. 

Dochází k prostojům vozidel zajišťujících nakládku a úpravu prostor na vykládce. Tyto 

nedostatky jsou v případě organizace přepravy osobou profesně znalou minimalizovány.  

Přepravních operací prováděných podobným neekonomickým způsobem, bylo 

zaznamenáno hned několik.  

Tabulka 10: porovnání systémů objednávání přeprav 

 
objednávka vozidel 

koordinováno úsekem 

objednávka přepravy 

koordinováno 

dispečerem AD 

mnoţství materiálu 2800 (t) 2800 (t) 

počet vozidel 5 8 

vozidlo pro nakládku 1 1 

počet dní vyváţení 5 2 

denní počet obrátek vozidla 9 14 

přepravní náklady 210 625 (Kč) 118 270 (Kč) 

náklady na 1 tunu mat. 75 (Kč/t) 42 (Kč/t) 

Pramen:  (vlastní zpracování)  
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Obrázek 4: nakládka vozidel v řezu kamenolomu 

Pramen: (vlastní zpracování) 

 Návrh změn: v prvé řadě navrhuji změnu objednávání přepravních výkonů 

technologické dopravy z dosavadního systému zadávání požadavků na jednotlivá 

vozidla a den v elektronickém systému autodopravy na objednávku druhu a 

množství přepravovaného materiálu formou ročních a měsíčních režimů. Roční 

režimy již dnes stanovují požadavky úseků na předpokládaný odběr produkce 

kamenolomu a bylo by tedy jen otázkou administrativního úkonu doplnit touto 

formou požadavky na objemy ostatních převážených materiálů. V měsíčních 

režimech by pak bylo možné rozplánovat objemy přeprav dle konkrétních 

požadavků na dané období s ohledem na připravenost cílových lokalit a na 

povětrnostní podmínky.  

Nedílnou součástí změny objednávání by mělo být důkladné zmapování 

opakujících se přepravních operací včetně přepravních tras. Na základě zjištěných 

skutečností navrhuji stanovit závazné minimální normy pro počet obrátek na 

stanovených trasách. Důsledně vyžadovat vysvětlení řidiče v případě nedodržení 

normy (zápisem do záznamu o provozu vozidla). Provádět namátkové kontroly 

pracovišť nadřízeným pracovníkem řidičů k zabezpečení odpovídajících 
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pracovních podmínek (zajištění bezpečné sjízdnosti tras, míst pro vyhýbání a 

otáčení, úprava míst pro vykládku). 

6.3.3 Speciální přeprava 

Oblast, jejíž přínos pro ekonomiku společnosti je vyjádřen především poklesem 

externích nákladů na nákup stejných služeb od externích dodavatelů. Vlivem centralizace 

vozidel a koordinace jejich nasazení na základě podrobných a adresných požadavků bylo 

možné zvýšit využitelnost vlastních vozidel. Externí kapacity jsou dnes využívány pouze 

k zajištění jednorázových speciálních výkonů, pro které společnost SU, a.s. odpovídající 

vozidla nemá a jejich pořízení vzhledem k četnosti výkonů by bylo ekonomicky 

nevýhodné. Naopak se přistoupilo k rušení vozidel, jejichž využití je jen nárazové. 

Organizace řízení a vytěžování vozidel této oblasti vykazuje největší efektivitu ze všech 

posuzovaných oblastí. To však neznamená, že je ideální. Především nemá návaznosti na 

efektivní využívání vozidel v rámci úseků údržby, pro jejichž pracovní náplň je tento 

segment dopravy převážně určen. Často se tak stává, že dvě údržbářské profese 

(vulkanizace, zámečnické práce) požadují totožné vozidlo pro opravy soustředěné v jedné 

oblasti. Tento nesoulad dle mého názoru zapříčiňuje nedostatečná komunikace mezi 

provozy a koordinace postupů oprav pouze s ohledem na požadovaný termín. 

 

Obrázek 5: jeřábnické práce při opravě těžebního velkostroje 

Pramen: (vlastní zpracování) 
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Obrázek 6: jeřábnické práce při opravě pásového dopravníku 

Pramen: (vlastní zpracování) 

 Návrh změn: můj návrh na vylepšení efektivity v této oblasti je na základě výše 

popsaných skutečností směřován k důkladnější koordinaci opravárenských 

procesů. Současně s plánováním oprav by měla probíhat konzultace mezi provozy 

ohledně časového využívání vozidel. Na sekci AD by měl odcházet požadavek 

zohledňující navazující činnosti oprav. 

6.4 Analýza ostatních vlivů na přepravní operace  

Přepravní operace ve společnosti jsou ovlivněny mnoha dalšími vlivy přímo 

nesouvisejícími s jejich organizací a řízením, avšak i tyto mají významný dopad na 

náklady dopravních činností. 

6.4.1 Přístupové cesty 

Nejčastěji uváděná příčina vysokých nákladů na opravy a údržbu vozidel, která byla 

zmiňována ve všech zkoumaných provozech, je neutěšený a stále se zhoršující stav 

přístupových cest v těžební části SU, a.s. (měl jsem možnost se osobně přesvědčit). Vinou 

snížených limitů na náklady těžebních provozů, v jejichž režii je výstavba a opravy cest 

prováděna, došlo k ustoupení od stanoveného technologického postupu při výstavbě. 
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Relativní momentální úspora však sebou nese mnohonásobně vyšší nepřímé náklady 

v podobě rostoucích oprav vozidel, menší výkonnosti přepravních operací a v neposlední 

řadě také ve zhoršeném zdravotním stavu řidičů, což má negativní dopady na firemní 

kulturu. Vzhledem k těmto skutečnostem jsem zpracoval analýzu nákladů (příloha č. 1) a 

možných úspor pokud by komunikace byly budovány podle technologického postupu. 

