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Anotace 
Návrh a ověření optimalizačního ekonomicko-ekologického modelu hutního podniku za 
podmínek neurčitosti 

Předmětem disertační práce je rozhodování o výrobním plánu hutnických podniků 

maximalizující celkovou marži (příspěvek na úhradu). Hlavním cílem práce je navržení a 

ověření optimalizačního ekonomicko-ekologického modelu hutního podniku za různých 

podmínek neurčitosti. Pomocí analýzy vnitřního a vnějšího okolí podniku jsou identifikována 

ekonomická a environmentální omezení, která ovlivňují celkovou marži. Pro návrh 

optimalizačního modelu jsou využity metody matematického programování, a to jak v podobě 

deterministické (konvexní programování), tak ve variantách zahrnující faktor neurčitosti. Pro 

modelování za neurčitosti je využito stochastického lineárního programování a fuzzy 

lineárního programování.  Navržené modely jsou verifikovány na datech konkrétního hutního 

podniku v ČR.  

Ze zahnrutých environmentálních faktorů se v současných podmínkách ukázal být podstatný 

pouze jeden, a to obchodování s emisními povolenkami. Tímto faktorem je ovlivněna celková 

marže podniku, nikoli výrobní program. Pomocí citlivostních analýz byly zjištěny vlivy změn 

ceny emisních povolenek a objemu zdarma přidělených povolenek podnikům. 

Klíčová slova: EU ETS, hutní podnik, výrobní plánování, environmentální faktory, 

optimalizace, stochastické programování, fuzzy-lineární programování. 

JEL klasifikace: C61, L61, Q56 
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Annotation 

Design and Verification of the Optimization Economic-Ecological Model for Steel 

Company under Uncertainty 

The subject of the thesis is decision-making on production plan of steel companies 

maximizing the total margin. The main aim of this work is to design and verify an economic-

ecological optimization model of steel company under the uncertainty. Using the analysis of 

internal and external company environment, ecological and environmental constraints 

influencing the total margin are identified. Various methods of mathematical programming 

are used to design the model. A deterministic alternative represented by convex programming, 

and two groups of optimization methods involving the uncertainty are described and used – 

stochastic linear programming and fuzzy linear programming. Designed models are verified 

by using the data of the concrete steel company in the Czech Republic. 

Only the one of included environmental factors was proved to have a substantial impact on 

companies under current conditions – emissions trading. This factor influences the total 

margin of the company, but it does not have an effect on the production structure. Various 

sensitivity analyses were used to determine an influence of emission permit prices and an 

amount of allowances allocated for free on the total company margin. 

Key Words: EU ETS, steel company, production planning, environmental factors, 

optimization, stochastic programming, fuzzy linear programming. 

JEL classification: C61, L61, Q56 
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1 Úvod  
Řízení podniku se skládá z množiny specifických činností, mezi které patří mimo jiné 

také rozhodování. Rozhodovací procesy prostupují každodenní fungování každého podniku a 

určují jeho ekonomickou výkonost a konkurenceschopnost. Pro přijetí správných a včasných 

rozhodnutí je nutné mít dostatečné a přesné podklady – potřebná data jsou někdy podpořena 

pouze znalostmi a zkušenostmi expertů, většinou je však nutné využít systémů na podporu 

rozhodování založené na kvantitativních metodách a postupech. Toto platí pro rozhodování na 

všech úrovních řízení, pro dlouhodobý strategický a střednědobý taktický horizont však 

obzvlášť. Pokud je navíc manažer, který rozhoduje navíc podroben kontrole dalších orgánů 

podniku, jako je např. výkonná rada, je subjektivně neovlivněná modelová podpora pro 

zásadní rozhodnutí nevyhnutelná. Navíc také poskytuje výhodu v podobě konzistence 

rozhodování v čase a také do jisté míry nezávislost podniku na přítomnosti daného 

experta.a.Equation Chapter (Next) Section 1 

1.1 Hutnický průmysl v ČR – tradice a současnost 
Hutnický a ocelářský průmysl má v České republice, a zejména pak 

v Moravskoslezském kraji vybudovanou dlouhou tradici. Železo se zde zpracovává a jeho 

produkty vyrábějí už od dob průmyslové revoluce, konkrétně od poloviny 19. století. Po více 

než 150 let se hutnická výroba v tuzemsku rozvíjela a velké průmyslové podniky působící 

v tomto sektoru zde prosperují dodnes. Železo, ocel a jejich výrobky jsou a v dohledné době 

také budou nepostradatelnými artikly pro stavebnictví, strojírenský průmysl, ale i další oblasti 

těžkého i lehkého průmyslu. Samotná tradice však pro udržení ekonomické prosperity a 

přežití firem jen těžko může stačit. Stejně jako všechny ostatní tržní subjekty, tak také hutě, 

ocelárny, válcovny a další provozy spadající do hutního průmyslu se musí adaptovat na 

dynamický vývoj trhů, jejich podmínek a struktury. Za posledních třicet let museli čeští 

průmyslníci čelit dvěma zásadním změnám politického charakteru, a sice přechodu 

z centrálně plánovaného na tržní hospodářství (a sním spojenou privatizací státních podniků) 

a vstupu České republiky do Evropské Unie. S privatizací je spojena změna vlastnické 

struktury, která vyústila až v současný stav, kdy je značná část hutnických podniků 

v zahraničních rukou, součástí celosvětových holdingů (jmenovitě Evraz a ArcelorMittal). 

Velké nadnárodní společnosti dokáží využít úspor z rozsahu, vyrábět efektivněji a mají také 

podstatně silnější vyjednávací pozici (jak s vládami států, tak s odběrateli a dodavateli).  

Vstupem do Evropské Unie byly české podniky vystaveny novým hrozbám, ale také 

příležitostem. Samotné odstranění bariér obchodu mezi tuzemskem a zahraničím se v sektoru 
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hutnictví neukázalo příliš významné (alespoň pro objemy produkce českých firem). Změny, 

které se však už jako podstatné ukázaly, plynou z direktivního řízení společných politik 

v různých sektorech. Jednou ze zásadních je oblast životního prostředí a jeho protekce. Do 

české legislativy bylo nuceně zařazeno velké množství směrnic Evropské Komise, které se 

týkají ochrany ovzduší, podzemních i povrchových vod a životního prostředí jako celku. Byly 

zpřísněny podmínky pro průmyslové provozy a jejich odpadové hospodářství. Nastaveny 

striktněji byly požadavky na monitoring a reporting produkce a zpracování odpadů a poplatky 

a pokuty s nimi spojené. Obecně lze říci, že Evropská Unie usiluje o vytvoření tlaku na 

podniky, aby zvyšovaly efektivnost výroby a investicemi a inovacemi redukovaly dopady své 

činnosti na životní prostředí (Ameling a Steffen, 2005). Je zde tedy snaha dosáhnout, pokud je 

to možné, trvale udržitelného rozvoje. Evropská Unie se navíc na začátku tisíciletí podepsala 

pod Kjótský protokol, který zavazuje všechny zapojené státy k výrazné redukci emisí do roku 

2020 o 20 % oproti stavu roku 1990 (Směrnice 2003/87/EC). Kjótský protokol se tak stal 

hlavním podnětem pro zavedení dnes hlavního nástroje environmentální politiky EU – trhu 

s emisními povolenkami (EU ETS), kde se obchodují práva na vypouštění emisí CO2 do 

atmosféry. Tento trh se stal prakticky okamžitě po svém spuštění v roce 2005 jedním 

z důležitých faktorů ovlivňujících nejen hutní podniky. Ty jsou značně diskriminovány oproti 

svým mimoevropským konkurentům, kteří stejnými politickými restrikcemi postiženi nejsou, 

viz Ameling a Steffen (2005). 

Jednou z cest, jak se mohou hutnické podniky v ČR a Evropské Unii bránit stále 

vzrůstající, zejména asijské konkurenci, je prostřednictvím růstu kvality a diferenciace svých 

výrobků, dokonalejších technologií a tlakem na co nejefektivnější řízení podpořené včasnými 

a správnými rozhodnutím, které, jak už bylo výše zmíněno, se nemůže obejít bez exaktních 

vědeckých základů. Tento tlak je umocněn také tím, že hutnický sektor je vlivem nedávné 

vleklé hospodářské krize (2008-2011) stále v recesi a hospodářské výsledky podniků zdaleka 

nedosahují takových hodnot, jako tomu bylo před krizí. 

