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Úvod 
 Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je výhodnější pro stavební firmu 

střední velikosti si strojový park celý nakoupit, nebo si ho krátkodobě vypůjčovat 

prostřednictvím půjčoven, nebo si zajistit službu Fleet management, kterou 

společnost Hilti ČR s.r.o. poskytuje. 

Má bakalářská práce se bude zabývat zkoumáním výhodnosti služby Fleet 

management v časovém horizontu osmi let pro skutečně existující firmu střední 

velikosti (55 zaměstnanců), jejíž jméno nebude uveřejněno. Obrat této společnosti je 

cca 45 mil. Kč a jejím oborem podnikání je instalace potrubních rozvodů. Tato 

stavební firma poskytla svá data v podobě soupisu aktuálně vlastněných strojů a 

příslušenství s pořizovacími náklady. 

 Důvodů, proč se zabývat různými způsoby zařízení strojového parku je 

v současné době několik. Jak bylo zmíněno výše, tato bakalářská práce bude 

porovnávat výhodnost pro středně velkou společnost. Takové společnosti pracují na 

několika stavbách zároveň a praxe je taková, že jsou natolik zaneprázdněné plněním 

svých závazků vůči investorům či jiným dodavatelům, že nemají čas udělat si přehled 

o stavu svého strojového parku a nákladů s nimi spojenými. Může jít například o 

informace typu: na jaké stavbě se nachází stroje, kolik se jich tam nachází, kdy a za 

kolik peněz byly nakoupeny, kolik stály opravy od doby jejich pořízení, případně kolik 

stály výpůjčky náhradních strojů a v neposlední řadě jaké byly náklady na ukradené 

stroje. Absence systému, který umožňuje přehled o tom, kde se jaké stroje nachází 

zároveň může způsobit zbytečné náklady na vypůjčování si strojů z půjčovny, které 

na jiné stavbě leží na skladě a nepracuje se s nimi. 

 Záměrně byla vybrána společnost střední velikosti z důvodu pravděpodobnější 

potřeby služeb takového typu. Drobné společnosti (do 10 zaměstnanců) většinou 

pracují pouze na jedné stavbě a tím pádem mají mnohem lepší přehled o tom, kolik 

strojů vlastní a za kolik je nakupovaly, případně za kolik je opravovaly a jakýkoliv 

systém řízení strojového parku by byl spíše kontraproduktivní vzhledem k množství 

strojů, které vlastní. 

 Oproti tomu velké stavební firmy (více než 250 zaměstnanců) fungují 

systematicky v mnoha oblastech, protože jinak není možné mít vše pod kontrolou. 

Pro velké firmy by tedy bylo také na místě řešit strojový park systémově, jedině tak je 

možné mít přehled o tom, jaké náklady tímto směrem plynou. 

Stavební firmy tedy mají na strojový park značné náklady, ať už v podobě 

nákupu, následného servisu, pojištění strojů či vypůjčování si strojů z půjčoven, nebo 

v podobě nákladů, které lze jen těžce vyčíslit. Například den navíc na stavbě 

způsobuje náklady navíc (nehledě na náklady spojené s nedodržením termínů) a 

takovéto prodlevy mohou být způsobeny například sháněním záložního stroje po 

dobu opravy.  

Hlavním důvodem, proč se zabývat tímto porovnáním je také fakt, že většina 

firem krachuje kvůli cashflow, a ne kvůli ztrátě. To, jakým způsobem si firma bude 

zařizovat strojový park bude mít značný vliv na množství kapitálu, který potřebuje mít 

dostupný k financování projektů. 
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Teorie fungování stavební firmy 

Finanční řízení 

„V rámci finančního řízení, jakožto teoretické disciplíny, se pozornost v 

uplynulých desetiletích soustřeďovala na konstrukci nástrojů umožňujících 

manažerům řešit zejména problémy řízení pohybu pracovního kapitálu, finanční 

analýzy založené na rozboru obsahu a vazeb v rámci účetních či finančních výkazů. 

 V posledních letech se však pozornost přesouvá do oblasti rozpočetnictví a 

plánování zdrojů, vycházejíc z jejich omezenosti a snažit se o dosažení a přijetí 

správných investičních rozhodnutí do jednotlivých investičních záměrů nebo položek 

aktiv (tj. majetku), které zaručují co nejlepší poměr riziko/zisk. Pro rozhodnutí je 

charakteristická existence řady variant a studium a vyhodnocování jejich efektu na 

hodnotu podniku.  

Stejně tak charakteristické pro pojetí dnešních financí je vyhodnocení správné 

proporce mezi vlastním a cizím financováním. 

Popsat podnikové financování znamená zobrazit pohyb peněžních prostředků, 

kapitálu i finančních zdrojů, při kterém se podnik dostává do rozličných peněžních 

vztahů s ostatními podniky, zaměstnanci či státem. 

Finanční řízení (management) je činnost zajišťující finanční likviditu podniku. V 

rámci tohoto úkolu se jedná o:  

 získání hotových peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů 

 alokaci těchto prostředků do různých forem nepeněžního majetku (tj. 

investování) nebo jejich uložením u různých finančních institucí  

 tvorba vybilancované majetkové a kapitálové struktury  

 realizaci platebního styku podniku 

Financování při tom chápeme jako konkrétní realizaci finančního řízení. Samotné 

financování je obecně řečeno aplikací řady ekonomických a finančních pravidel a 

principů vedoucí k maximalizaci majetku firmy neboli celkové hodnoty podniku. 

Výše uvedené pojetí dnešních financí je charakteristické i pro měnící se požadavky 

stavebnictví. Právě podnikání ve stavebnictví je charakteristické vysokou potřebou 

pohotových zdrojů k profinancování vysoké materiálové náročnosti stavebních 

zakázek, stejně tak jako vysoké potřeby peněžních zdrojů v oblasti financování 

nedokončené výroby poddodavatelů a ostatních odebíraných služeb. V rámci tohoto 

pohledu se pak dlouhodobé i krátkodobé plánování zdrojů za podmínek jejich 

omezenosti jeví jako jedno z řešení aplikace nových finančních nástrojů případně 

nástrojů staronových jako je například rozpočetnictví. 

Takřka každý se ve svém každodenním životě rozhoduje a jedná podle 

některých ekonomických principů. Při našich běžných i investičních nákupech se 

mezi jinými určitě řídíme cenou zboží, jeho dostupností, atraktivitou, užitnou 

hodnotou apod. Obdobně rozhodují finanční manažeři – rozhodují však lépe pokud 

berou v potaz aplikaci základních ekonomických pravidel či principů: 
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a) princip optimalizace kapitálové skladby – ekonomická teorie nás učí jak 

nejlépe alokovat zdroje v národním hospodářství. Obdobně jsou finanční 

manažeři na úrovni podniku odpovědni za nalezení nejlepších a nejlevnějších 

zdrojů finančních fondů a investovat je, pokud možno do optimálního mixu 

aktiv. 

 

Optimálním mixem aktiv rozumíme optimální skladbu majetku neboli prostředků 

podniku (fixních i oběžných), jež mu umožní, za podmínky co nejmenší vázanosti 

kapitálu na jeho krytí, co nejlepší dlouhodobé fungování spolu s trvalým růstem 

hodnoty podniku. 

Optimální mix je vysoce individuální záležitostí daného podniku. Tak jako se liší 

stavební podnik od podniků jiných odvětví (což je snadno pochopitelné vzhledem k 

technologicko-organizační odlišnosti), tak i samotné stavební podniky mají jiný 

stupeň vybavenosti jednotlivými druhy aktiv. Vliv má samozřejmě i jiná specializace, 

velikost, regionální dislokace, kapitálová vybavenost apod. 

b) princip vzájemné komplementarity vztahu zisk/riziko – je nutné, aby při hledání 

optimální skladby disponibilních zdrojů manažeři usilovali rovněž o maximální 

rentabilitu (zisk) za podmínky minimalizace rizika. Dobré finanční řízení se 

zásadně vyhýbá přílišnému riziku. Dobrý finančník obvykle nebývá hráčem. 

Pokud ano, tak to z dlouhodobého hlediska zpravidla nedopadne dobře. 
c) princip cash-flow (peněžních toků) – vychází z poznání skutečnosti že pro 

finanční zdraví podniku, a vůbec i pro jeho existenci, je zásadním úkolem 

udržet schopnost uhrazovat své závazky vůči věřitelům veškerého druhu 

(dodavatelé, stát, zaměstnanci a vlastníci). Podstatné jsou z tohoto hlediska 

nikoliv účetní výnosy a náklady, ale skutečné příjmy a výdaje. 

d) princip čisté současné hodnoty – pozitivní rozhodnutí 

o možných investicích do podnikových aktiv je možné jen u investic s NPV> 0. 

V současném finančním řízení je jednoznačně dávána přednost hodnocení 

variant podle NPV oproti např. zisku, rentabilitě apod. 

e) princip zohlednění stupně vyspělosti kapitálových trhů – finanční řízení by mělo 

brát na zřetel na podmínky konkrétní kapitálového trhu na němž podnik působí. 

Jednotlivé druhy kapitálových trhů se liší mírou příslušných informací 

ovlivňujících tržní cenu cenných papírů. Slabý stupeň vyspělosti (efektivnosti 

fungování) zohledňuje vlivem na cenu jen informace o minulém vývoji podniku. 

Střední a nejvyšší stupeň při tvorbě ceny berou v potaz i predikce budoucího 

vývoje podniku nebo makroekonomiky. 

f) princip plánování a trvalé analýzy finančních dat – stanoví, že udržení podniku 

ve směru plnění jeho hlavního strategického cíle je možné jen při neustálém 

plánování a analýze finančních veličin, tento princip je těsně spojen s principy 

finančního controllingu, založeném na neustálém porovnávání předpokladu 

(plánu) se skutečnými účetními daty. 
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g) princip respektování faktoru času – veškeré finanční úvahy musí vycházet z 

časové hodnoty peněz, tj. vždy aktualizovat skutečnou hodnotu příjmů či 

výdajů pomocí složeného úrokování – jedna koruna dnes má větší hodnotu 

než táž koruna za rok.“ (1) 

 

Mikroekonomické faktory 

 „Pochopení základních mikroekonomických činitelů jako jsou změny v nabídce 

a poptávce a cenách výrobních činitelů, mezi něž patří zejména ceny vstupů (např. 

práce, materiál, energie apod.) jsou důležitým prvkem dobrého finančního řízení na 

úrovni podniku. Jedná se tedy o tzv. mikroekonomické faktory. 

Obdobně v úrovni makroekonomické existují faktory, které výrazně ovlivňují chování 

a ekonomické výsledky stavební firmy neboli tzv. makroekonomické faktory. 

Právě poznání a predikce vzájemného vlivu obou skupin faktorů je velmi přínosné v 

oblasti finančního plánování, které se promítá v budoucnu až do operativního řízení 

zakázek (staveb) ve smyslu hlavního cíle plánování, jímž je optimální nasazení 

jednotlivých výrobních činitelů.  

Vzájemná provázanost mikro a makro faktorů je základem úspěšného ekonomického 

řízení stavební firmy. Sebelépe řízená stavební firma (tj. dobře řízená na 

mikroekonomické úrovni) může mít těžké problémy, a to výrobní i finanční, pokud 

souhrnné ekonomické okolí nebude příznivé stavebnímu podnikání. Vždy je však ve 

značné komparativní výhodě podnik, jenž je: 

 dobře organizován, tj. má vyváženou a zakázkově adekvátní strukturální 

organizaci a organizační plánování. 

 vnitropodnikový systém řízení je jednoznačně motivující a plně pokrývá 

systémem hospodářských středisek celou oblast hospodářské 

činnosti na bázi podnikového rozpočetnictví a kalkulace staveb. 

 má dokonalý informační systém a v rámci něho plně funkční účetnictví. 