Při analýze jsem vycházel z údajů o spotřebě kamene obdržené z těžebních úseků, 

provozní náklady na potřebné mechanismy jsem čerpal z elektronického software AD. 

V analýze není uvažováno s prodejem uspořeného kamene. Se sníženou spotřebou kamene, 

se zároveň sníží i počet jízd vozidel. Při výpočtu jsem orientačně počítal, že provozní 

náklady na jednu jízdu kamenolom – lom Jiří jsou 700,- Kč. Spotřeba kamene dle 

vyjádření pracovníků úseků klesne o 10%, stejně tak provozní náklady vozidel. U nákladů 

na údržbu jsem uvažoval s minimální úsporou 5%. Při jízdách na kvalitnějších 

komunikacích dojde navíc ke snížení spotřeby PH. Tuto úsporu odhaduji v minimální výši 

1%.  

Při výpočtu jsem uvažoval s nákupem staršího greaderu (vozidlo pro finální úpravu 

povrchu komunikace) v ceně 6 mil. Kč a výši ročních odpisů 0,75 mil. Kč. Pro obsluhu 

vozidla je při stavbě komunikací potřeba jediného pracovníka, což je v osobních nákladech 

cca 0,25 mil. Kč za rok. 

Jak je z výsledku analýzy patrné i při nákupu greaderu je minimální roční úspora více 

než 1 mil. Kč. 

6.4.2 Centralizace zemních strojů a vozidel pro nakládku 

Během mapování přepravních procesů a návštěv provozních úseků SU, a.s. bylo 

nemožné přehlédnout neúměrně velké množství vozidel pro nakládku (dále jen nakladač) a 

zemních strojů v nečinnosti. Paradoxně jsem se osobně setkal s případy, kdy se 

zaměstnanci AD marně snažili zajistit nakládku pro svá vozidla při poruše jejich jediného 

nakladače. Systém provozování nakladačů a zemních strojů nápadně připomíná 

nefungující, neekonomický systém nákladní automobilové dopravy před provedenou 

reorganizací. Dovoluji si odhadnout, že stejně jako v případě nákladní automobilové 

dopravy by vhodná centralizace v této oblasti přinesla společnosti minimálně 30 % úsporu, 

jak nákladů, tak potřeby nakladačů a zemních strojů. 
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7 ZÁVĚR 

Při stanovování cílů mé bakalářské práce jsem netušil, jak rozdílné je provozování 

nákladní automobilové dopravy jako hlavního předmětu podnikání v porovnání 

s provozováním této činnosti jako doplňkové k hlavnímu předmětu podnikání společnosti. 

Zatím co v prvním případě většinu ekonomických rozhodování v oblasti efektivity provozu 

řídí tržní mechanismy, v případě druhém jsou tyto procesy plně podřízeny hlavnímu 

výrobnímu programu společnosti. Během mapování přepravních procesů se několikrát 

ukázalo, že opatření, která se z hlediska provozu autodopravy jevila jako efektivní, by 

v konečném důsledku výsledný produkt společnosti jen prodražovala. Hlavně k posuzování 

vytíženosti přepravních kapacit jsem tak musel přistupovat s ohledem na zajištění 

operativy nasazení techniky pro opravy kontinuálních výrobních provozů společnosti. 

Aplikovaný restrukturalizovaný systém bezesporu naplnil očekávání vedení 

společnosti a výrazně zjednodušil organizační proces v oblasti nákladní automobilové 

dopravy. Mnou navržené změny zkoumané oblasti pouze doplňují zvolený model na 

základě konkrétních praktických sledování v terénu. V několika případech jsem odhalil 

tendenci vracet přepravní procesy k historicky zavedeným, avšak neefektivním postupům. 

Jedná se však pouze o volbu organizačně pohodlnější varianty řízení vedoucími 

pracovníky nikterak nezainteresovanými na nákladech přepravních operací a provozu. 

Nedostatečné nastavení a kontrolování tržních procesů mezi provozy je patrné i v ostatních 

činnostech společnosti, v čemž spatřuji hlavní důvod pomalejšího prosazování změn. Také 

s ohledem na výši úspor v porovnání s celkovými náklady společnosti jsou další dílčí 

návrhy na změny jen složitě prosazovatelné.  

V průběhu zkoumaného období jsem se zároveň se sledováním vytíženosti vozidel 

pokusil vyhodnotit možnost nabídky volných přepravních kapacit na vnější trh mimo 

společnost. Vzhledem ke zvolené strategii podniku spočívající v rušení mechanizace 

nevyužitelné nebo jen málo využité ve výrobním procesu společnosti, je možnost nabídky 

výrazně omezena. Také fakt, že ve sledovaném období byla poptávka provozů po 

vozidlech vyšší než kapacita sekce AD, ukazuje, že tato možnost bude jen výjimečná. Za 

tímto účelem jsem sestavil kalkulační metodu k výpočtu cen výkonů vozidel (příloha č. 3). 

Vypočtené hodnoty lze použít k porovnání s cenami nakupovaných externích dopravních 

služeb. 
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