1.2 Účel a motivace práce 
Disertační práce je zaměřena právě na oblast hutních podniků a na podporu jejich 

rozhodování. Účelem práce je pomocí nástrojů modelování zvýšit efektivitu výroby firem 

v tomto sektoru z hlediska složení jejich produktového portfolia. Základní rozhodovací 

problémy spojené s výrobou jsou podpořeny kvantitativním modelem, jehož aplikace může 

vést k objektivnějšímu zhodnocení aktuální situace a vytvoření dostatečně kvalitního plánu 

pro příští období. Cílem, nebo alespoň jedním z cílů, každého podniku je maximalizace 
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vybraných finančních ukazatelů, zpravidla zisku. Dosahování tohoto cíle je ovlivňováno 

mnoha faktory různých povah. Vzhledem k povaze objektu modelování, tedy hutnickému 

podniku, bude kromě ekonomických vlivů kladen důraz zejména na vlivy týkající se životního 

prostředí. Ekonomicko-ekologický model hutního podniku je formulován s cílem 

maximalizovat celkovou podniku při respektování identifikovaných ekonomických a 

environmentálních omezení.  

1.3 Hlavní a vedlejší cíle práce 
Hlavním cílem práce je vytvořit a ověřit ekonomicko-ekologický optimalizační model 

pro hutnické společnosti, na bázi celkové marže z prodeje za různých podmínek neurčitosti. 

Pojem marže je v celé práci ztotožňován s ukazatelem „příspěvek na úhradu“. Model nebude 

uzpůsoben pouze jednomu konkrétnímu ekonomickému subjektu, ale bude sloužit jako 

obecný model, který bude moci do svého procesu rozhodování zahrnout každá hutnická firma 

v České republice. Po drobných úpravách by obecný model mohl být využitelný také pro jiné 

sektory, v nichž je produkováno velké množství emisí a také u zahraničních subjektů v rámci 

Evropské Unie. Vytvořený model bude možné využít pro podporu rozhodnutí o: 

· objemu výroby; 

· struktuře výrobního portfolia; 

· množství emisních povolenek, které má podnik prodat/nakoupit; 

· struktuře typů emisních povolenek, které má podnik využít pro pokrytí svých emisí. 

Všechna tato rozhodnutí musí respektovat platná legislativní opatření, omezení daná 

tržním mechanismem a omezení, která jsou individuální pro každý podnik (vyplývají z jeho 

vnitřních vazeb). Navrhovaný model bude určen pro podporu rozhodování na úrovni taktické, 

přičemž rozhodovací období bude jeden rok (k tomuto časovému intervalu se sestavují 

závěrečné účetní výkazy a na období jednoho roku průmyslové podniky získávají zdarma 

přidělené emisní povolenky). Model bude konstruován jako statický, tzn. pro jedno období. 

Na začátku tohoto období kompetentní osoba využije model pro predikci dosažené celkové 

marže na následující období, výstupy modelu pak budou sloužit zejména pro tvorbu plánů. 

Pokud v průběhu období dojde k významným nepředvídatelným změnám podmínek (např. 

tržních nebo legislativních), bude moci modelované období zkrátit a model využít s novými 

parametry pro úpravu plánu. Naopak by bylo možné časové období prodloužit (např. na 

období dvou let), rozhodovatel by však musel počítat se značným zvýšením neurčitosti 

výstupů (zejména s ohledem na absenci dostatečného množství některých vstupních dat). 
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Kromě deterministické podoby popisovaného ekonomicko-ekologického modelu bude 

také vytvořena verze, která zahrnuje neurčitost spojenou s nejistým vývojem vybraných 

parametrů. Zahrnutí faktoru rizika a nejistoty by mělo výsledky modelu přiblížit realitě 

s ohledem na kvalitu vstupních dat. 

Verifikace všech verzí modelu bude provedena na datech jednoho českého hutního 

podniku, který nebude z důvodu utajení dat jmenován. Z tohoto důvodu jsou podniková data 

mírně modifikována. Na kvalitu modelu a jeho vypovídací schopnost však tato skutečnost 

nemá podstatný vliv. Všechna mimopodniková data pro verifikaci modelu byla shromážděna 

z příslušných veřejných i komerčních zdrojů a databází. 

Mimo hlavní cíl práce byly stanoveny ještě následující vedlejší a podpůrné cíle: 

· provést analýzy okolí hutního podniku, identifikovat a popsat ekonomické a 

environmentální faktory, které ovlivňují zisk/marži podniku; 

· provést analýzu vlivů evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU 

ETS) na průmyslové podniky v České republice; 

· stanovit výši ceny emisních povolenek, při které by došlo k ovlivnění objemu a 

struktury výroby; 

· stanovit, zda je při prodeji a nákupu emisních povolenek výhodnější využít jeden, 

nebo více trhů; 

· stanovit vliv rozdílu cen emisních povolenek na různých trzích na celkový zisk/marži 

hutního podniku; 

· provést citlivostní analýzy vlivu vybraných omezujících faktorů v rámci vytvořeného 

ekonomicko-ekologického modelu; 

· porovnat a zhodnotit výsledky a rozdíly dvou základních přístupů k optimalizaci za 

rizika a nejistoty uplatněných v různých verzích ekonomicko-ekologického modelu – 

stochastického programování a fuzzy lineárního programování; 

· porovnat a zhodnotit výsledky a rozdíly různých použitých metod řešení 

stochastického programování uplatněných v různých verzích ekonomicko-

ekologického modelu ; 

· porovnat a zhodnotit výsledky a rozdíly různých použitých metod řešení fuzzy 

lineárního programování uplatněných v různých verzích ekonomicko-ekologického 

modelu. 
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1.4 Současný stav poznání zkoumané oblasti 
Je potřeba odlišit současný stav poznání zkoumané oblasti a současný stav uplatnění. 

V rámci rešerší pro potřeby této práce byly osloveny největší hutní podniky v ČR s otázkou 

týkající se jejich využití optimalizačních metod pro plánování. Dle získaných odpovědí 

existují pouze dva takovéto optimalizační systémy. V obou případech však jde pouze o 

podporu operativního řízení výroby vysokých pecí a oceláren, navíc zahrnující pouze 

ekonomické faktory. Bližší informace však bohužel nebyly poskytnuty. Podniky se tedy 

obecně při plánování spoléhají raději na posouzení expertů. Důvodem nízkého využití 

sofistikovaných matematických metod je zejména nedůvěra v kvalitu získaných výsledků. 

Dalším faktorem je pravděpodobně nutná alespoň základní znalost použitých metod. Na 

druhou stranu takovýto postoj podniků nemusí být nutně iracionální. Expert, na rozdíl od 

deterministického modelu, je schopen flexibilněji reagovat na změny a navíc intuitivně do 

svých expertíz zahrnout také faktor nejistoty.  Pokud tedy má být prolomena bariéra nedůvěry 

ze strany manažerů podniků, musí být navržený model schopen zohlednit neurčitost, musí být 

dostatečně komplexní co do počtu zahrnutých faktorů z hlediska svého účelu a cíle, ale musí 

být také bezesporu přehledný. Přesně tyto vlastnosti by měly modely vytvořené v disertační 

práci splňovat. Díky stochastickému, případně fuzzy přístupu navíc část subjektivního 

hodnocení přetrvá. 

Pro oblast hutnictví byla vytvořena již celá řada modelů. Zpravidla se jednalo o modely 

podporující operativní řízení výroby, jako v případě Todorov (1991), Zmeškal (1995), Ramík 

(1984), nebo Čemerková (2004). Přičemž první dvě zmíněné práce obsahují pouze 

deterministický přístup, Ramík (1984) přístup stochastický a Čemerková (2004) fuzzy přístup. 

Rešerší byly nalezeny pouze dvě práce, které obsahují model pro střednědobé a dlouhodobé 

plánování zaměřený přímo na hutní podniky. První z nich je ryze deterministický model 

Tabucanon a Sasiwong (1991) a druhý vícestupňový stochastický model Tanga, Che a Liu 

(2012). V obou případech jsou však zcela opomenuty environmentální vazby podniku. 