 Dobrý manažer s dlouhou praxí ve stavebnictví a s podporou 

objektivizovaných datových základen minulých období může korigovat prováděné 

odhady, plány a kalkulace tak aby se dostal rozumně blízko skutečnému vývoji. 

Jinými slovy dobrý finanční manažer zná svoji míru korekce finančního plánu, stejně 

tak jako dobrý kalkulant a nabídkový rozpočtář odhadne skutečný průběh zakázek 

včetně rozumné míry rizika realizace staveb. 

 Stejně tak přehnaný odhad poptávky po stavebních pracích či jiných výrobcích 

může vést k nadměrnému růstu výrobních kapacit či zásob. Pro nás ve financování je 

to například spojeno s růstem vázanosti kapitálu v aktivech fixní povahy tj. konkrétně 

nadměrným investováním do strojů a zařízení stejně tak jako do pomocných 

technologických výrob jako např. ohýbárny, betonárny, panelárny apod. Obdobně 

složitou otázkou je i výběr technologií a s tím spojeným výběrem typů strojů z 

hlediska jejich ceny, užitných vlastností i dlouhodobé použitelnosti vzhledem k jejich 
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variabilnosti nasazení při změněných podmínkách příštích let. Rizikové rozhodnutí je 

charakterizováno tím, že vývoj poptávky po stavebních pracích může vzhledem k 

přesunu do jiných sektorů stavebnictví nebo k jiným technologiím, znamenat, že 

nakoupené stroje nebudou ekonomicky využity tj. v účetním smyslu slova, že jejich 

odpisy se nestanou součástí nákladů konkrétních stavebních akcí – zakázek. 

 Výše uvedené příklady jsou samozřejmě jen některé z mnoha 

mikroekonomických rozhodnutí, které musí finanční manažer řešit nebo se na nich 

podílet.“ (1) 

 

Finanční plánování 

„Finanční plánování je klíčovou částí finančního řízení. 

Cílem finančního plánování je umožnit přijímání každodenního rozhodování, které 

má zajistit podniku jeho schopnost peněžně hradit své závazky. Vyžaduje trvalé 

sledování jakýchkoliv změn v odbytové, výrobní, technické a obchodní aktivitě 

stavební firmy. 

Vzhledem k vysoké citlivosti stavební firmy na změny hospodářského cyklu, o čemž 

se přesvědčujeme právě nyní v období stagnace, a pro stavebnictví vysoké závislosti 

na sezónnosti stavebních prací je důležité trvale analyzovat vlivy cyklu i sezónnosti. 

 Na základě soustavně prováděné analýzy lze kontrolovat finanční náklady podniku a 

vyhnout se i excesům v oblasti nadměrných nefinancovaných zásob a využití kapacit 

hlavní stavební výroby a pomocné stavební výroby.  

Správné načasování stavební a obchodní aktivity podle podnikových finančních 

plánů vede zejména k: 

 k lepší produktivitě 

 optimální výši potřebných zásob materiálu i nedokončené výroby. 

 Dlouhodobé plánování stanovuje zásady a cíle dlouhodobé orientace a 

strategie stavebního podniku v oblasti výrobního zaměření a s tím spojených 

technologií a následných promyšlených rozhodnutí v oblasti investic. Plán má 

spíše kvalitativní než kvantitativní charakter, práce na něm mají spíše kreativní 

charakter. Časový horizont je v rozsahu cca 5-15 let. 

 Střednědobé plánování souvisí ve stavebnictví do značné míry s výrobním 

cyklem staveb, tj. s aktuálním výrobním programem v pojetí seznam zakázek. 

Zpracovávat by se měl každoročně (klouzavě), např. na 3 roky, což je 

doba postupné obměny vektoru výrobního programu. 

Roční plán je základní formou finančního, ekonomického i výrobního plánování. 

 Roční finanční plán se může týkat obvykle dvou základních oblastí: 

a) provozní plán – zabývající se plánováním v oblasti běžných provozních 

nákladů a výnosů neboli v tzv. provozním okruhu (mzdy, materiál, 

služby apod.) 
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b) investiční plán – plánující tzv. investiční okruh, jenž jak víme např. z 

účetnictví je samostatně účetně sledován a financován z oddělených, tj. 

investičních zdrojů. 

Jestliže je podnik takto správně, to je mimo jiné i plánovitě, řízen, pracuje s nízkým 

rizikem a vyššími očekávanými výnosy. Je zřejmé, že v podniku, kde existuje 

plánovité řízení, lze významným způsobem dosáhnout redukce očekávaného rizika, 

a tedy i nepříjemných dopadů do konečného hospodářského výsledku (zisku) 

podniku.“ (1) 

 

Kapitálový mix 

„Kapitálová struktura je finanční mix daného podniku tvořený jeho dlouhodobými 

vlastními a cizími zdroji. Je přitom pojmově rozlišovat mezi kapitálovou strukturou a 

finanční strukturou. Finanční struktura jsou veškeré finanční zdroje, které podnik 

využívá ve financování svých potřeb neboli kryje s nimi svá veškerá aktiva 

(=majetek=hospodářské prostředky).“ (1) 

 

Finanční (kapitálová) struktura podniku 
  „Finanční struktura podniku představuje strukturu podnikového kapitálu, ze 

kterého je financován jeho majetek. Vypovídá o tom, kdo je vlastníkem majetku 

podniku, resp. o tom, z jakých zdrojů (pasiv) majetek vznikl. Vložil-li kapitál do 

podniku sám podnikatel (nebo skupina vlastníků), hovoříme o vlastním kapitálu. 

Pokud vkladatelem kapitálu je věřitel (např. banka), hovoříme o cizím (úvěrovém) 

kapitálu.  

Celková velikost podnikového kapitálu závisí především na: 

 velikosti podniku, přičemž samotná velikost podniku by měla být optimální 

(obecně platí, že čím větší podnik, tím větší kapitál vyžaduje),  

 stupni mechanizace a automatizace (čím vyšší použití techniky, tím větší 

kapitál),  

 na rychlosti obratu kapitálu (čím rychlejší obrat, tím menší kapitál),  

 na organizaci prodeje (vlastní prodejní síť vyžaduje větší kapitál než prodej 

přes obchodní společnosti).  

Podnik má mít právě tolik kapitálu, kolik potřebuje. Má-li kapitálu více, je jeho 

využití nehospodárné a říkáme, že podnik je překapitalizován. Dochází k tomu tehdy, 

je-li dlouhodobým (vlastním i cizím) kapitálem kryt i oběžný majetek.  

Má-li kapitálu méně, způsobuje to poruchy v chodu podniku a říkáme, že podnik 

je podkapitalizován. K tomu dochází v období expanze, kdy podnik prudce rozšiřuje 

výrobu a prodej, což je spojeno s růstem aktiv (zásob, pohledávek a dlouhodobého 

majetku), která nejsou kryta potřebnými finančními zdroji. Firma se zadlužuje u svých 

dodavatelů a tímto krátkodobým cizím kapitálem je kryt i dlouhodobý majetek. Podnik 

se tak dostává do platební neschopnosti, což bývá počátkem jejího konce.“ (2) 
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Srovnání vlastnění strojového parku s pronájmem 

 Důvodů, proč se vlastně zabývat srovnáváním vlastnění a pronájmu 

strojového parku je hned několik.  

Především je to rozložení nákladů v čase a tím snížení negativního dopadu na 

cashflow. V případě nákupu strojového parku lze předpokládat, že při nákupu by 

vznikl velký kapitálový výdaj a pravděpodobně by tyto náklady vznikly v krátkém 

časovém horizontu (v řádech dnů či týdnů, kdyby firma začínala teprve podnikat), což 

by mělo velmi negativní dopad na cashflow. 

Pro srovnání, v případě pronájmu stavebních strojů poskytnutého službou 

Fleet management by náklady činily jen paušální měsíční poplatky maximálně 

v řádech tisíců korun (v závislosti na množství poskytnutých strojů), do kterých jsou 

již zahrnuty náklady na servis, krádeže, a také vypůjčení náhradního stroje v době, 

kdy porouchaný stroj je v opravně. 

 Dalším důvodem je přehled o dalších nákladech spojených s vlastněním 

strojového parku, který je v případě Fleet managementu poskytnut prostřednictvím 

internetové platformy.  

Může se jednat především o přehled o těchto druzích nákladů:  

 Krádeže strojů a nákup nových 

 Nákupy akumulátorů a nabíječek 

 Servisování a s ním spojené prostoje na stavbě 

V potaz je nutné brát také fakt, že pokud firma vlastní stroje, které jsou staré 

10 let a stále fungují, mohou mít již nižší produktivitu jednak vzhledem k opotřebení, 

ale také mohou mít zastaralou technologii. V takovém případě se může stát, že 

novější stroj může mít například o 30 % vyšší produktivitu a tím je schopen ušetřit 

čas, který na stavbě reprezentuje i úsporu financí v podobě úspory na mzdách 

dělníků nehledě na nižší poruchovost, která u novějšího stroje bude rovněž nižší. (3) 

 

Cashflow stavební firmy 

 Cashflow je finanční ukazatel, který reprezentuje peněžní tok, tedy příjmy a 

výdaje.  

Je důležité, abychom měli dostatek finančních prostředků na financování 

výstavby. V opačném případě totiž existuje riziko nutnosti vypůjčování si financí 

z cizích zdrojů, což samozřejmě zvyšuje naše náklady vzhledem k úrokovým sazbám 

a znevýhodňuje firemní finanční ukazatele, které do budoucna mohou negativně 

ovlivňovat goodwill a také počet vyhraných zakázek. 
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 Cashflow se dělí na několik kategorií: 

 Provozní cashflow 

 Investiční cashflow 

 Cashflow z finanční činnosti 

Pro účely této bakalářské práce se budeme zabývat především investičním 

cashflow, které bude výrazně ovlivňovat rozhodnutí, jakým způsobem si stavební 

firma bude zajišťovat strojový park, tedy jednou ze tří následujících možností: 

 

Vlastnění strojového parku 

 Vlastnění strojového parku je tou nejpravděpodobnější možností, jakou si 

stavební firma může zajišťovat strojový park. Je poměrně jednoduché udělat první 

krok, stačí pouze vědět které stroje jsou nezbytné k provádění předmětu podnikání a 

následně je zapotřebí jen stroje nakoupit.  

 Nákup strojového parku má však velký negativní dopad na cashflow stavební 

firmy, který závisí na tom, zda firma teprve začíná podnikat (tedy musí nakoupit celý 

strojový park), nebo provádí pouze modernizaci strojového parku (nakupuje pouze 

část strojového parku v závislosti na stáří strojů). V každém případě nákup 

strojového parku si může vyžádat investici v řádu stovek tisíců korun, což bude také 

záviset na velikosti stavební firmy a předmětu podnikání. 

 Pro příklad, rozdílné náklady na stavební stroje bude mít firma, která se 

specializuje na jádrové vrtání s použitím diamantových vrtáků, a jiné bude mít i firma, 

která se specializuje na přímou montáž. 

 Dalším aspektem, který bude hrát roli při rozhodování může být také 

účetnictví. Konkrétně práce s odepisováním strojového parku. Strojový park spadá 

do kategorie dlouhodobého hmotného majetku a odepisuje se tím pádem určitá část 

jeho ceny každý rok v závislosti na životnosti strojů. Takovýto způsob odepisování 

může být nepřesný ve srovnání s pronájmem, kde nákladem je přesně vyčíslená 

paušální částka. 

 Posledním aspektem mohou být rizika spojená s vlastnictvím strojového 

parku. To může být například riziko krádeže nebo ztráty stroje. Stavební firma musí 

vymyslet vlastní způsob, jak evidovat, kde se který stroj nachází, obzvláště v případě 

že se specializuje na více oborů stavební činnosti, a navíc v každém z těchto oborů 

pracuje na několika stavbách. Snadno se pak může stát, že na některých stavbách 

jsou stroje nevyužité a leží ve skladu, zatímco na jiných stavbách je jich nedostatek a 

stavbyvedoucí je nucen tento nedostatek kompenzovat krátkodobými výpůjčkami. 

Může se zdát, že takovéto úvahy se zabývají pouze efektivitou, ale pokud má firma 

fungovat dlouhodobě, měla by mít přehled o tom, jakým směrem jí odtékají peníze. 
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Vypůjčování strojového parku 

 Krátkodobé vypůjčování strojového parku je také možností, jak mít připraveny 

k použití potřebné stroje na stavbě a zajisté bude mít jednorázově mnohem menší 

dopad na cashflow ve srovnání s nákupem strojového parku.  

 V tomto případě půjde o náklady pouze na stroje, které aktuálně firma 

potřebuje a může jít i o efektivní způsob, avšak pouze v případě, že tyto stroje jsou 

využity pouze na pár dní v měsíci. Může se jednat také o vysoce specializované 

stroje, které nejsou zapotřebí na stavbě každý den a jejich nákup by byl neefektivní a 

při rozpočítání na každý den použití by vycházel mnohem dráž než samotné 

vypůjčení. 

 Jedním z negativ může také být fakt, že stroje je zapotřebí si vypůjčit, ale také 

vrátit a tím pádem vytěžují časově pracovníka, který vypůjčení zařizuje (např. 

stavbyvedoucí). V tomto případě také hraje roli dostupnost půjčovny a také sortiment 

výrobků který mají k dispozici. Některé půjčovny (např. Stavebniny DEK a.s.) však 

nabízí dovoz objednaných strojů na smluvené místo za částku závislou na 

vzdálenosti, to znamená, že je potřeba využít tu správnou půjčovnu. 

 Vypůjčování tedy může být velmi pohodlnou cestou k zařízení strojového 

parku, ale je zapotřebí mít přehled nad tím, jakou mají na stavbě potřebu jednotlivých 

strojů a zvažovat tedy, jestli není výhodnější stroj nakoupit nebo si ho pouze 

krátkodobě vypůjčovat či pronajímat. Ve chvíli kdy nemáme žádné číselné podklady 

a výpočty se může tato varianta zdát jako výhodná. 

 

Pronajímání strojového parku 

 Pronajímání strojového parku na určitou dobu je aktuálně služba poskytovaná 

na českém trhu pouze společností Hilti.  

 Tato služba je dostupná především firmám, které s Hilti již dříve 

spolupracovaly a je prověřeno, že splácí své pohledávky a jsou spolehlivé. 

 Hilti nabízí možnost optimalizace strojového parku, což spočívá v analýze 

poskytnutých informací firmou, které se má strojový park optimalizovat. Jde 

především o údaje jako náklady na nákup aktuálního strojového parku, náklady na 

servis, vypůjčování náhradních strojů nebo kalibraci laserových měřících zařízení.  

 Oproti předchozím dvěma možnostem řešení strojového parku tato možnost 

zatěžuje cashflow nejméně. Smlouva se uzavírá na 48 měsíců na sjednaný sortiment 

strojů zejména vzhledem k co nejoptimálnější kombinaci strojů poskytnutých formou 

služby Fleet management a strojů krátkodobě vypůjčovaných. 

 Náklady na tuto službu jsou fixní měsíční platby, které jsou splatné jednou 

fakturou, kde je zahrnut celý strojový park. Tato služba se však nevztahuje na 

spotřební produkty typu vrtáky, brusné kotouče, sekáče apod. Tyto produkty je nutné 

si zakoupit samostatně.  
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 Mimo pronájem strojů tato služba obsahuje také služby jako Bezplatné opravy 

a Zajištění proti krádeži. Služba Bezplatné opravy zajišťuje opravy s nulovými 

náklady a s automatickým vrácením stroje do 3 až 5 dnů. Služba Zajištění proti 

krádeži eliminuje finanční ztráty v případě krádeže stroje, a to se spoluúčastí 20 % 

z odhadované zůstatkové ceny stroje. Vše je vyřešeno tak, aby zákazníkovi jakékoliv 

řešení formalit zabralo co nejméně času.  

Dále je možné sledovat veškeré probíhající stavby prostřednictvím webové 

stránky Online Fleet Management. Zde je možné vidět aktuální přiřazení strojů 

k jednotlivým stavbám a četám a mít tak pod kontrolou svůj strojový park a výdaje na 

něj a nenakupovat tak zbytečně stroje, které nejsou zapotřebí. Stroje je možné 

evidovat pod vlastním popisem, aby bylo možné se snadno orientovat. 

K dosažení co nejlepších výsledků je po ukončení doby pronájmu nabídnuto 

prodloužení smlouvy zároveň s případnou výměnou strojů za ty nejmodernější a 

zvýšit tak produktivitu a snížit prostoje na stavbách z důvodu řešení 

servisování/vypůjčování. (4) 

Představení společnosti 

Obecné informace 

Společnosti Hilti (také známá jako Hilti Group) je mezinárodní firma původem 

z Lichtenštejnska která vyvíjí, vyrábí a prodává produkty pro stavební výrobu, údržbu 

na stavbě a těžební průmysl, primárně pro profesionální koncové zákazníky. 

Zaměřuje se zejména na kotevní systémy, vrtací kladiva, systémy požární ochrany a 

instalační systémy, ale vyrábí a prodává také řadu přístrojů (zahrnující 

akumulátorové elektrické vrtačky, úhlové vrtačky, měřící techniku, motorové pily a 

přístroje pro přímou montáž). 

 Hilti byla založena v roce 1941 bratry Martinem a Eugenem Hilti otevřením 

obchodu s mechanickými přístroji v Schaanu, Lichtenštejnsku. V současnosti je firma 

ve vlastnictví holdingové společnosti The Martin Hilti Family Trust a vlastní veškeré 

registrované akcie. 

 V současnosti Hilti zaměstnává 23 385 lidí po celém světě s více než 2 500 

zaměstnanci ve Spojených státech amerických. V současnosti sídlí vedení 

společnosti ve městě Plano ve státě Texas. (5) 

Společnost na území ČR 

 V České republice má společnost Hilti centrálu v Průhonicích u Prahy, kde 

probíhají nejen školení pro zákazníky, ale současně se zde nachází i Hilti store. Na 

centrálu se dá odvézt jakýkoliv porouchaný stroj do servisu a zároveň se dá odtud i 

vyzvednout.  

Hilti stores tvoří síť prodejen stavebních strojů a příslušenství Hilti a nachází 

se v Průhonicích, Brně a v Ostravě, Plzeňská pobočka byla v nedávné době zrušena. 
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V Hilti stores je možné si prohlídnout a vyzkoušet jakýkoliv sortiment, získat 

technické informace nebo odevzdat či vyzvednout si svůj stroj ze servisu. 

Styl prodeje a marketingu 

Prodej ve společnosti Hilti funguje stylem přímého prodeje a profesionálního 

poradenství, který se vyznačuje absencí klasické mediální reklamy a zásobování 

velkoobchodů svými produkty. Produkty je možné zakoupit pouze v Hilti storech 

osobně, nebo skrz obchodní zástupce, kteří sami proaktivně vyhledávají zákazníky, 

nebo se starají o stávající a vytváří s nimi přímý kontakt a vztahy a jsou schopni jim 

dát odborné rady.  

Profesionální poradenství zajišťují také techničtí poradci, kteří buď kontaktují 

projektové kanceláře, nebo jsou poptáváni a následně po vytvoření cenových 

nabídek a výkresů pro nabídkovou fázi se účastní výběrových řízení. Technická 

centra v případě úspěchu poté vytvoří realizační projektovou dokumentaci a případně 

upraví množství a počty vyspecifikovaných položek. 

 

Služba Fleet Management 

„Použijte, nevlastněte 

Každý projekt je jiný. Stavění mostů vyžaduje jiné nářadí než stavba 

obchodního centra. Jádrem úspěchu tedy je: používejte, nevlastněte. Může být 

obtížné pružně rozšiřovat sestavu nářadí podle potřeb. Další výhoda: když během 

projektu nastane nutnost vykrýt špičkově potřebu, můžete si jednoduše objednat 

další vybavení na určité období. Budete mít neustále k dispozici požadované nářadí 

– v odpovídajícím množství, spolehlivě evidované a připravené k použití. 

Dohromady Hilti smluvně spravuje přibližně milion kusů nářadí a vybavení. 

Zákazníci si z tohoto fondu mohou vytvořit vlastní kombinaci nářadí a vybavení. Po 

uplynutí životnosti bude nářadí vyměněno za nejnovější generaci. Nářadí je vždy 

špičkové.“ (6) 

 

Hlavní body služby Fleet Management: 

„1. Zvýšená produktivita 

Vysoce výkonné nářadí je páteří efektivního a úspěšného projektu. Zvyšuje 

produktivitu projektu, ale také splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy a vylepšuje 

image firmy. Ale správa vysoce výkonného nářadí pro vás znamená hodně 

administrativy a finanční riziko. 

2. Snížené riziko a minimalizované prostoje 

Pokud během stavby náhle selže důležité nářadí, stavba stojí. Musí se zorganizovat 

výměna, plány se opozdí a náklady stále narůstají. 
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3. Úspory nákladů a předvídatelnost 

Mít pořád po ruce správné množství řádně evidovaného nářadí znamená značné 

logistické a finanční náklady. Nevyužité nářadí představuje plýtvání cennými zdroji. 

Je tedy efektivnější spolehnout se na náš fleet management než všechno nářadí 

vlastnit. 

4. Zvýšená transparentnost nářadí 

Pokud přístroj selže, musí se včas nahradit ekvivalentním modelem. Aby se 

minimalizovaly prostoje nutné pro výměnu, ušetří čas i peníze spolehlivý seznam 

nářadí našeho fleet managementu a sledovací systém. 

 

5. Optimalizované procesní náklady 

Nečekané náklady na servis nářadí a na opravy ztěžují udržování nákladů v rámci 

rozpočtu. Pokud jsou všechny náklady v rámci fleet managementu pokryty pevným 

měsíčním paušálem, můžete si rozpočet naplánovat s větší důvěrou. 

 

Zkušenost a dostupnost 

Hilti poskytuje službu Fleet management už více než 10 let a koncept této all-

inclusive služby se ukázal být úspěšným: Službu zatím používá okolo 100 000 

zákazníků ve více než 40 zemích. 

Naši zákazníci oceňují nejenom poskytnutí a následnou údržbu zařízení, ale také 

komplexní záběr služby v kontrastu s běžnými nabídkami na pronájem nebo 

zapůjčení nářadí. Na vyžádání Hilti analyzuje zásoby a celou základnu vybavení 

zákazníků. Ihned zjistíte, které nářadí je zbytečné, které není optimálně využíváno a 

které je potřeba vyměnit.“ (6) 

 

Údaje o zkoumané firmě 

  K získání věrohodných výsledků a celkové serióznosti této analýzy je možné 

se dostat pouze se skutečnými informacemi skutečných firem. Proto pro analýzu jsou 

použita data skutečně existující společnosti na českém stavebním trhu.  