Výrobní optimalizační modely, které zahrnují také působení environmentálních faktorů 

(zejména trh s emisními povolenkami), zkonstruovali Zhang a Xu (2013), Tang a Song 

(2012), Rong a Landhelma (2007) a před nimi ještě Letmathe a Balakrishnan (2005). Tang a 

Song (2012) řešili problém výrobního plánování zcela odlišně oproti ostatním výzkumům. A 

to tak, že popsali zisk podniku pomocí produkční funkce zahrnující zisk z produkce vlastních 

výrobků a zisk z prodeje povolenek (stejně jako v případě této práce). Poté však nevyužili 

žádnou z optimalizačních metod matematického programování, pouze analyticky nalezli 
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maximum popsané produkční funkce. Lemanthe a Balakrishnan vytvořili svůj model už 

v prvním roce fungování systému obchodování s emisními povolenkami v EU. Kromě příliš 

vysoké míry obecnosti je největším nedostatkem tohoto modelu skutečnost, že je zde 

kombinován evropský a americký povolenkový systém a jejich podmínky, což by pro využití 

ze strany evropských podniků vyžadovalo jeho značné úpravy. Další nevýhodou tohoto 

modelu je, že je deterministický a nezahrnuje tak jakékoli náhodné faktory. Rong a 

Landhelma (2007) už přistoupili k využití stochastického programování, které je aplikováno 

také v modelech sestrojených v této práci. Další podobnost tvoří zavedené stochastické 

proměnné – náhodná poptávka po produktech podniku, náhodná cena produktů i emisních 

povolenek. Rong a Landhelma však svůj model vytvářeli pro oblast energetických 

společností, které mají celou řadu specifik oproti zde zkoumaným hutnickým podnikům, ať už 

jde o rozdíly týkající se povahy produktu a výrobního procesu (např. skutečnost, že neexistují 

zásoby, nebo že lze během výroby operativně přecházet na jiný typ paliv), ale také rozdíly 

v podmínkách v rámci systému obchodování s emisními povolenkami. Také typ vytvořeného 

stochastického modelu se zcela liší, bylo zde využito vícestupňového modelu pro více období 

využívajícího tvorbu scénářů. Díky tomu, že je model určen pouze pro operativní řízení 

výroby elektřiny, je zde jeden stupeň pro rozhodování stanoven časově na pouhou jednu 

hodinu. Takto sestavený model by pro hutnické podniky a jejich střednědobé a strategické 

řízení nebyl využitelný. Model představený Zhangem a Xu (2013) vyhovuje cílům této práce 

nejvíce. Pro optimalizaci výroby zde byl využit stochastický vícestupňový model s penalizací 

účelové funkce a pouze jedinou stochastickou proměnnou, a to náhodnou tržní poptávkou. 

Vytvořený model lze považovat za naprosto elementární, jelikož popisuje obchodování 

s emisními povolenkami ve značně zjednodušené podobě, ve které podniky nemohou zdaleka 

využít všech možností jak minimalizovat negativní vlivy systému EU ETS (využití různých 

typů povolenek, rozlišení mezi prodejní a nákupní cenou povolenky atd.).  Všechny čtyři 

nalezené a výše popsané práce zabývající se plánováním výroby s ohledem na 

environmentální faktory se shodují v názoru, že výzkumných prací zabývajících se 

optimalizací vztahů mezi podniky a systémem obchodování s povolenkami ze strany podniků 

(tzn. z mikroekonomického pohledu) je překvapivě málo a je zapotřebí tuto oblast rozvíjet. 

Pokud jde o dosavadní využití stěžejních kvantitativních metod plánovaných pro tuto 

práci pro účely podnikového plánování a rozhodování, je možné nalézt celou řadu aplikací. 

Fuzzy matematické programování, respektive některé z jeho metod byly využity pro 

zefektivnění různých podnikových procesů, jako např. logistika a zásobování v případě 



14 

Peidra, Peidro et al. (2009) nebo Hsieh (2002), ale také pro plánování výroby. Zde lze 

jmenovat zejména práce Wang a Fang (2001 a 2004), Tang, Wang a Fung (2000), Chen a 

Huang (2010) a již zmíněnou práci Čemerková (2004). Všechny tyto práce jsou založeny 

zejména na možnostním a flexibilním programování. Stochastické programování bylo rovněž 

pro optimalizaci výrobního portfolia už mnohokrát využito. Kromě již zmíněné práce Rong a 

Landhelma (2007) např. v případech Zanjani, Nourelfath a Ait-Kadi (2009), Higle a Kempf 

(2011), Peters, Boskma a Kupper (1977) nebo Tang, Che a Liu (2012). Tyto další práce však 

už postrádají zohlednění environmentálních faktorů. Navíc všechny zmíněné práce obsahují 

vícestupňové stochastické programování s využitím scénářů a jako stochastické proměnné 

jsou v nich volena pouze poptávka (ta bude využita také v této práci) a dále technické 

parametry určující efektivnost strojů, kvalitu surovin apod. Vícestupňové modely s ohledem 

na cíl práce nebudou využity.  

Rozdílem této práce oproti výše zmíněným je větší škála použitých metod jak pro 

stochastické, tak pro fuzzy programování (přestože oba postupy nejsou zcela 

substituovatelné). Modely budou postupně konstruovány a řešeny jako úlohy s penalizací 

v účelové funkci a úlohy s pravděpodobnostními podmínkami (v případě stochastického 

programování) a jako úlohy se stanovenou mírou možnosti a nutnosti dodržení omezujících 

podmínek včetně parametrického přístupu, v porovnání s defuzzifikací účelové funkce s fuzzy 

koeficienty (v případě fuzzy optimalizace). Výsledky využití těchto přístupů pro tvorbu a 

řešení ekonomicko-ekologického modelu budou dále porovnány a diskutovány.  

Na rozdíl od všech zmíněných prací bude také sestrojen optimalizační model za 

neurčitosti, jehož jedna ze stochastických (nebo fuzzy) proměnných, a sice náhodná cena 

emisní povolenky, bude bude modelovat dopady obchodování s emisními povolenkami na 

podniky, a který bude zároveň zkonstruován na míru hutnickým podnikům. Práce tak řeší 

aktuální reálný problém, čímž výrazně roste její potenciál pro praktické využití ze strany 

podniků. 

Práce je mimo úvod a závěr rozdělena do tří kapitol. První z nich (kapitola 2) slouží 

k identifikaci a popisu různých vlivů působících na hutnický podnik. Tyto vlivy budou dále 

sloužit pro konstrukci optimalizačních modelů. Kapitola 3 je ryze teoretická a metodická a 

popisuje základní kvantitativní metody využité v této práci. Mezi nimi dominují optimalizační 

metody za rizika a nejistoty (stochastické programování a fuzzy optimalizace), které jsou 

podpořeny popisem dalších nezbytných metod a nástrojů (náhodné procesy, rozložení 

pravděpodobnosti a metody odhadu jejich parametrů a základy teorie fuzzy množin). Třetí 
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část (kapitola 4) je pak stěžejní z hlediska přidané hodnoty této práce. Na základě zjištěných 

vlivů z kapitoly 2 jsou sestrojeny optimalizační modely založené na různých přístupech 

vysvětlených v kapitole 3. Navržené modely jsou verifikovány na reálných datech a na závěr 

čtvrté kapitoly jsou výsledky všech modelů komparovány a diskutovány.   
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2 Identifikace ekonomických a environmentálních faktorů 
působících na celkovou marži hutního podniku 

Aby mohlo být dosaženo stanovených cílů a mohl být sestrojen model, který bude 

optimalizovat výrobu podniku, musí být nejprve identifikovány všechny podstatné vazby, 

které podnik, jeho výrobu a zisk, ovlivňují, nebo alespoň mohou ovlivnit. Podnik může být 

ovlivněn dvěma základními typy faktorů, podle toho, kde se nacházejí jejich původci, tzv. 

stakeholdeři. První z nich jsou vazby, které na podnik (systém) působí z vnějšku, jejich zdroj 

je tedy mimo hranice modelovaného systému (zdrojem jsou stakeholdeři vnější) a druhým 

typem jsou vazby uvnitř systému (jejich zdrojem jsou stakeholdeři 

vnitřní).Equation Chapter (Next) Section 1 

V praxi bývají analýzy působících faktorů aplikovány na konkrétní podnik. Vzhledem 

k tomu, že modely, které budou v této práci vytvořeny, mají sloužit jako obecné modely, 

budou všechny analýzy cíleny obecněji, a sice na hutní podniky v ČR. To může mít za 

důsledek jejich nižší úroveň podrobnosti (zejména v případě vnitřních vazeb a vazeb 

z operačního okolí podniku), tento fakt ovšem s ohledem na cíl práce není výrazně omezující.      