 Jedná se o společnost pracující průměrně na 10 pracovištích, kde pracuje 8 

týmů dělníků. Celkově zaměstnává 55 zaměstnanců. 

Údaje o zkoumané společnosti jsou uvedeny v Tabulka 1: Údaje o zkoumané 

společnosti. 
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Tabulka 1: Údaje o zkoumané společnosti 

Údaje o společnosti  

Doba působení na trhu 20 let 

Počet zaměstnanců 55 

Roční obrat 45 mil. Kč 

Počet vlastněných strojů 65 ks 

Obor podnikání Instalace potrubí vytápění a 

plynů 

 

Byla provedena inventura veškerých aktiv vlastněných zkoumanou firmou. Po 

vyfiltrování aktiv bylo zjištěno aktuální vybavení stroji s jejich pořizovacími cenami: 

 

Vrtací a sekací technika ks       Náklad 

TE 4-A22  5 46 705 Kč 
TE 30-C-AVR 1 16 900 Kč 
TE 7-C  1 7 216 Kč 
TE-2 A22  2 37 185 Kč 
TE-2 A22  1 18 900 Kč 
TE-FY prodlouž. vrtáku  1 1 554 Kč 
TE 56 ATC  1 39 230 Kč 
TE 60  1 27 770 Kč 
TE DRS odsáv. 1 3 276 Kč 
Narex EVP 13 H 1 3 701 Kč 
MRH 710  1 2 492 Kč 
Makita HR2450 1 2 992 Kč 
Würth H 26-MLS 1 7 750 Kč 
TE 6 A36  1 11 210 Kč 
Celkem   226 881 Kč 
    
    

Brusné systémy ks             Náklad 

AG 125-A22 5 32 440 Kč 

AG 150-A36 1 7 089 Kč 

AG 125-S  1 6 808 Kč 

AG 115-8S 1 2 221 Kč 

DEG 150-D 1 8 974 Kč 

Makita úhl. bruska 1 2 556 Kč 

Narex EBU 15-G 1 3 353 Kč 

Úhlová br. 800 W 1 575 Kč 

DeWalt D28141 1 3 298 Kč 

DeWalt úhl. bruska 1 3 000 Kč 

Celkem   70 314 Kč 
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Šroubovací technika ks                   Náklad 

SFC 22-A  3 21 031 Kč 

SF 22-A  2 5 894 Kč 

SIW 22T-A 1/2" 3 27 197 Kč 

bity S-BSP 3 5 478 Kč 

SF 6H- A22 1 4 200 Kč 

DeWalt příkl. utahovák 1 3 000 Kč 

SFH 114-A 1 9 990 Kč 

DeWalt ráz. utahovák 1 3 000 Kč 

Metabo BS 14,1 1 4 158 Kč 

Celkem   83 947 Kč 

 

 

Kotvení, čištění, 
nastřelování                   ks Náklad 

Vytlač. př. HMD 500 3 7 178 Kč 

Pumpička 1 500 Kč 

Pistole na chemii 1 2 088 Kč 

Vysavač VC-40 U 1 30 970 Kč 

Vysavač VC-20 U 2 36 030 Kč 

Kufr na nářadí  2 5 242 Kč 

Vytlač př. CFS DISP 1 1 681 Kč 

DX 460  1 24 380 Kč 

Celkem   108 069 Kč 

 

Řezání a dřevo 
program ks Náklad 

SCM 22-A  2 13 635 Kč 

DeWalt okr. pila 1 3 000 Kč 

DeWalt ocaska 1 3 000 Kč 

WSR 22-A  3 18 308 Kč 

Celkem    37 942 Kč 

 

Měřící zařízení ks           Náklad 

PD 5  4 13 520 Kč 

PD E  1 7 660 Kč 
WMW Plus 
detektor 1 417 Kč 

Bosch GLM80 1 3 680 Kč 

Bosch DMF10 1 3 169 Kč 

PM-4M  1 10 357 Kč 

Celkem   38 803 Kč 
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Akumulátory ks          Náklad 

B22/5.2  3 10 496 Kč 

B22/3.3  9 27 464 Kč 

Nabíječka C4/36-90 2 6 757 Kč 

Celkem   44 717 Kč 

 

Náklady celkové    

Vrtací a sekací technika 226 881 Kč 

Brusné systémy  70 314 Kč 
Šroubovací 
technika  83 947 Kč 

Řezání a dřevoprogram 37 942 Kč 

Měřící zařízení  38 803 Kč 

Akumulátory  44 717 Kč 

Kotvení, čištění, nastřelování 108 069 Kč 

Celkem   610 673 Kč 

 

 Jak je možno vidět, firma vlastní strojový park o 55 strojích a 9 zařízeních 

sloužícím k měření. Níže jsou uvedeny informace o typech strojů, které jsou 

v jednotlivých tabulkách zahrnuty: 

Vrtací a sekací technika: Jsou zde započteny stroje od různých výrobců, a to 

především vrtací kladiva, kombinovaná vrtací kladiva, akumulátorová vrtací kladiva. 

Brusné systémy: Zahrnují úhlové brusky s různými výkony a různými průměry 

kotoučů (115-150 mm). Rovněž jsou zde jak akumulátorové úhlové brusky, tak 

klasicky kabelem napájené brusky od různých výrobců. 

Šroubovací technika: V této tabulce jsou veškeré akumulátorové rázové utahováky, 

příklepové utahováky a akumulátorové šroubováky. 

Kotvení, čištění a nastřelování: V těchto nákladech jsou zahrnuty vytlačovací 

přístroje na chemickou hmotu určenou ke kotvení do zdiva/betonu, a to jak 

mechanické, tak akumulátorové a k nim nezbytné příslušenství. Dále jsou zde 

průmyslové vysavače sloužící k úklidu pracovišť. Zahrnuty jsou i stroje poháněné 

prachem sloužící k nastřelování hřebů do ocelových konstrukcí.  

Řezání a dřevoprogram: V této tabulce jsou uvedeny náklady na okružní pily a na 

tzv. pily ocasky sloužící k řezání dřeva a kovu. 

Měřící zařízení: Zde jsou stroje určené k měření a detekci kovů, a také stroje určené 

k zaměření váhorysu. Měřící přístroje jsou většinou laserové dálkoměry až do 100 

metrů a přístroje na detekci kovů slouží k určení polohy výztuže v železobetonu. 

Akumulátory: Náklady na pořízení akumulátorů a nabíječek k akumulátorovým 

strojům. 
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 Spotřební zboží (vrtáky, řezné kotouče, sekáče) nebylo započítáno do nákladů 

na strojový park. Tyto náklady budou totiž figurovat ve všech třech následně 

srovnávaných případech (pronájem, půjčování, nákup), jelikož ve všech třech 

variantách si spotřební materiál nakupuje sama firma dle své spotřeby. 

Největší podíl mají na nákladech na strojového parku stroje z kategorie Vrtací 

a sekací technika (37%). Následně jsou nástroje ke kotvení, průmyslové vysavače a 

nastřelovací prachem poháněné stroje (18%).  

Všechny tyto stroje byly firmou nakoupeny s tím, že některé stroje jsou 

v provozu i déle než 6 let. Ohledně způsobu financování nákupu strojového parku 

nejsou známy žádné informace. Nicméně je nutné zmínit, že pokud by firma tyto 

náklady vynaložila na začátku svého podnikání, tak se tím připraví o podstatnou část 

kapitálu, ze kterého potřebuje financovat především projekty, na kterých aktuálně 

pracuje. Daleko výhodnější by bylo mít tyto počáteční náklady rozložené v čase, 

nehledě na zvyšující se náklady na stroje v čase zejména vzhledem k stoupající 

poruchovosti a nižší výkonnosti. 

 

Návrh nasazení strojů 

Návrh nasazení strojů bude sloužit k analýze nákladů na vypůjčování strojů.  

Tento návrh závisí na potřebě strojů na stavbách, což závisí na druhu staveb 

(pozemní stavby; voda, topení, plyn; elektrická zařízení). Oborem zkoumané firmy je 

instalace potrubních rozvodů a vytápění. Nasazení strojů závisí na počtu pracovních 

dní v měsíci a potřebě jednotlivých strojů. Předpokládáme průměrný počet 20 

pracovních dní za měsíc.  

Využití jednotlivých strojů: 

 

Tabulka 2: Využití vrtací a sekací techniky 

Vrtací a sekací 
technika 

ks 
Využito 

dnů 
měsíčně 

TE 4-A22 5 10 

TE 30-C-AVR 1 10 

TE 2 4 15 

TE 7-C 1 8 

TE-2 A22 2 15 

TE-2 A22 1 15 

TE-FY E60 1 3 

TE 56 1 3 

TE 60 1 3 

TE DRS odsáv. 1 3 

TE 6-A36 1 3 
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Tabulka 3: Využití brusných systémů 

Brusné systémy ks 
Využito 

dnů 
měsíčně 

AG 125-A22 5 15 

AG 150-A36 1 10 

AG 125-S   3 15 

AG 115-8S 2 10 

DEG 150-D 1 5 

 

Tabulka 4: Využití šroubovací techniky 

Šroubovací technika ks 
Využito 

dnů 
měsíčně 

SFC 22-A   3 20 

SF 22-A   2 15 

SIW 22T-A 1/2" 4 20 

SF 6H- A22 1 15 

SF 2-A   1 20 

SFH 14-A   1 10 

SFC 14-A   1 10 

 

Tabulka 5: Využití okružních a dalších pil 

Brusné systémy ks 
Využito 

dnů 
měsíčně 

WSR 22-A 4 20 

SCM 22-A 3 15 

 

Tabulka 6: Využití měřících zařízení 

Měřící zařízení ks 
Využito 

dnů 
měsíčně 

PD 5   5 16 

PD E   1 5 

Det. kovu PMA 31 2 3 

PM-4M   1 7 
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Tabulka 7: Využití strojů na kotvení, nastřelování a úklid 

Kotvení, čištění, 
nastřelování 

ks 
Využito 

dnů 
měsíčně 

Vytlač. př. HMD 500 3 10 

Vytlačovací přístroj 1 10 

Vytlač př. CFS DISP 1 5 

Vysavač VC-40 U 1 15 

Vysavač VC-20 U 2 15 

DX 460   1 5 

 

Pro zjištění nejvýhodnější varianty je provedeno srovnání tří variant: 

1) Nákup strojového parku se zahrnutím veškerých nákladů typu: 

 Opravy 

 Náklady na ukradené stroje a nákup nových 

 Krátkodobé výpůjčky v době servisování a s ním spojené 

náklady na čas, dopravu a mzdy 

 Ztráta efektivnosti strojů v průběhu sledovaného období 

 Obměna vyřazených akumulátorů 

 

2) Pronájem strojového parku prostřednictvím služby Fleet management 

se zahrnutím dalších nákladů typu: 

 Náklady spojené s vypůjčováním náhradních strojů 

 Nájemné 

 Spoluúčast na ukradených strojích 

 

3) Vypůjčování strojů se zahrnutím nákladů typu: 

 Půjčovné 

 Náklady na ukradené stroje (kauce) 

 Náklady spojené s vypůjčováním strojů (doprava) 

Nákup strojového parku 
 Jednou z možností, jak si zajistit strojový park je nakoupit ho a následně 

vlastnit. Pro tuto variantu jsou porovnávány náklady na nákup strojového parku od 

společnosti Hilti. Stroje, které firma v současnosti má od jiných výrobců budou 

nahrazeny stroji od Hilti, které jsou určeny ke stejnému účelu a mají odpovídající 

výkon. 

 Veškeré výpočty jsou vztahovány na období 8 let. Tato doba je zvolena 

vzhledem k tomu, že pronájem strojového parku službou Fleet management se 

uzavírá na dobu 4 let. V následujících tabulkách jsou uvedeny jednotlivé stroje 

v inventáři firmy, počty kusů, zakoupená alternativa (v případě že stroj již není na trhu 

dostupný) a náklady na pořízení.  
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Tabulka 8: Nákup vrtací a sekací techniky 

Vrtací a sekací 
technika 

ks Koupená 
alternativa 

Náklad [Kč] 

TE 4-A22 set 5   46550 

TE 30-C-AVR 1   20020 

TE 2 4   16148 

TE 7-C set 1   9144 

TE-2 A22 2   13966 

TE-2 A22 1   6983 

TE-FY 1   1575 

TE 56 1 TE-60-ATC 32270 

TE 60 1 TE-60-ATC 32270 

TE DRS odsávací 
nástavec 1   3276 

TE 6-A36 1   11210 

Celkem   193 412 Kč 
Tabulka 9: Nákup brusných systémů 

Brusné systémy ks Koupená 
alternativa 

Náklad [Kč] 

AG 125-A22 5   34385 

AG 150-A36 1   7089 

AG 125-S 3   19288 

AG 115-8S 2   4442 

DEG 150-D 1   8974 

Celkem    74 178 Kč 

 

Tabulka 10: Nákup šroubovací techniky 

Šroubovací technika ks Koupená 
alternativa 

Náklad [Kč] 

SFC 22-A 3   9618 

SF 2-A 2   4612 

SIW 22T-A 1/2" 4   35624 

bity S-BSP 3   Již v ceně setu 

SF 6H- A22 1   5146 

SF 2-A 1   2306 

SFH 14-A 1 SFC 14-A 2753 

SFC 14-A 1   2 753 Kč 

Celkem   62 812 Kč 
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Tabulka 11: Nákup strojů na kotvení, nastřelování, čištění 

Kotvení, čištění, 
nastřelování 

ks Koupená 
alternativa 

Náklad [Kč] 

HMD 500 4   7992 

Vysavač VC-40 U 1   26444 

Vysavač VC-20 U 2   42340 

Vytlač př. CFS DISP 1   1854 

DX 460 1   25640 

Celkem   104 270 Kč 

 

Tabulka 12: Nákup strojů na řezání dřeva 

Řezání a dřevo ks Koupená 
alternativa 

Náklad [Kč] 

SCM 22-A 3   23265 

WSR 22-A 4   29360 

Celkem     52 625 Kč 

 

Tabulka 13: Nákup měřících zařízení 

Měřící zařízení ks Koupená 
alternativa 

Náklad [Kč] 

PD 5 5   20010 

PD E 1   10650 

Det. kovu PMA 31 2   8804 

PM-4M 1   11450 

Celkem   50 914 Kč 

 

Tabulka 14: Nákup akumulátorů a nabíječek 

Akumulátory ks Náklad [Kč] 

B22/5.2 3 12891 

B22/3.0 24 82824 

Nabíječka C4/36-90 10 25570 

Celkem  121 285 Kč 
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Tabulka 15: Celkové náklady na nákup strojů 

Náklady na nákup strojů 
Vrtací a sekací technika 193 412 Kč 

Brusné systémy 74 178 Kč 

Šroubovací technika 62 812 Kč 

Řezání a dřevoprogram 52 625 Kč 

Měřící zařízení 50 914 Kč 

Akumulátory 121 285 Kč 

Kotvení, čištění, nastřelování 104 270 Kč 

Celkem 659 496 Kč 

 

Tabulka 16: Celkové vedlejší náklady spojené s nákupem strojů 

Vedlejší náklady     

Úroky 114 584 Kč 

Nové akumulátory        95 715 Kč 

Opravy 333 350 Kč 

Náklady na ukradené stroje 241 064 Kč 

Půjčovné 203 443 Kč 

Náklady spoj. s půjčováním 151 840 Kč 

Produktivita (o 3% nižší) 525 600 Kč 

Celkem   1 665 596 Kč 

 

Vysvětlivky k jednotlivým druhům vedlejších nákladů: 

1) Úroky 

Náklady na úroky byly vypočteny pomocí umořovacího plánu jako procento ze 

zůstatkové hodnoty. Firma při zařizování financování složí 20 % financované částky 

jako akontaci. Údaje ohledně financování jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok Celkem 
Úroky 25 333 22 500 19 520 16 386 13 091 9 625 5 981 2 149 114 584 Kč 

 

 Tabulka 17: Údaje o financování 

 

 

 

 

 

Celková cena strojového parku          659 496 Kč  

Akontace              131 899 Kč  

Financovaná částka            527 597 Kč  

Roční splátka                80 273 Kč  

Počet let     8 
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2) Nové akumulátory 

Akumulátory mají svoji životnost, od výrobce akumulátorů bylo zjištěno, že 

akumulátory od Hilti mají životnost přibližně 3 roky. Ve výpočtu je tedy počítáno s tím, 

že po třetím roce používání budou všechny akumulátory vyměněny za nové. 

 

3) Opravy 

Výpočet vychází ze skutečnosti, že každý stroj se v průběhu 8 let porouchá dvakrát 

až třikrát a je nutno ho opravit. Při nákupu strojů od Hilti je garantováno, že 2 roky 

jsou všechny opravy hrazeny výrobcem a po uplynutí této doby jsou všechny náklady 

limitovány. Limitem je polovina z pořizovací ceny stroje, pro výpočet je tedy počítáno 

s tím, že náklad na opravu budou stát třetinu z ceny stroje. 

 

4) Náklady na ukradené stroje 

V případě krádeže stroje je zapotřebí koupit stejný stroj znovu, tyto náklady jsou tedy 

dvojnásobek pořizovací ceny stroje.  

 

5) Půjčovné 

V těchto nákladech jsou zahrnuty náklady na půjčování strojů ve chvíli, kdy některý 

ze strojů je v opravě a je potřeba s ním pracovat. Výpočet nákladů vychází z počtu 

oprav během 8 let, které jsou průměrně 2-3 na každý stroj, dále vychází z průměrné 

doby v servisu, která je u Hilti 6 dní (konkurence až 30 dní), a také z průměrné ceny 

půjčovného, která je vypočtena jako průměr půjčovného přesně těch strojů, které 

firma vlastní jako 232 Kč/den. 

 

6) Náklady spojené s půjčováním strojů 

Náklady spojenými s půjčováním strojů se rozumí ty náklady, které je nutné vynaložit, 

aby se stroj dostal z půjčovny na stavbu a následně ze stavby zpět do půjčovny. 

Náklady tím pádem budou mzdové, jelikož řešení výpůjčky stroje bude stát některého 

pracovníka čas, ve který mohl být produktivní na stavbě. Standardem je, že hodina 

pracovníka v nákladech na něj stojí 300 Kč na hodinu. Dále bude hrát roli vzdálenost 

do půjčovny a náklady na automobil. Jelikož v nedávné době se Hilti uzavřela velký 

obchod se stavebninami DEK, které v současné době nabízí širokou škálu strojů Hilti 

k zapůjčení, tak vzdálenost do půjčovny je určena jako 20 km a náklady na automobil 

5,5 Kč/km. Čas na řešení výpůjčky je stanoven na 2 hodiny.  

 

7) Produktivita 

Dalším nákladem, který je nutno započíst do vedlejších nákladů je náklad na ztrátu 

produktivity strojů. Je logické, že každý stroj bude v čase ztrácet hodnotu tím, že má 
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starší technologii než stroje novější, a také ztrácí hodnotu opotřebením. Pro výpočet 

nákladu na ztrátu produktivity je zahrnut také náklad na čas (mzdu), o který musí 

pracovník trávit déle vykonáváním práce se strojem méně produktivním než tím 

novějším. Je uvažováno s tím, že stroje neztrácí efektivitu do 4 let od nákupu, tím 

pádem ve výpočtech se objevují náklady na ztrátu efektivity až od 4. roku vlastnění 

strojů. 

 

Tabulka 18: Celkové náklady na nakoupený strojový park 

Celkové náklady     

Náklady na nákup strojů 659 496 Kč 

Vedlejší náklady 1 838 971 Kč 

Celkem   2 498 467 Kč 

 

 

 

Graf 1: Graf průběhu nákladů nakoupeného strojového parku 
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Graf 2: Graf celkových nákladů nakoupeného strojového parku 

Z grafu průběhu nákladů lze vyčíst, jak moc vytěžuje podnik, když si stavební 

stroje nakoupí. Z počátku je vidět, že když podnik složí akontaci ve výši 20 %, velmi 

to vytíží jeho kapitál, jelikož se jedná o výdaj cca 140 tisíc korun, které by mohly 

chybět při financování zakázek, na kterých firma aktuálně pracuje.  

Pokud se podíváme dále na průběh nákladů od roku 2018, je vidět, že v tomto 

období se začínají náklady zvyšovat v důsledku oprav a s nimi spojeným 

vypůjčováním náhradních strojů. V roce 2019 lze vidět, že se náklady postupně 

navyšují. Je to tak v důsledku vyřazování baterií s ukončenou životností a nákupu 

nových, a také kvůli postupné ztrátě produktivity strojů v důsledku jejich opotřebení a 

zastarávající technologií. 

 Dále je možné v průběhu vidět, že krádeže také podstatně vytěžují cashflow, a 

to hlavně kvůli tomu, že je zapotřebí vždy nakoupit stejný typ ukradeného stroje. Zde 

by se dalo brát v potaz, zdali by nebylo vhodné pořídit si pojištění a v případě 

dobrého zajištění proti krádeži by bylo možné zaplatit pouze spoluúčast.  

 Za dobu 8 let vyjdou náklady nakoupeného strojového parku na 2 498 467 Kč 

s tím, že poslední rok se měsíční náklady dostávají až ke 40 tisícům korun. 

 

Vypůjčování strojového parku 
 Vzhledem k předchozí variantě a také k navrženému nasazení strojů se může 

jevit jako další možnost zařízení strojového parku jeho vypůjčování v půjčovnách. 

V této možnosti je tedy vyčísleno, kolik by v průběhu 8 let stálo půjčovné všech 

strojů, které firma potřebuje se zahrnutím nákladů na ukradené stroje, které se řeší 

nevrácením složené kauce. 
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 Ve většině případů se dá zapůjčit veškeré Hilti stroje v půjčovnách DEK, které 

mají v současnosti slušné pokrytí na území České republiky.  

 Do nákladů nebylo započítáno spotřební zboží, pouze dostupné příslušenství 

v půjčovnách. Baterie a nabíječky jsou poskytnuty ke každému stroji, který je 

využívá. 