2.1 Analýza vnějšího prostředí hutního podniku 
Vnější vazby systému lze rozdělit do dvou skupin podle toho, o jak vzdálené okolí se 

jedná. Tzv. makrookolí je zdrojem vazeb, jejichž původci jsou od podniku vzdáleni natolik, že 

je tento podnik téměř nemůže ovlivnit.  Tyto vazby budou identifikovány a popsány pomocí 

analýzy PEST. Vzhledem k modelované realitě a účelu modelování bude klasická PEST 

analýza rozšířena ještě o dvě další skupiny vazeb, a sice vazby legislativní a vazby ekologické 

(environmentální). Toto rozšíření se v literatuře nazývá PESTLE, viz např. Robbins a Coulter 

(2012), a je obsahem kapitoly 2.1. Druhá skupina vnějších vazeb jsou vazby tzv. operačního 

okolí. Na rozdíl od makrookolí je operační okolí podniku „blíže“, podnik jej může ovlivňovat 

svými rozhodnutími a je podstatou konkurenčního boje v daném odvětví na daném trhu. 

Častým nástrojem pro identifikaci a analýzu operačního okolí je Porterova analýza 5 sil, viz 

např. Robbins a Coulter (2012). Množina všech vnějších vazeb, které významným způsobem 

ovlivňují podnik, se nazývá podstatné okolí. Schéma interakce typů vnějšího okolí a 

podstatného okolí je prezentováno Obr. 2.1.  
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Obr. 2.1: Schéma podniku a jeho okolí  

 

Zdroj: Robbins a Coulter (2012) 

2.1.1 Analýza vlivů makrookolí PESTLE 

PESTLE analýza identifikuje vazby, které iniciují vnější stakeholdeři, kteří se nacházejí 

nejen mimo podnik, ale také mimo trh, na kterém podnik působí (resp. tento trh ovlivňují, ale 

jejich působení je s ním spjato pouze okrajově). Zkratka analýzy vznikla podle skupin faktorů, 

které jsou zkoumány, a sice vlivy Politické, Ekonomické, Sociální, Technologické, 

Legislativní a Ekologické (environmentální). Přitom některé vazby nelze vždy jednoznačně 

zařadit pouze do jedné z těchto skupin a navíc často dochází ke vzájemné interakci mezi 

těmito skupinami. 

Politické faktory jsou faktory, které jsou vytvářeny zejména politickou reprezentací 

státu, kde se podnik nachází, případně organizacemi a institucemi, do kterých daný stát patří 

nebo jejichž pravidly se podnik musí řídit. Pro české hutní podniky jsou zásadními 

tuzemskými stakeholdery v této kategorii Vláda ČR (zejména MPO ČR a MŽP ČR) a 

Parlament České republiky. V roce 2004 přibyl však ještě jeden významný účastník a tím je 

Evropská Unie a její orgány. Postavení těchto uvedených institucí je výsadní, jelikož jsou 

tvůrci legislativy (zákonů ČR a směrnic a nařízení EU), která je pro každý trh zásadní. Pro 

stabilitu a snazší plánování podniku je nutné, aby političtí zástupci byli ve svých opatřeních 

konzistentní a prováděli pokud možno predikovatelná opatření. V oblasti hutnictví je 

v posledních letech situace taková, že se MPO ČR ve spolupráci s organizací zastřešující 

všechny české hutní podniky Hutnictví železa a.s. snaží vytvářet hutním podnikům vhodné 

podmínky pro udržení konkurenceschopnosti v rámci EU a hlavně proti zemím „třetího 

světa“. Příkladem může být celá řada legislativních opatření týkajících se vztahu životní 

prostřední vs. hutní podnik jako např. vyjednání derogací pro českou energetiku nebo zvýšení 

imisních limitů pro vyhlášení smogové a regulační situace (tato opatření jsou dále zmíněna 
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v kapitole 2.4.2). Na druhou stranu některá opatření vlády v letech 2009-2013 vedla také 

k ochromení českého průmyslu – jednalo se zejména o restriktivní fiskální politiku, která 

vedla jednak ke snížení průmyslové aktivity a tudíž i poptávky po hutních výrobcích, ale také 

prostřednictvím zvýšení daní ke zvýšení nákladů podniků. Mimo zmíněné obecně působící 

instituce zde ještě působí ty, které jsou orientovány přímo na oblast hutnictví (např. evropská 

organizace sdružující výrobce oceli EUROFER nebo Světová asociace oceli - World Steel 

Organization). Jejich hlavní přínos pro české hutě spočívá zejména v poskytování důležitých 

dat a informací. 

Ekonomické faktory souvisejí s vývojem národní, a vzhledem k vysoké otevřenosti a 

proexportními zaměření ČR, také evropské a světové ekonomiky. Závislost hutního průmyslu 

na importu surovin a exportu výrobků není výjimkou. Význam zahraničních dodavatelů 

odběratelů je doložen Obr. 2.2, který ukazuje vývoj dováženého, exportovaného a v tuzemsku 

vyrobeného objemu oceli a všech ocelářských výrobků. V grafu je vidět dva důležité jevy. 

Prvním z nich je projev globální ekonomické krize, která se v ČR projevila nejvíce v letech 

2008-2010. Během této krize došlo k poklesu HDP a průmyslové aktivity a tím také k poklesu 

poptávky po ocelářských výrobcích. S mírným oživením ekonomiky na počátku druhého 

desetiletí se objemy produkce a obchodovaného množství začaly pomalu přibližovat stavu 

před krizí. Druhý jev, který ukazuje Obr. 2.2 je však pro český průmysl ještě závažnější a 

nebezpečnější, jedná se totiž o projev strukturální dlouhodobé změny v hutnickém průmyslu. 

V roce 2004, kdy ČR vstoupila do EU, došlo k převážení dovozu ocelářských výrobků nad 

vývozem. Od tohoto roku je tedy saldo obchodu těchto ukazatelů záporné a stále se 

prohlubuje. Dokonce se v posledních letech dovážené objemy začínají přibližovat celkové 

tuzemské produkci. Tento jev znamená, že v České republice dochází k nahrazování 

používání tuzemských ocelářských výrobků výrobky zahraničními. To je vyvoláno prudce 

rostoucím přílivem mimoevropské, zejména čínské oceli do zemí EU, což bezprostředně 

ohrožuje evropské ocelárny. Strategie cenového (nákladového) vůdcovství není pro české a 

evropské producenty oceli možná. Asijská ocel je vyráběna s nižšími náklady (zejména 

náklady na pracovní sílu). Navíc výroba v Asii není oproti Evropě zatížena dodatečnými 

legislativními postihy plynoucí z environmentálních dopadů výroby (více viz kapitola 2.4), 

čímž dochází k externalizaci výrobních nákladů. Jedním z důvodů, proč je výroba českých 

hutních podniků udržována na stále srovnatelné úrovni s produkcí např. v minulém desetiletí, 

je ještě stále poměrně nízká úroveň mezd v ČR. Ta se však pomalu začíná přibližovat 

průměru EU a vzniká tak potenciálně velký problém pro blízkou budoucnost. Jak bylo 
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zmíněno již v úvodu, postupně u evropských hutních podniků dochází k přechodu na strategii 

diferenciace – soustředění se na užší portfolio výrobků a zejména na jejich kvalitu, viz 

Ameling a Steffen (2005). Přesto je průměrný podíl nevyužitých výrobních kapacit pod 

hranicí 80 % (viz Obr. 2.3), přitom podle analýz evropské asociace EUROFER je pro 

dlouhodobou udržitelnost evropských hutních podniků třeba alespoň 85 % využití, viz 

Hutnictví železa (2013). 

Obr. 2.2: Vývoj objemu produkce, export a importu ocelářských výrobků v/z/do ČR mezi lety 
1994 a 2012.  

 

Zdroj: Hutnictví železa (2013) 

Poslední část týkající se ekonomických faktorů je zaměřena na ceny vstupů. I přes stále 

efektivnější výrobní technologie je hutní průmysl jedním z energeticky nejnáročnějších. Cena 

elektrické energie je tak jednou z nejvýznamnějších složek výroby. Mezi lety 2001 a 2011 

vzrostla cena elektřiny v ČR o 229 %, což bylo nejvíc z celé EU. To je v porovnání např. 

se 115 % Německa nebo 109 % Francie opravdu mnoho a je vidět, že z tohoto pohledu byli 

tuzemští producenti oproti zahraničí znevýhodněni. Na druhou stranu při porovnání současné 

ceny  energie  napříč EU,  patří  ČR  mezi  státy  s  průměrnou  cenou  elektrické  energie  (dle  dat  

Europe’s Energy Portal1), což ukazuje na to, že nárůst cen v posledních přibližně deseti letech 

vedl spíše k „dohnání“ cen v západní Evropě. Přesto EU na nátlak ministerstev průmyslu 

většiny členských států v polovině roku 2013 vyhlásila tzv. „Akční plán pro 

konkurenceschopný a udržitelný ocelářský průmysl“, jehož základním opatřením je provedení 

analýzy faktorů ovlivňující ceny elektřiny, a tím také náklady hutnického průmyslu, viz 

Evropská Komise (2013). Žádná konkrétní opatření však doposud provedena nebyla. Protože 

není možné z důvodu vysoké konkurence projevit změnu do odbytových cen, jakákoli 

                                                             
1 www.energy.eu 
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zvyšování nákladů se negativně promítnou do rentability (marží) těchto podniků, a tím 

potenciálně ohrožuje jejich konkurenceschopnost. Ceny ostatních strategických surovin 

charakteristických pro hutní průmysl (šrot, uhlí, železná ruda a surové železo) jsou uvedeny 

v Příloze 1. Jejich porovnání s vývojem odbytových cen (viz Příloha 2) ukazuje, že jejich 

vývoj je téměř dokonale korelovány a tudíž dochází jen k malým meziročním změnám marží. 