 

Tabulka 19: Vypůjčování vrtací a sekací techniky 

 

 

Tabulka 20: Vypůjčování brusných systémů 

 

 

Tabulka 21: Vypůjčování šroubovací techniky 

 

1-3 dny 3-14 dní >14 dní

5 TE 6-A36 332,5 304 275,5 5000 DEK 10 304 Kč 15 200 Kč

1 TE30-C-AVR 285 256,5 228 5000 DEK 10 257 Kč 2 565 Kč

4 TE2-M 190 171 152 2000 DEK 15 152 Kč 9 120 Kč

1 TE30-C-AVR 285 256,5 228 5000 DEK 8 257 Kč 2 052 Kč

2 TE 6-A36 332,5 304 275,5 5000 DEK 15 276 Kč 8 265 Kč

1 TE 6-A36 332,5 304 275,5 5000 DEK 15 276 Kč 4 133 Kč

1 TE-FY E60 150 150 150 2000 DEK 3 150 Kč 450 Kč

1 HILTI TE50-AVR 332,5 304 266 5000 DEK 3 333 Kč 998 Kč

1 HILTI TE50-AVR 332,5 304 266 5000 DEK 3 333 Kč 998 Kč

1 TE DRS odsáv. 95 85,5 76 1000 DEK 3 95 Kč 285 Kč

1 TE 6-A36 332,5 304 275,5 5000 DEK 3 333 Kč 998 Kč

Celkem měsíčně 45 062 Kč

Celkem za 96 měsíců 4 325 952 Kč

TE 56

TE 60

TE 6-A36

TE 30-C-AVR

TE DRS odsáv.

TE-FY E60

TE 4-A22

TE 2

TE 7-C

TE-2 A22

TE-2 A22

Půjčená 

alternativa

Náklad/den [Kč]
Kauce Půjčovna

Vrtací a sekací 

technika
ks

Využit

o dnů 

Měsíční 

náklad

Náklad 

celkem

1-3 dny 3-14 dní >14 dní

AG 125-A22 5 DCG125 142,5 128,25 114 2000 DEK 15 114 Kč 8 550 Kč

AG 150-A36 1 DCG 230-D 237,5 213,75 190 3000 DEK 10 214 Kč 2 138 Kč

AG 125-S 3 DCG125 142,5 128,25 114 2000 DEK 15 114 Kč 5 130 Kč

AG 115-8S 2 DCG125 142,5 128,25 114 2000 DEK 10 128 Kč 2 565 Kč

DEG 150-D 1 DCG 230-D 237,5 213,75 190 3000 DEK 5 214 Kč 1 069 Kč

Celkem měsíčně 19 451 Kč

Celkem za 96 měsíců 1 867 320 Kč

Brusné 

systémy
ks

Půjčená 

alternativa

Náklad/den [Kč]
Kauce Půjčovna

Využit

o dnů 

Měsíční 

náklad

Náklad 

celkem

1-3 dny 4-7 dní >14 dní

SFC 22-A 3 SFC 22-A set 142,5 128,25 114 2000 DEK 20 114 Kč 6 840 Kč

SF 22-A 2 SF 22-A 218,5 190 161,5 3000 DEK 15 162 Kč 4 845 Kč

SIW 22T-A 1/2" 4 SIW 22T-A 1/2" 285 256,5 228 3000 DEK 20 228 Kč 18 240 Kč

SF 6H- A22 1 SF 22-A 218,5 190 161,5 3000 DEK 15 162 Kč 2 423 Kč

SF 2-A 1 SFC 22-A set 142,5 128,25 114 2000 DEK 20 114 Kč 2 280 Kč

SFH 14-A 1 SFC 22-A set 142,5 128,25 114 2000 DEK 10 114 Kč 1 140 Kč

SFC 14-A 1 SFC 22-A set 142,5 128,25 114 2000 DEK 10 114 Kč 1 140 Kč

Celkem měsíčně 36 908 Kč

Celkem za 96 měsíců 3 543 120 Kč

Půjčovna
Šroubovací 

technika
ks

Půjčená 

alternativa

Náklad/den [Kč]
Kauce

Využit

o dnů 

Měsíční 

náklad

Náklad 

celkem
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Tabulka 22: Vypůjčování strojů pro řezání a dřevoprogram 

 

 

Tabulka 23: Vypůjčování měřících zařízení 

 

 

Tabulka 24: Vypůjčování strojů pro kotvení, nastřelování a čištění 

 

 

Tabulka 25: Celkové měsíční náklady na vypůjčování strojů 

Náklady na půjčování strojů 
Za jeden měsíc     

Vrtací a sekací technika 45 062 Kč 

Brusné systémy 19 451 Kč 

Šroubovací technika 36 908 Kč 

Řezání a dřevoprogram 32 280 Kč 

Měřící zařízení 10 143 Kč 

Akumulátory 0 Kč 

Kotvení, čištění, nastřelování 24 010 Kč 

Celkem 167 854 Kč 

 

 

1-3 dny 3-14 dní >14 dní

WSR 22-A 4 WSR 14 PE 424 381 318 5000 DKNV 20 318 Kč 25 440 Kč

SCM 22-A 3 SCW 70 190 171 152 2000 DEK 15 152 Kč 6 840 Kč

Celkem měsíčně 32 280 Kč

Celkem za 96 měsíců 3 098 880 Kč

Řezání a 

dřevoprogram
ks Půjčená 

alternativa

Náklad/den [Kč]
Kauce Půjčovna

Využit

o dnů

Měsíční 

náklad

Náklad 

celkem

1-3 dny 3-14 dní >14 dní

PD 5 5 PD 4 100 80 80 ? Hiltirent 16 80 Kč 6 400 Kč

PD E 1 BOSCH DLE70 190 171 152 1000 DEK 5 171 Kč 855 Kč

Det. kovu PMA 312 PMA 31 237,5 209 190 5000 DEK 3 238 Kč 1 425 Kč

PM-4M 1 PMA 31 237,5 209 190 5000 DEK 7 209 Kč 1 463 Kč

Celkem měsíčně 10 143 Kč

Celkem za 96 měsíců 973 728 Kč

Půjčovna
Měřící 

zařízení
ks

Půjčená 

alternativa

Náklad/den [Kč]
Kauce

Využit

o dnů 

Měsíční 

náklad

Náklad 

celkem

1-3 dny 3-14 dní >14 dní

Vytlač. př. HMD 5003 HMD330/500 250 200 200 x Hiltirent 10 200 Kč 6 000 Kč

Pistole na chemii 1 HMD330/500 250 200 200 x Hiltirent 10 200 Kč 2 000 Kč

Vytlač př. CFS DISP1 HMD330/500 250 200 200 x Hiltirent 5 200 Kč 1 000 Kč

Vysavač VC-40 U1 VC40-UL SET 332,5 304 275,5 5000 DEK 15 276 Kč 4 133 Kč

Vysavač VC-20 U2 VC40-UL SET 332,5 304 275,5 5000 DEK 15 276 Kč 8 265 Kč

DX 460 1 DX 460 Kit 560,5 522,5 475 10000 DEK 5 523 Kč 2 613 Kč

Celkem měsíčně 24 010 Kč

Celkem za 96 měsíců 2 304 960 Kč

Půjčovna
Kotvení, 

čištění, 
ks

Půjčená 

alternativa

Náklad/den [Kč]
Kauce

Využit

o dnů 

Měsíční 

náklad

Náklad 

celkem
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Tabulka 26: Náklady za 8 let na vypůjčování strojů 

Náklady na půjčování strojů 
Pro období 96 měsíců     

Vrtací a sekací technika 4 325 952 Kč 

Brusné systémy 1 867 320 Kč 

Šroubovací technika 3 543 120 Kč 

Řezání a dřevoprogram 3 098 880 Kč 

Měřící zařízení 973 728 Kč 

Akumulátory 0 Kč 

Kotvení, čištění, nastřelování 2 304 960 Kč 

Celkem 16 113 960 Kč 

 

Tabulka 27: Vedlejší náklady na půjčování strojového parku 

Vedlejší náklady za 96 měsíců 

Náklady na ukradené stroje 34 000 Kč 

Náklady spoj. s půjčováním 2 396 160 Kč 

Celkem   2 430 160 Kč 

  

Tabulka 28: Celkové náklady na půjčování strojů 

Celkové náklady na půjčování 
strojů 

Období 

1 měsíc 96 měsíců 

Náklady na půjčování strojů 167 854 Kč 16 113 960 Kč 

Náklady na ukradené stroje 354 Kč 34 000 Kč 

Náklady spojené s půjčováním 24 960 Kč 2 396 160 Kč 

Celkem 193 168 Kč 18 544 120 Kč 

 

Vysvětlivky k jednotlivým druhům nákladů: 

1) Náklady na vypůjčování strojů 

V těchto nákladech jsou zahrnuty náklady na vypůjčování strojů podle denních 

sazeb uvedených v cenících půjčoven DEK, DKNV a Hiltirent. 

 

2) Náklady na ukradené stroje 

Tyto náklady byly vypočteny podle informací dostupných ve smluvních 

podmínkách vypůjčování strojů. Podle těchto podmínek, pokud dojde ke ztrátě 

nebo odcizení zapůjčeného stroje, zůstává půjčovateli kauce složená na 

zapůjčení. Je počítáno s ukradením stejných strojů ve stejnou dobu jako 

v případě nákupu strojů. (7) 

 

3) Náklady spojené s půjčováním 

Náklady spojenými s půjčováním strojů se rozumí ty náklady, které je nutné 

vynaložit na to, aby se stroj dostal z půjčovny na stavbu a následně ze stavby 
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zpět do půjčovny. Náklady tím pádem budou mzdové, jelikož řešení výpůjčky 

stroje bude stát některého pracovníka čas, ve který mohl být produktivní na 

stavbě. Bude zapotřebí vypůjčovat si stroje ze tří půjčoven: Stavebniny DEK, 

Hiltirent a DKNV. Průměrná vzdálenost je uvažována 20 km a ostatní údaje stejně 

jako v případě nákupu strojů. 

 

Celkové náklady na vypůjčování si strojů se mohou zdát zpočátku jako náklad 

několika set korun za den, nicméně, pokud se budou vypůjčovat už jen podle 

navrženého nasazení, vyjde tato varianta více než sedmkrát dražší než varianta 

nákupu strojového parku a desetkrát dražší než varianta pronájmu. 

 Co se týká vlivu na cashflow firmy je tato varianta také nejhorší, protože 

měsíční náklady na vypůjčování přijdou na 193 168 Kč, a to v této částce není 

započteno, kolik potřebuje mít firma dostupného kapitálu na složení vratných kaucí 

při vypůjčování strojů. V případě vrtací a sekací techniky by firma musela mít 

k dispozici kapitál 76 tisíc korun, aby mohla složit kauci na vypůjčení. 

 

 

Graf 3: Graf celkových nákladů na vypůjčování strojů 
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Graf 4: Graf průběhu nákladů na vypůjčování strojů 

 

Pronájem strojového parku 
 Třetí možností, která je v této práci vypočtena a následně porovnána je 

pronájem strojového parku prostřednictvím služby Fleet Management od společnosti 

Hilti.  

Veškeré stroje a příslušenství, baterie a nabíječky byly převzaty 1:1 z nákupu 

strojů.  

Ceny pronájmů pochází z aktuálních cen uvedených na stránkách Hilti Česká 

republika. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty jednotlivých druhů strojů 

s jejich cenami pronájmu a dobou sjednaného pronájmu. 

Tabulka 29: Pronájem vrtací a sekací techniky 

Vrtací a sekací 
technika 

ks Pronajatá 
alternativa 

Cena za 
kus/měsíc 

Cena 
celkem/měsíc 

Délka 
pronájmu 

TE 30-C-AVR 1   581 Kč 581 Kč 96 měsíců 

TE 2   4   121 Kč 484 Kč 96 měsíců 

TE 7-C   1   257 Kč 257 Kč 96 měsíců 

TE-2 A22   3   194 Kč 582 Kč 96 měsíců 

TE 56   1 TE 60-ATC/AVR 912 Kč 912 Kč 96 měsíců 

TE 60   1 TE 60-ATC/AVR 912 Kč 912 Kč 96 měsíců 

TE DRS odsáv. 1 
TE DRS-4-A 
kufr 111 Kč 111 Kč 96 měsíců 

Celkem za měsíc      3 839 Kč   

Celkem za 96 měsíců      368 544 Kč   
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Tabulka 30: Pronájem brusných systémů 

Brusné systémy ks Pronajatá 
alternativa 

Cena za 
kus/měsíc 

Cena 
celkem/měsíc 

Délka 
pronájmu 

AG 125-S 3   360 Kč 1 080 Kč 96 měsíců 

AG 115-8S 2 AG 125-S 387 Kč 774 Kč 96 měsíců 

DEG 150-D 1   526 Kč 526 Kč 96 měsíců 

Celkem za měsíc      2 380 Kč   

Celkem za 96 měsíců 228 480 Kč   

 

Tabulka 31: Pronájem šroubovací techniky 

Šroubovací technika ks Pronajatá 
alternativa 

Cena za 
kus/měsíc 

Cena 
celkem/měsíc 

Délka 
pronájmu 

SIW 22T-A 1/2" 4   267 Kč 1 068 Kč 96 měsíců 

SF 6H- A22 1 SF 8M-A22 178 Kč 178 Kč 96 měsíců 

SF 2-A 1   70 Kč 70 Kč 96 měsíců 

SFH 14-A 1   137 Kč 137 Kč 96 měsíců 

SFC 14-A 1   88 Kč 88 Kč 96 měsíců 

Celkem za měsíc      1 541 Kč   
  Celkem za 96 měsíců  147 936 Kč 

 

Tabulka 32: Pronájem strojů na řezání a dřevoprogram 

Řezání a 
dřevoprogram 

ks Pronajatá 
alternativa 

Cena za 
kus/měsíc 

Cena 
celkem/měsíc 

Délka 
pronájmu 

WSR 22-A 4   344 Kč 1 376 Kč 96 měsíců 

SCM 22-A 3   225 Kč 675 Kč 96 měsíců 

Celkem za měsíc      2 051 Kč   
  Celkem za 96 měsíců      196 896 Kč 

 

Tabulka 33: Pronájem měřících zařízení 

Měřící zařízení ks Pronajatá 
alternativa 

Cena za 
kus/měsíc 

Cena 
celkem/měsíc 

Délka 
pronájmu 

PD 5 5   125 Kč 625 Kč 96 měsíců 

PD E 1   264 Kč 264 Kč 96 měsíců 

PMA 31 2   133 Kč 266 Kč 96 měsíců 

PM-4M 1   329 Kč 329 Kč 96 měsíců 

Celkem za měsíc      1 484 Kč   

Celkem za 96 měsíců      142 464 Kč   
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Tabulka 34: Pronájem baterií a nabíječek 

Akumulátory a 
nabíječky 

ks Pronajatá 
alternativa 

Cena za 
kus/měsíc 

Cena 
celkem/měsíc 

Délka 
pronájmu 

B22/5.2 3   119 Kč 357 Kč 96 měsíců 

B22/3.0 24 B 22/2,6 74 Kč 1 776 Kč 96 měsíců 

Nabíječka C4/36-90 10   69 Kč 690 Kč 96 měsíců 

Celkem za měsíc      2 823 Kč   

Celkem za 96 měsíců  271 008 Kč   

 

 

Tabulka 35: Pronájem strojů na kotvení, nastřelování a čištění 

Kotvení, čištění, 
nastřelování 

ks Pronajatá 
alternativa 

Cena za 
kus/měsíc 

Cena 
celkem/měsíc 

Délka 
pronájmu 

Vytlač. př. HMD 500 4   1 998 Kč 7 992 Kč nákup 

Pumpička vyfukovací 1   943 Kč 943 Kč nákup 

Vytlač př. CFS DISP 1 
HDE 500-
A22 176 Kč 176 Kč 96 měsíců 

Vysavač VC-40 U 1 VC 40-UM 690 Kč 690 Kč 96 měsíců 

Vysavač VC-20 U 2 VC 20-UM 631 Kč 1 262 Kč 96 měsíců 

DX 460 1 
DX 460 IE-
XL 668 Kč 668 Kč 96 měsíců 

Celkem za měsíc      2 796 Kč   

Celkem za 96 měsíců      268 416 Kč   

 

 

Tabulka 36: Pronájem setů strojů 

Sety ks 
Cena za 

kus/měsíc 
Cena 

celkem/měsíc 
Délka 

pronájmu 

Set AG 125-A22+TE 4-A22+SFC 22-A 
kufr 3 488 Kč 1 464 Kč 48 měsíců 

Set AG 125-A22 + TE 4-A22 + SF 22-
A kufr 2 521 Kč 1 042 Kč 48 měsíců 

Set TE 6-A36 + AG 150-A36 1 474 Kč 474 Kč 48 měsíců 

Celkem za měsíc     2 980 Kč   

Celkem za 48 měsíců     143 040 Kč   
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Tabulka 37: Celkové náklady za pronájem strojů 

Náklady za pronájem 
strojů 

Období 

měsíc 96 měsíců 

Vrtací a sekací technika 3 839 Kč 368 544 Kč 

Brusné systémy 2 380 Kč 228 480 Kč 

Šroubovací technika 1 541 Kč 147 936 Kč 

Řezání a dřevoprogram 2 051 Kč 196 896 Kč 

Měřící zařízení 1 484 Kč 142 464 Kč 

Akumulátory a nabíječky 2 823 Kč 271 008 Kč 

Sety 2 980 Kč 143 040 Kč 

Kotvení, čištění, 
nastřelování 2 796 Kč 268 416 Kč 

Celkem 19 894 Kč 1 766 784 Kč 

 

Tabulka 38: Vedlejší náklady na pronájem strojů 

Vedlejší náklady   

Opravy     0 Kč 

Náklady na ukradené stroje 24 106 Kč 

Půjčovné     0 Kč 

Náklady spoj. s půjčováním 82 160 Kč 

Celkem   106 160 Kč 

 

Vysvětlivky k jednotlivým druhům vedlejších nákladů: 

1) Opravy 

Náklady na opravy jsou ve službě Fleet Management nulové, jelikož firma si stroje 

pouze pronajímá, tím pádem jsou veškeré náklady na opravy hrazeny 

pronajímatelem.  

 

 

2) Náklady na ukradené stroje 

Je uvažováno s ukradením stejných strojů jako v případě nákupu strojového 

parku od Hilti. V případě krádeže stroje je pronájemci účtována spoluúčast 20 % 

ze zbývající odhadované ceny stroje.  

 

Ukradené stroje: TE 30-C-AVR 1x, TE-2-A22 1x, TE-60-ATC 1x, AG 150-A36 1x, 

DEG 150-D 1x, SF 6H-A22 1x, SFC 14-A 1x, PD-E 1x, PM-4M 1x, akumulátor 

B22/5,2 3x 

 

3) Půjčovné 

Půjčování náhradního stroje je při využívání služby Fleet Management v ceně. 

Tyto náklady jsou tedy nulové.  
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4) Náklady spojené s půjčováním strojů 

Náklady spojenými s půjčováním strojů se rozumí ty náklady, které je nutné 

vynaložit na to, aby se stroj dostal z půjčovny na stavbu a následně ze stavby 

zpět do půjčovny. Náklady jsou tím pádem jednak mzdové, jelikož řešení výpůjčky 

stroje bude stát některého pracovníka čas, ve který mohl být produktivní na 

stavbě. Standardem je, že hodina pracovníka v nákladech na něj stojí 300 Kč na 

hodinu. Dále hraje roli vzdálenost ze stavby do půjčovny a náklady na automobil. 

Jelikož v nedávné době se Hilti spojila se stavebninami DEK, budou se veškeré 

výpůjčky řešit od této půjčovny. 

Náklady firem využívající Fleet Management jsou poloviční, jelikož v polovině 

případů se oprava stroje vyřeší do druhého dne, tudíž není zapotřebí vyřizovat 

náhradní stroj v půjčovně. (4) 

 

Graf 5: Graf průběhu nákladů na pronájem strojů 
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Graf 6: Graf celkových nákladů na pronájem strojů 

 

Tabulka 39: Celkové náklady na pronájem strojů 

Celkové náklady na 
pronájem strojů   

Náklady za pronájem strojů 1 766 784 Kč 

Vedlejší náklady 106 266 Kč 

Celkem   1 873 050 Kč 

 

 Celkové náklady na pronájem strojů od společnosti Hilti prostřednictvím služby 

Fleet Management vychází pro období 8 let, to znamená na dvě smluvní období, na 

1 873 050 Kč. 

 Když se podíváme na graf průběhu nákladů v jednotlivých rocích tak lze vidět, 

že výdaje se pohybují v rozmezí 20 až 23 tisíc korun měsíčně s výjimkou událostí, 

kdy došlo k ukradení strojů a tím pádem k zaplacení spoluúčasti. I tak se ale měsíční 

náklady nevyšplhají výše než 32 tisíc za měsíc. 

 Co se týká finančního plánování, tak se v případě využití služby pronájmu dá 

dobře plánovat, jaké náklady do budoucna bude strojový park stát.  

 Využití kapitálu firmy je tedy dobře předvídatelné a veškeré řešení oprav 

vyřizuje a platí pronajímatel s tím, že stroje není nutné vozit na pobočku Hilti, ale 

stačí porouchaný stroj dovézt do půjčovny stavebnin DEK a tam zákazníkovi zapůjčí 

vyhovující stroj zdarma (v rámci služby). Tím se eliminují z velké části prostoje na 

stavbě a s nimi spojené náklady, a to i ty na dopravu do půjčovny a zpět. 
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Výsledné porovnání 
 Po vyčíslení nákladů na strojový park ve třech variantách (nákup, půjčování a 

pronájem) zbývá již pouze porovnat a interpretovat informace o tom, jaká varianta: 

 Je nejnákladnější na kapitál firmy a umožňuje lepší schopnost plánování 

splácení svých závazků 

 Je finančně nejvýhodnější 

 Je nejjednodušší a nejméně nákladná z hlediska zařizování a fakturace 

 Poskytuje nejlepší přehled o nákladech spojených s provozem strojového 

parku 

 Poskytuje nejlepší přehled o tom, kde se které stroje nachází 

 Vychází nejlépe co se týče odepisování z daní 

 

Nákladnost na kapitál firmy 

 Jak bylo zmíněno v teoretické části této práce, je velmi důležité umět pracovat 

s výdaji na kapitál, plánovat je a nezatěžovat zbytečně firmu tím, že musí platit velké 

fixní částky každý měsíc. Nehledě na to, je nutné zohlednit schopnost firmy plánovat 

tyto výdaje, aby byla schopna platit své závazky, jelikož drtivá většina firem krachuje 

kvůli cashflow (nedostatku volného kapitálu), a nikoliv v důsledku vysokých ztrát. (1) 

 

Graf 7: Srovnání průběhu nákladů pronájmu, nákupu a půjčování strojového parku 
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Graf 8: Srovnání celkových nákladů na pronájem a nákup strojového parku 

 

 

Graf 9: Celková náklady na nákup, pronájem a půjčování strojů 
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 Z Graf 7: Srovnání průběhu nákladů pronájmu, nákupu a půjčování strojového 

parku lze vypozorovat, že z počátku jsou náklady na nákup strojového parku vyšší 

hlavně z důvodu složení akontace k poskytnutí financování, avšak co se týče fixních 

nákladů, tak v tomto případě jsou náklady na pronájem vyšší. Pokud se však 

podíváme dále, tak v roce 2019, kdy nakoupené stroje jsou již staré dva roky, a tím 

pádem se na ně nevztahuje garance oprav hrazených poskytovatelem služby, tak 

náklady na nakoupený strojový park začínají stoupat a tím pádem i více vytěžovat 

cashflow firmy. V roce 2020 jsou již fixní náklady na nakoupený strojový park vyšší 

než ty na pronájem a tento trend drží až do konce sledovaného období.  