Na druhou stranu se však zisky českého ocelářství v důsledku krize propadly. 

Z dlouhodobého maxima roku 2007 (okolo 25 mld. Kč) došlo v roce 2009 k poklesu do 

dokonce záporných hodnot (podniky vykazovaly ztrátu necelých 5 mld. Kč). V současnosti se 

hodnoty zisků za celý hutnický sektor ČR pohybují okolo nebo těsně nad nulovou hranicí (viz 

Obr. 2.4). 

Obr. 2.3: Vývoj využití kapacit evropských hutních podniků (v procentech) v letech 2000-
2012 spolu s udržitelnou hranicí 85 %. 

 

Zdroj: Hutnictví železa (2013) 

Obr. 2.4: Vývoj tržeb, přidané hodnoty a zisku před zdaněním ocelářského průmyslu v ČR 
v letech 2001-2014. 

  

Zdroj: Hutnictví železa (2013) 
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Významným stimulačním faktorem, který by mohl pomoci hutním podnikům opět 

dlouhodobě generovat vyšší zisky, by mohlo být opatření České národní banky, která se v září 

2013 rozhodla zavést intervence měnového kurzu vůči euru. Umělé oslabení z hodnot okolo 

25 Kč/EUR až na kurzy přesahující 27 Kč/EUR podporuje český export do eurozóny.  

Do skupiny Sociálních faktorů patří kromě zaměstnanců, kteří jsou přímo součástí 

každého podniku, také veřejnost. Přestože veřejnost nemá tak silný vliv jako např. politická 

reprezentace, jsou tzv. public relations (vztahy s veřejností) pro podnik a hlavně jeho goodwill 

důležité. Zainteresovanost veřejnosti bývá vyvolána zpravidla externalitami podniku. 

Negativní externalitou všech provozů těžkého průmyslu je lokální znečištění provozoven a 

zhoršování imisní situace jejich blízkého okolí, která snižuje životní komfort místních 

obyvatel a má potenciálně negativní dopady na jejich zdraví. Pokud jde o snižování množství 

odpadů, bývají bariérou velmi vysoké náklady opatření, které mají snížit množství 

produkovaného odpadu. Výhodou je, že na čistějším životním prostředí má zájem nejen 

obyvatelstvo, ale také orgány státní správy a EU a ty jsou schopné podnikům prostřednictvím 

různých dotačních programů v těchto zamýšlených investicích pomoci. Např. podnik 

ArcelorMittal Ostrava a.s. mezi lety 2013 a 2016 postupně zavede do provozu tzv. 

odprašovací vaky, které budou filtrovat zplodiny vycházející z továrních komínů a budou tak 

snižovat emise, viz ArcelorMittal (2013). Naopak mezi pozitivní vlivy hutního podniku na 

veřejnost patří zejména vytváření nových pracovních míst.  

Technologické faktory hrají důležitou roli všude, kde je zapotřebí strojů a zařízení. 

Technologický pokrok je esenciálním faktorem nejen pro růst národního hospodářství, ale 

také pro růst a prosperitu podniku. Specifikem hutního průmyslu jsou zpravidla extrémně 

vysoké náklady, které jsou spojené s nákupem a zaváděním nových technologií. Jak bylo 

zmíněno u faktorů ekonomických, jestliže se české a evropské hutě a ocelárny mohou něčím 

bránit, aby v asijské konkurenci obstály, pak je to efektivnost výroby a kvalita výrobků. 

V současné době však podniky bohužel nemají pro zavádění inovací nejvhodnější 

ekonomické podmínky, protože celý sektor je stále ve výrazné recesi (viz Obr. 2.4 zachycující 

tržby a zisky podniků). Přesto se některé investice uskutečňují – např. odprašovací vaky 

zmíněné v kategorii sociálních faktorů, nebo investice do modernizace kontilití společnosti 

ArcelorMittal zvyšující kvalitu oceli ve výši jedné miliardy korun z roku 2013, viz 

ArcelorMittal (2013). 

Legislativní faktory jsou vytvářeny a měněny subjekty s mocí zákonodárnou. Kromě 

zákonů a sbírek zákonů, které ovlivňují všechny komerčně působící právnické osoby v ČR, 
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jako jsou např. obchodní zákoník nebo zákoník práce, jsou průmyslové firmy ovlivněny ještě 

dalšími předpisy, které omezují výkon jejich činnosti. Tyto zákony se týkají vztahu podniku 

k životnímu prostředí, přesněji objemu produkovaného odpadu. Vzhledem k vysoké relevanci 

těchto zákonů s ohledem na tvorbu cílového ekonomicko-ekologického modelu, jsou tyto 

konkrétní zákony rozebrány podrobněji v kapitole 2.4. 

Posledním druhem vlivů vnějšího okolí jsou ekologické (environmentální) faktory. 

Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na hutní podniky, tedy podniky těžkého 

průmyslu, u kterých je důvodně očekáván výrazný vliv na životní prostředí, a v souladu s cíli 

prezentovanými v úvodu, bude této problematice věnován zvýšený zájem. Schéma v Obr. 2.5 

zachycuje všechny podstatné environmentální faktory a vazby mezi nimi (symboly „+“ a „-“ 

značí vztah přímé a nepřímé úměry). Jak je v tomto schématu znázorněno, lze ekologické 

vlivy rozdělit do dvou skupin. První z nich je soubor faktorů, které podnik může, ale také 

nemusí respektovat a splnit (v obrázku jsou proto označeny jako „dobrovolné“ vlivy) a 

druhou skupinou jsou naopak aspekty, které ze strany podniku musí být respektovány a 

dodržovány vždy. 

Dobrovolné faktory jsou úzce spjaty se sociálními a technologickými vlivy, které byly 

popsány již dříve v této kapitole. Firmy, které se rozhodnou, že tyto vlivy zohlední, mají tzv. 

ofenzivní ekologickou strategii – snaží se prostřednictvím životního prostředí a jeho protekce 

nad povinný rámec, získat konkurenční výhodu, viz Jørgensen a Nielsen (2012). První možné 

ekologické opatření, které v případě vlastního zájmu může podnik zavést je tzv. Řízení 

ekologického profilu společnosti (Environmental Management System; EMS). EMS je popsán 

a zaváděn pomocí standardů EMAS, ISO 14001 a různých ekoznaček a spočívá v 

zefektivňování podnikových procesů tak, aby byly sníženy dopady na životní prostředí. 

Podnik splňující zmíněné standardy je monitorován a kontrolován nezávislou institucí (např. 

agentura EMAS) a je tlačen k meziročnímu snižování objemu produkovaných odpadů, 

k využívání environmentálně přátelských technologií a prostředků v co nejvyšší míře. Přínosy 

zavedení EMS nejsou primárně ekonomické (zpravidla zavedené změny mývají naopak 

negativní dopad na zisk), ale dochází ke zlepšení vnímání firmy ze strany veřejnosti, 

odběratelů, dodavatelů a jiných stakeholderů a tím také ke zlepšení vyjednávacích podmínek 

s nimi. Navíc je pak možné čerpat některé typy dotací, které jsou vázané přímo na ekologické 

standardy, viz Jørgensen a Nielsen (2012). Standardy spojené s EMS nejsou podniky těžkého 

průmyslu doposud téměř vůbec využívány a i s ohledem na současnou ekonomickou situaci 

v odvětví nelze v dohledné době očekávat výraznější změny. Druhým environmentálním 



23 

dobrovolným faktorem jsou investice do čistších technologií. Ty jsou jednak součástí EMS, 

ale také mohou být reakcí na jiné, povinné, faktory (snížením objemu odpadů v důsledku 

zavedení lepších technologií dojde k snadnějšímu dodržování povinných environmentálních 

restrikcí). Problémem je skutečnost, že inovace technologií je v krátkém (ale většinou i ve 

střednědobém) horizontu ztrátová – doba návratnosti realizovaných investic bývá velmi 

dlouhá. Tento fakt, spolu se zmiňovanou zhoršenou ekonomickou situací českých hutních 

podniků a také s extrémně vysokými náklady na zavádění nových technologií vytváří pro 

tuzemské ocelářské podniky značné bariéry, které jsou v současné době jen velmi obtížně 

překonatelné. 