 Nejnákladnější je však půjčování si strojového parku. Jak je vidět i v grafu, ve 

výsledku vychází nejhůře co se týče jak fixních nákladů, tak těch celkových. Jediné 

pozitivum na této variantě je snadné plánování nákladů do budoucna. Fixní náklady 

se ale pohybují kolem 170 tisíc korun, což je varianta, která vytěžuje cashflow nejvíce 

ze všech tří variant. 

 

Srovnání finanční výhodnosti 

 Hlavním ukazatelem při výběru mezi variantami bude určitě celková cena, i 

když to není ten jediný ukazatel, který je zapotřebí sledovat. 

 

Tabulka 40: Vyhodnocení finančně nejvýhodnější varianty 

Porovnání celkových nákladů  

Náklady na nákup strojů 
Náklady na půjčování strojů 

Náklady na pronájem 
strojů 

Nákup Ostatní Půjčovné Ostatní Pronájem Ostatní 

659 496 Kč 1 743 256 Kč 16 113 960 Kč 2 430 160 Kč 1 766 784 Kč 106 266 Kč 

2 402 752 Kč 18 544 120 Kč 1 873 050 Kč 

 

V Tabulka 40 lze vidět porovnání celkových nákladů jednotlivých variant. 

Jako nejméně výhodná varianta se ukázala varianta vypůjčování si strojů 

v závislosti na jejich navrženém nasazení. Celkově vychází devětkrát dražší než 

pronájem strojů a skoro sedmkrát dražší než nákup strojů.  

Podle výpočtů se vyplatí si pronajímat stroj už ve chvíli, kdy ho firma bude 

používat déle než 3 dny měsíčně. Pro příklad, půjčování vrtacího kladiva TE-6-A36 

stojí v půjčovně na 3 dny 998 Kč a na pronájem připadá náklad 912 Kč měsíčně. 

Z toho lze vyvodit, že půjčovat si stroje je výhodné pouze ve chvíli, kdy firma má stroj 

v opravně, nebo když ho potřebuje 2 dny a méně v měsíci. 

 Druhým nejméně finančně výhodným řešením je nákup strojového parku. Tato 

varianta vychází o 28 % dráž než pronájem strojů, což je o 529 702 Kč. Aby byla tato 

varianta výhodnější, tak by firma musela dostat na nákup strojů slevu 78 %, což je 

více než nepravděpodobné. Velký rozdíl oproti pronájmu strojů vytvořily náklady na 
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krádeže strojů, náklady na opravy a s nimi spojené náklady, a také nutnost vyřazení 

starých baterií a nákup nových.  

Srovnání nákladů na vyřizování a řešení fakturace 

 Neméně důležitým srovnáním bude i to, jak náročná na vyřizování je každá 

z variant, to znamená, kolik času zabere vyřízení a následná správa strojového 

parku. 

 Nejnáročnější na zařízení bude varianta nákupu strojového parku. Bude totiž 

potřeba zařídit financování některou z finančních institucí, což pravděpodobně 

zabere nějaký čas. Dále bude potřeba zařídit si vypůjčování strojů v případě oprav, 

nebo například řešení nákupu strojů, které byly odcizeny. Faktury jsou v tomto 

případě vydávány jednotlivě na nákup i opravy. Důležité je zmínit také fakt, že při 

řešení oprav strojů musí některý ze zaměstnanců najít, kdy byl daný stroj zakoupen a 

zdali se na něj ještě vztahuje záruka. Následně bude potřeba zjistit, v jakém rozsahu 

je stroj poškozen, a zda se vyplatí ještě stroj opravovat, nebo nakoupit již nový. 

Během tohoto procesu bude zapotřebí systematicky zakládat veškeré faktury, aby 

bylo v budoucnu dohledatelné, které stroje ještě jsou v záruce a které již ne.  

 Druhou nejnáročnější variantou na vyřizování bude vypůjčování si strojů, 

jelikož bude zapotřebí skladovat všechny faktury, zajišťovat vypůjčení strojů včetně 

dopravy a vracení ve smluvených termínech. V jiných ohledech, co bude firma 

potřebovat, to si nakoupí. Nicméně je nutné zmínit, že po osmi letech zajišťování si 

strojového parku takovýmto způsobem bude velmi náročné mít přehled o tom, kolik 

peněz tímto směrem plyne vzhledem k množství vystavených faktur. 

Nejméně náročnou variantou na vyřizování bude pronajímání strojového 

parku. Je zapotřebí získat cenovou nabídku a zjistit, jaké stroje bude vhodné zařadit 

do pronájmu. Dále bude potřeba zařizovat si vypůjčení stroje v půjčovně v případě 

oprav. Toto jsou veškeré náležitosti, které bude muset zaměstnanec firmy řešit. 

Doprava ze stavby do servisu a zpět je bezplatná, zápůjční stroj také, což opět 

snižuje nutnost skladování faktur a polovina ze všech oprav je vyřešena do druhého 

dne, což znamená, že firma nemusí řešit půjčování stroje v půjčovnách. 

 

Srovnání přehlednosti nákladů spojených se strojovým parkem 

 Největším problémem je absence systému ve sledování nákladů, které firma 

má. V případě, že firma nemá přehled o tom, jaké výdaje má, tak si nemůže ani 

uvědomit, jakým způsobem bude lepší svůj strojový park zařizovat. Takovéto 

informace jsou stěžejní a platí, že samotné uvědomění si problému znamená 50 % 

úspěchu. 

 V případě nákupu strojového parku máme přehled o tom, za kolik jsme 

strojový park nakoupili a jakou fixní částku budeme po dobu splatnosti platit. Ve 

většině případů však firmy nemají vypracovaný systém sledování výdajů na strojový 

park. Stává se tak, že nemají přehled o tom, kolikrát byl který stroj servisován a kolik 

takové opravy od doby jeho nákupu stály, případně na kolik přišly vedlejší náklady 

s vlastněním strojů spojené. 
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 Vypůjčování strojů bude vyžadovat zavedení systému v evidenci faktur a tím 

sledování nákladů na vypůjčování strojů. Z krátkodobého hlediska totiž může jít o pár 

tisíc korun měsíčně na stroj, ale pokud firma nemá přehled o tom, kolik takovéto 

výpůjčky stojí měsíčně nebo ročně, může to způsobit velké problémy. Pokud firma 

má data ohledně nákladů na vypůjčování strojů, může dělat inteligentnější rozhodnutí 

a předcházet problémům typu nedostatku finančních prostředku na krytí svých 

zakázek. 

 Pronájem strojů prostřednictvím služby Fleet management poskytuje na každý 

měsíc jednu fakturu na všechny stroje, což umožňuje mít kompletní přehled o 

měsíčních výdajích na strojový park mimo spotřebního zboží. Dále tato služba 

poskytuje internetovou platformu, pomocí které je možné mít přehled o tom, jaké 

stroje si firma aktuálně pronajímá a na kterých stavbách se nachází, což umožňuje 

mít přehled o nákladech na jednotlivých stavbách co se týká strojového parku. (6) 

 

Srovnání přehledu lokace strojů 

 Aby se zabránilo zbytečnému půjčování strojů, které firma vlastní, ale nachází 

se pouze na jiné stavbě, je vhodné mít přehled o tom, kde se které stroje nachází. 

Může se totiž stát, že na jedné stavbě si budou pracovníci vypůjčovat stroje, které na 

jiné stavbě leží na skladě.  

 Pro variantu nákupu strojů bude zapotřebí si vypracovat vlastní systém, jinak 

hrozí zdlouhavé řešení a obvolávání jiných mistrů/stavbyvedoucích s cílem zjistit, zda 

si mají stroj vypůjčit, nebo si ho jsou schopni mezi sebou dopravit a předat. 

 Při vypůjčování strojů si každý stavbyvedoucí obstará z půjčovny stroje, které 

aktuálně potřebuje a pravděpodobně potřebuje mít pouze přehled o tom, kdy mají být 

stroje vráceny. 

 Pronájem strojů poskytuje, jak bylo výše zmíněno, internetovou platformu, ke 

které mohou mít stavbyvedoucí přístup a mít tím pádem přehled, kde se které stroje 

nachází a bez předchozího domlouvání a zjišťování si stroje z jiné stavby přivézt. 

Musí se ovšem naučit s tímto systémem pracovat. 

 

Srovnání možností odepisování 

 Možnosti odepisování budou rozdílné a budou určovat, jak bude časově 

náročné odepisovat vlastní majetek, nebo pouze půjčované či pronajímané stroje 

prostřednictvím služeb 

 Pro vlastní majetek, tj. nákup strojového parku bude zapotřebí stanovit dobu 

odepisování pro stroje, a odepisovat je podle vlastního systému (pravděpodobně 

podle délky životnosti stroje). Žádný ze strojů nemá pořizovací cenu nad 40 tisíc, 

tudíž není zapotřebí ho odepisovat podle zákona o daních z příjmů. (8) 

 Pro případ pronajímání nebo vypůjčování si strojů se budou všechny náklady 

na tyto služby odepisovat. 
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Závěr 
 Cílem této bakalářské práce bylo porovnat, zda se služba Fleet management 

provozovaná společnosti Hilti ČR s.r.o. vyplatí pro firmu střední velikosti. Konkrétně 

bylo provedeno srovnání se dvěma dalšími variantami, a to varianty nákupu 

strojového parku a následnou správou po dobu 8 let a varianty vypůjčování si strojů 

z půjčoven po dobu 8 let. 

 Byly srovnány náklady přímé, to znamená náklady na 

nákup/pronájem/půjčování, a také náklady nepřímé, to znamená náklady spojené 

s provozem strojového parku zahrnující náklady na mzdy, dopravní prostředky, 

financování, opravy, krádeže a další. 

 Také bylo provedeno srovnání z několika úhlů pohledu, jelikož porovnávat 

pouze, která varianta vychází nejlevněji by nezohledňovalo ostatní neméně důležité 

skutečnosti, které penězi vyčíslit nelze. 

 Varianta nákupu strojového parku zahrnuje vysoké náklady na správu 

strojového parku, prakticky několikanásobně vyšší, než jsou pořizovací náklady a 

má-li firma vlastnit a spravovat velké množství strojů, je pro ni výhodnější využít 

služby pronájmu, kdy se o stroje stará především firma poskytující tento pronájem. 

Oproti tomu varianta vypůjčování strojů je výhodná pouze v případě, že firma 

pracovat se stroji nepotřebuje a stroje využívá maximálně jeden den měsíčně. 

V opačném případě již při využití stroje pouze 3 dny v měsíci se vyplatí služba 

pronájmu strojů. 

 Pro zkoumanou firmu střední velikosti vychází tedy nejlépe z hlediska 

celkových nákladů, možnosti sledování nákladů na strojový park i přehledu o lokaci 

strojů využívat službu pronájmu stavebních strojů prostřednictvím služby Fleet 

management. Rozdíl mezi jednotlivými variantami byl značný, nákup strojového 

parku vycházel celkově o 28 % dráž a vypůjčování strojů, jakožto nejméně 

ekonomická varianta, vycházelo skoro desetkrát nákladněji. 
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