Mezi povinné faktory patří poplatky za vyprodukovaný odpad (v různých 

skupenstvích), emisní limity a stropy a evropský systém obchodování s emisními 

povolenkami. Vzhledem k jejich významu pro tuto práci jim bude věnována celá samostatná 

kapitola 2.4, kde budou tyto vlivy podrobně popsány a zhodnoceny. 

Obr. 2.5: Povinné a dobrovolné environmentální legislativní faktory ovlivňující zisk podniku 

 

2.1.2 Analýza vlivů operačního okolí pomocí Porterovy analýzy pěti sil 

Porterova analýza pěti sil slouží k identifikaci a analýzám vlivů, které působí na 

konkurenceschopnost podniku na daném trhu. Schéma analýzy je zobrazeno pomocí Obr. 2.6. 
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Uvažováno je zde pět působících faktorů – dodavatelé, odběratelé, substituční produkty, 

stávající a nová konkurence. 

Obr. 2.6: Schéma Porterovy analýzy 5 sil 

 

Zdroj: Robins a Coulter (2012) 

Vzhledem k tomu, že cílem této subkapitoly není analýza vlivů na konkrétní podnik, ale 

jen obecně na tuzemský hutní podnik, budou zde popsány pouze obecné faktory českého trhu 

s hutními a ocelářskými produkty. Tržní struktura v oblasti hutnictví je specifická relativně 

nízkým počtem účastníků – ať už jde o dodavatele, odběratele nebo konkurenty. Dodavatele 

lze rozdělit na dodavatele hutních surovin (železa, oceli a případně ocelářských 

meziproduktů) a dodavatele fosilních paliv a energie nutných pro energeticky velmi náročnou 

hutní výrobu (uhlí, koks, elektrická energie). U některých vstupů si tuzemské podniky 

nemohou vybrat jinou variantu, než import ze zahraničí (např. železná ruda, která se 

importuje např. z Brazílie, Ukrajiny nebo Číny), u některých produktů si podniky mohou 

zvolit mezi českým a zahraničním dodavatelem (např. dodavatel uhlí nebo vápence).  Díky 

relativně nízkému počtu možných dodavatelů není vyjednávací pozice hutního podniku 

s dodavateli příliš silná. Odběrateli finálních hutních výrobků jsou zejména stavební a 

strojírenské podniky. Přestože český hutní trh je poměrně malý, díky již zmiňované silné 

konkurenci z Evropy, ale zejména s Asie, mají české podniky jen velmi malou možnost 

ovlivňovat ceny. V České republice jsou pouze čtyři významné hutnické podniky – 

ArcelorMittal a.s., Evraz Vítkovice Steel a.s., Třinecké železárny a.s. a Vítkovice Machinery 

Group a.s. (ostatní mají v porovnání s nimi zanedbatelnou velikost a objemy produkce, navíc 

jsou zaměřeny spíše na transformaci ocelářských meziproduktů na úzce specializované 

ocelové výrobky, např. Poldi Hütte s.r.o. nebo Pilsen Steel s.r.o.). Konkurenční boj mezi 

těmito čtyřmi podniky je značně oslaben částečně odlišnou diferenciací portfolia vyráběných 

výrobků. Navíc se mezi nimi objevují často také vazby ve formě dodavatelsko-odběratelských 
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vztahů, které je nutí ke kooperaci. Konkurenci tak představují zejména zahraniční podniky. 

Vzhledem k extrémně vysokým nákladům spojeným se vstupem na trh je příchod nových 

konkurentů nepravděpodobný. To podporuje také současná špatná ekonomická situace na 

tomto trhu. Velkou výhodou pro tyto podniky je skutečnost, že substituty ocelářským 

výrobkům exisují jen v minimální míře – může se měnit kvalita díky složení a výrobním 

postupům, ale železo, ocel a výrobky z ní jsou do značné míry jedinečné a 

nenahraditelné.Equation Chapter 2 Section 2 

2.2 Analýza vnitřního prostředí a podmínek hutního podniku 
Kromě vnějšího prostředí ovlivňují podnik také jeho vlastní charakteristiky a vnitřní 

vazby. Vzhledem ke komplexnosti každého podniku budou v této práci uvažovány pouze ty 

prvky a vazby, které mohou být využity pro vytvoření cílového ekonomicko-ekologického 

optimalizačního modelu hutního podniku. S ohledem na skutečnost, že ověřovaný model má 

optimalizovat výrobní plán, bude jako výchozí bod sloužit strukturní model výrobního 

procesu, jak jej definoval ruský matematik W. W. Leontief. Ten definuje na podniku systém, 

který  je  tvořen  prvky  (výrobními  a  surovinovými  obory)  a  vazbami  mezi  těmito  prvky.  

Základní bilanční rovnici otevřeného leontiefovského strukturního modelu v maticové podobě 

ukazuje rovnice (2.1), viz např. Taha (2011). 

 x Ax y= +  , (2.1) 

kde x  je vektor objemu produkce výrobních oborů, A  matice technických koeficientů přímé 

spotřeby kvantifikující vztahy mezi jednotlivými výrobními obory (obsahuje potřebná 

množství výrobních oborů na jednotku produkce všech ostatních výrobních oborů) a y je 

vektor objemu odbytů výrobních oborů. 

Technické koeficienty přímé spotřeby mohou být dány výrobními normami strojů a 

zařízení, které podnik pro svou výrobu používá. S novějšími technologiemi klesají hodnoty 

těchto koeficientů, výroba je efektivnější a podnik může se stejným množstvím vstupů vyrobit 

více produktů. Nebo by bylo možné model vyjádřený rovnicí (2.1) místo ve fyzických 

(naturálních) jednotkách vyjádřit v jednotkách finančních a pak stanovit technické koeficienty 

pomocí nákladů na výrobu. Výrobní náklady jsou jedním z rozhodujících faktorů vyrobeného 

množství, bohužel jen málokteré náklady (myšleno jednotkové) je podnik schopen ovlivnit. 

Co ale podnik je schopen ovlivnit svými rozhodnutími, jsou výrobní kapacity. Ty ovlivňují 

výsledky modelu daný rovnicí (2.1) tím, že stanovují limity pro případné změny ve výrobě. 

Objem výroby je omezen kapacitou strojů, množstvím disponibilního lidského kapitálu, 
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nejrůznějšími legislativními omezeními (jako jsou např. délka pracovní doby nebo ekologická 

opatření popsaná podrobněji v kapitole 2.4). Kromě toho další kapacity určuje omezenost 

skladovacích prostor pro pokrytí časového nesouladu mezi výrobou a odbytem.  

2.3 Environmentální faktory ovlivňující celkovou marži podniku 
V kapitole 2.2 byla provedena PESTLE analýza vnějšího okolí hutního podniku, ve 

které byly environmentální faktory ovlivňující podnik rozděleny na dvě základní skupiny 

podle toho, jestli je jejich účinek pro firmu nevyhnutelný, či nikoliv (Obr. 2.5). V popisu bylo 

již napsáno, že dobrovolné environmentální faktory jsou hutními podniky v současnosti 

využívány jen minimálně. Proto budou dále brány do úvahy pouze vlivy direktivně vynucené 

legislativou. Nejdříve bude v kapitole 2.4.1 popsán hlavní nástroj politiky životního prostředí 

EU,  a  sice  systém  obchodování  s  emisemi  EU  ETS  (European  Union  Emissions  Trading  

Scheme) a v kapitole 2.4.2 budou popsány zbývající povinné faktory v souladu s Obr. 2.5. 

2.3.1 Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS a jeho vliv na podniky 

Vzhledem k jak současnému, ale také k budoucímu potenciálnímu vlivu obchodování 

s emisemi v Evropské Unii na průmyslové podniky, bude systému EU ETS věnována větší 

pozornost. Na rozdíl od ostatních environmentálních restrikcí, které jsou založeny pouze na 

direktivně omezeném množství odpadů, případně na pokutách a poplatcích za vyprodukovaný 

odpad, tvoří ETS propracovaný systém pravidel, který dal vzniknout zcela novému trhu – trhu 

emisních povolenek. Cílem této kapitoly je zachytit podstatu fungování tohoto trhu a jeho 

legislativní podporu, popsat základní milníky v jeho evoluci. Dále bude mapován vývoj vlivu 

systému ETS na podniky se zvýšeným důrazem na současný stav a budou identifikovány 

faktory ovlivňující parametry tohoto systému. 

Princip systému EU ETS a jeho účastníci 

První myšlenka na zřízení trhů s emisemi, jak uvádí Jílková (2003), pochází už z roku 

1968 a prezentoval jí ve své knize „Pollution, property and prices“ Kanaďan J. H. Dales. 

Poprvé byl zaveden v USA v roce 1995 a v roce 2005 vznikl také v Evropě pro země 

Evropské Unie, viz Conrad, Rittler a Rotfuß (2012). Hlavním podnětem vzniku evropského 

systému obchodování s povolenkami (ETS EU) byla ratifikace Kjótského protokolu v prosinci 

roku 2004, ve kterém se země EU zavázaly snížit své emise oproti roku 1990 alespoň o 8 % 

do roku 2012 a následně až o 20 % do roku 2020, jak uvádí Směrnice 2003/87/EC. Evropská 

Unie tedy zvolila trh s povolenkami za hlavní nástroj vedoucí ke snižování množství 

skleníkových plynů, zejména s ohledem na ekonomickou a environmentální efektivitu. 
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Přestože Kjótský protokol zahrnuje koš šesti plynů, evropský emisní trh pokrývá pouze jeden 

z nich, a sice oxid uhličitý. 

Principem ETS je povinnost každého účastníka pokrýt veškeré své vyprodukované 

emise CO2 povolenkami, které se v evropském systému nazývají EUA (European Union 

Allowances). Přitom jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu 

uhličitého. Základní podmínkou fungování trhu je pak průkazný transparentní systém 

monitorování emisí na základě posouzení nezávislé instituce. ETS v současnosti zahrnuje více 

než 12000 průmyslových závodů, jejichž příkon energie převyšuje 420 MW, a které působí v 

některé z následujících oblastí: energetika, těžba a zpracování uhlí, zpracování železa a oceli, 

výroba cementu, skla, vápna, cihel, keramiky, zpracování ropy a papírenský průmysl, viz 

Směrnice 2009/29/EC. Emise těchto závodů představují až 40 % všech emisí 

vyprodukovaných v EU, viz Venmans (2012).  

V současné době, alespoň podle informací, které byly získány jak přímo z podniků, tak 

z veřejných informačních zdrojů, české podniky obchodují s povolenkami spíše na základě 

odhadů a intuice. Modely, které budou v této práci konstruovány, budou nutný nákup a prodej 

povolenek zahrnovat, takže dojde k jejich začlenění přímo do výrobního plánování podniku a 

tím také k efektivnějšímu nakládání s povolenkami. 

Legislativní rámec systému EU ETS 

Prvotním právním dokumentem, který shrnoval myšlenku společného evropského trhu 

s emisemi, a který popisoval předpokládaný systém fungování EU ETS, byla Zelená kniha o 

obchodování s emisemi skleníkových plynů v Evropské Unii z roku 2000 (Evropská Komise, 

2000). Závazným dokumentem, který založil ETS, byla však až směrnice EU 2003/87/ES. 

V roce 2008 byla původní směrnice pozměněna směrnicí novou, a sice Směrnicí 

2008/101/ES, která nově do systému zahrnula také činnosti z odvětví letectví. Poslední, a to 

výraznou, úpravu představuje směrnice 2009/29/ES, která má za cíl zefektivnit systém EU 

ETS a stanovit tak nové podmínky v systému pro třetí fázi obchodování pro roky 2013-2020. 

Dalším velmi významným a v současnosti aktuálním dokumentem je nařízení Komise č. 

601/2012 o monitorování a vykazování emisí, na základě něhož podniky vytvářejí 

monitorovací plány, podle kterých jim jednak byly přiděleny povolenky a jednak budou 

sloužit pro monitoring emisí v následujících letech obchodovacího období.  
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Typy emisních povolenek a finanční instrumenty EUA 

Kromě povolenek v rámci EU ETS (EUA) existují pro evropské podniky také jiné 

alternativy pro pokrytí svých emisí. Jsou jimi emisní jednotky CER (Certified Emissions 

Reduction) a ERU (Emissions reduction units), které vznikly na základě Kjótského 

protokolu2, viz Směrnice 2003/87/EC. Původ obou druhů povolenek je stejný – podniky 

z ETS se mohou účastnit projektů, které vedou ke snížení emisí u provozů jiných podniků. 

V případě CER se jedná o projekty v rámci tzv. CDM (Clean Development Mechanism) a u 

ERU jsou to tzv. JI (Joint Implementation). Investující (nebo spoluinvestující) podnik pak 

dostane zdarma množství povolenek odpovídající objemu emisí, kterému bylo zabráněno 

v rámci realizovaného projektu. Rozdíl mezi ERU a CER je takový, že v případě ERU musí 

být obě strany projektu ze zemí, které podepsaly Kjótský protokol, zatímco v případě CER 

podnik, u kterého se snižují emise, je mimo Kjótskou smlouvu. Navíc dalším rozdílem je, že 

s CER se může obchodovat, zatímco ERU musí podnik, které je získá využít pro vlastní 

potřebu. Oba zmíněné typy povolenek jsou při pokrývání verifikovaného množství emisí 

rovnocennou alternativou k EUA, viz Směrnice 2003/87/EC. 

Kromě nejrozšířenějších spotů EUA je obchodováno také s jejich deriváty, konkrétně 

s futures, opcemi a forwardy. Přestože hlavně futures EUA jsou velmi často obchodovaným 

instrumentem (ICE.com), nebudou v práci dále zahtnuty. To z toho důvodu, že podniky 

v ETS silně preferují obchodování se spoty a deriváty jsou zajímavé zejména pro spekulanty 

na trhu, viz Evropský parlament a Evropská rada (2012). 

Vývoj systému EU ETS a mechanismus přerozdělování povolenek 

Fungování systému obchodování s povolenkami je rozděleno do tří fází – první fáze 

(ETS I) 2005-2007, druhá fáze (ETS II) 2008-1012 a třetí fáze 2013-2020. Na začátku každé 

fáze došlo vždy k zásadním změnám v pravidlech fungování systému a s tím spojenými 

výkyvy cen CO2. 

V první a druhé fázi hrály rozhodující roli tzv. národní alokační plány (NAP), které 

vytvářely samy členské státy a ty je následně odesílaly do Bruselu, kde se plány posuzovaly a 

korigovaly. Pro první i druhou fázi ETS se vytvářel vždy jeden NAP, který sloužil pro 

stanovení zdarma přidělených povolenek podnikům. Takovýto způsob přidělování povolenek 

centrální autoritou se nazývá tzv. grandfathering. Problémem, který nastal už při sestavování 

NAP, a s jehož následky se systém musí vypořádávat dodnes, byla výrazná nadalokace 

povolenek. Zvláště pro členské státy, které ještě před zahájením systému splňovaly kjótský cíl 
                                                             
2 CER vznikly na základě článku 12, zatímco ERU na základě článku 6. 
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pro  rok  2010  (mezi  ně patřila  také  ČR),  se  snažily  NAP  nadhodnotit  a  zamezit  tak  

potenciálnímu ohrožení konkurenceschopnosti svých podniků. Žádaná a schválená množství 

povolenek v rámci NAP ukazuje Tab. 2.1. 

Tab. 2.1: Žádaná a schválená množství povolenek v rámci NAP I a NAP II 

 Návrh NAP 
pro ETS I 

Schválené 
množství 
povolenek 
pro ETS I 

Verifikované 
množství 
emisí za ETS I 

Návrh NAP 
pro ETS II 

Schválené 
množství 
povolenek 
pro ETS II 

CZ 116,31 97,6 82,5 101,9 86,8 
EU  2298,5 2122,16 2325,34 2082,68 

Zdroj: Procházka (2008) 

Rozdíl v pravidlech obchodování mezi prvními dvěma fázemi ETS spočíval zejména 

v tom, zda byl umožněn tzv. banking povolenek – tj. převod povolenek z jednoho období do 

druhého. Ten byl v ETS II na rozdíl od ETS I povolen.  

V prvních dvou fázích byl tlak na snižování emisí vyvíjen pouze prostřednictvím 

meziročně se snižujícího objemu zdarma přidělených povolenek. 

Ve třetí fázi už došlo k výraznějším změnám v systému. NAP se již nesestavují, Komise 

přiděluje členským státům takový objem povolenek, který je dán součtem historických emisí 

všech podniků v ETS v rámci daného státu (podniky si podle Směrnice 2009/29/EC mohly 

zvolit, zda se bude počítat medián emitovaných objemů z let 2005-2008 nebo 2009-2010). Na 

rozdíl od prvních dvou období bylo také upuštěno od plošného grandfatheringu, navíc 

množství zdarma přidělených povolenek bude meziročně pro většinu podniků klesat (viz Tab. 

2.2). Každý členský stát část svých povolenek přidělí zadarmo, jako tomu bylo v minulých 

obdobích, ale podstatnou část pak vydraží v aukcích emisních povolenek, které se tak staly 

novým potenciálním místem nákupu povolenek. Pro pochopení systému přidělování 

povolenek ve třetí fázi je nutné rozdělit si podniky v ETS na následující 3 skupiny – 

energetické společnosti, podniky z oblasti „carbon leakage“ a ostatní podniky. Každá z těchto 

skupin má podmínky přidělování povolenek nastaveny odlišně. 

Tab. 2.2: Množství zdarma přidělených povolenek v letech 2013 – 2020 v porovnání s rokem 
2012 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
CL 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ostatní 0,8 0,7286 0,6571 0,5857 0,5143 0,4429 0,3714 0,3 

Zdroj: Sandbag (2011) 
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Pro energetické společnosti, které tvoří více než 55 % všech podniků v ETS, bylo ve 

třetí fázi ETS stanoveno, že nebudou dostávat zdarma žádné povolenky, viz Conrad, Rittler a 

Rotfuß (2012). Všechny povolenky tak budou muset nakoupit v aukcích nebo na sekundárním 

trhu. Výjimku tvoří pouze energetické podniky ve státech EU, které zažádaly o tzv. derogace, 

neboli o možnost část povolenek určenou k aukcionování přidělit i těmto podnikům zdarma. 

Tyto podniky však musí finanční ekvivalent zdarma přidělených povolenek proinvestovat do 

inovace svých technologií. Derogace mají schváleny ČR, Maďarsko, Estonsko, Kypr a 

Rumunsko, viz Procházka (2008).  

EU stanovila odvětví, které jsou součástí sektoru „carbon leakage“ (CL) – tzn. soubor 

odvětví, kde je obzvláště vysoká možnost úniku uhlíku (přesná definice viz Směrnice 

2009/29/EC). U těchto podniků by povinnost nakupovat povolenky, vzhledem k jejich 

vysokému objemu, znamenala zvlášť vysoký nárůst nákladů. Hlavním důvodem vytvoření 

této skupiny odvětví je zejména udržení konkurenceschopnosti před podniky mimo EU. Bylo 

určeno, že podniky z této skupiny budou dostávat všechny povolenky zdarma, resp. 100 % 

stanoveného množství, které bude až do konce ETS III stejné (viz Tab. 2.2). Toto množství je 

vypočítáno na základě benchmarkingu a to podle 10 % nejefektivnějších instalací v daném 

odvětví, viz Venmans (2012). To znamená, že pokud má podnik špatné benchmarkingové 

hodnocení (např. díky zastaralých technologií), může být nucen část povolenek rovněž 

nakupovat.  Mezi oblasti CL v současnosti patří výrobci železa a oceli, cementu, vybraná 

odvětví chemického průmyslu a papírenské výrobny, jak uvádí Směrnice 2009/29/EC. Tyto 

oblasti však nemusí platit pro celou třetí fázi ETS, ale budou postupně co dva roky 

revidovány (zejména s ohledem na cenu povolenek).  

Ostatní podniky v ETS budou stále dostávat určitou část povolenek zdarma, ale část jich 

budou muset nakupovat v aukcích a na sekundárním trhu. Vývoj podílu zdarma přidělených 

povolenek pro tyto podniky během ETS III je zachycen v Tab. 2.2. Každý rok klesá tento 

podíl o 7,14 p. b. Pokud tedy nebudou pro další období změněny podmínky, počítá se, že 

podniky budou muset od roku 2025 nakupovat všechny své povolenky. Stejně jako u oblasti 

CL, i zde se přidělují povolenky zdarma na základě koeficientu získaného benchmarkingem. 

Primární a sekundární trh emisních povolenek 

Kromě zdarma alokovaných povolenek mají podniky možnost dodatečné potřebné 

povolenky kupovat na primárním trhu (tzn. v aukcích) nebo na sekundárním trhu, kde je 

mohou také prodávat.  
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Jak bylo již výše zmíněno povinnost aukcionovat povolenky mají prozatím pouze 

energetické podniky (alespoň ve státech, kde nebyly uplatněny derogace), účastnit se aukcí 

mají povoleno ale všechny subjekty EU – a to jak provozovatelé zařízení v ETS, tak také 

ostatní právnické a fyzické osoby. Jedinou podmínkou je, že subjekt musí mít založen 

povolenkový účet v celoevropském registru ECAS, viz Evropský parlament a Evropská rada 

(2012). Aukce musí být vyhlášeny alespoň měsíc dopředu v tzv. kalendáři aukcí, kde jsou 

údaje o přesném datu a hodině a objemu povolenek, které se budou dražit. Pokud se stane, že 

není vydražen celý objem povolenek, rozprostře se tento zbytek mezi tři bezprostředně 

následující aukce. Díky transakčním nákladům je nejmenší dražená jednotka 1 LOT, který 

obsahuje 1000 EUA. Podrobné podmínky aukcí uvádí na svých stránkách burza EEX3, která 

je společně s londýnskou burzou ICE jediným provozovatelem aukcí. 

Sekundární trh s povolenkami je stejně starý jako samotný ETS EU, začal tedy fungovat 

již v roce 2005. Na různých trzích lze obchodovat jak se spoty, tak s různými deriváty 

(forvardy, futures a opcemi). Subjekty mohou vstupovat na trh buďto přímo (u velkých 

podniků), nebo prostřednictvím brokera.  

Počet trhů, kde lze nakupovat spoty EUA (případně CER, které zde lze rovněž 

obchodovat), se postupně mění – v současnosti je největší objem povolenek obchodován na 

německé burze European Energy Exchange (EEX) a britské ICE. Lze ale využít také menších 

burz jako např. norskou Nordic Power Exchange (NordPool), rakouskou Energy Exchange 

Austria  (EEA),  slovenskou  Komoditní  Burzu  Bratislava  (KBB),  NASDAQ  OMX,  

nizozemský CLIMEX, španělský SENDECO2 nebo řeckou Hellenic Exchange Group 

(HELLEX). 

Obr. 2.7 graficky znázorňuje všechny kanály, prostřednictvím kterých podnik může 

emisní povolenky koupit nebo prodat. 

                                                             
3 www.eex.com 
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Obr. 2.7: Potenciální zdroje emisních povolenek pro podniky

 

Cena emisních povolenek a její determinanty 

Systém ETS EU je koncipován jako cap-and-trade systém. Centrální autoritou, kterou je 

zde Evropská Komise, je stanoveno celkové množství vydaných povolenek, které je postupně 

omezováno. Cena povolenky je však určována trhem a nikoli centrální autoritou. Vývoj cen 

povolenky byl a je základním problémem dosavadního osmiletého fungování ETS. Aby mohl 

trh efektivně fungovat, musí existovat již zmiňovaný faktor nedostatku. Ten ovšem zejména 

v první a částečně také ve druhé fázi chyběl – v Obr. 2.8 je zaznamenán počet a podíl zařízení, 

které měly verifikované emise pod a nad úrovní objemu emisí přidělených zdarma. Je zde 

vidět, že během první i druhé fáze pouze 30 a více procent všech zařízení měly nedostatek 

povolenek a musely je tedy nakupovat na sekundárním trhu. Poptávka po povolenkách tedy 

byla podstatně nižší, než jejich nabídka a ceny spotů měly v prvních třech letech výrazně 

klesající trend (viz Obr. 2.9)  

Mezi všemi sekundárními trhy a aukcemi dochází ke vzájemné konvergenci cen 

z důvodu konkurence trhů. Přesto se ceny povolenek u jednotlivých prodejců mohou lišit 

v řádu procent, což při množství emisí největších podniků nemusí být zanedbatelné. 
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Obr. 2.8: Počet průmyslových provozů, jejichž množství emisí přesáhl/nepřesáhl objem 

zdarma přidělených povolenek 

 

Obr. 2.9: Vývoj cen povolenek EUA (denní data v EUR) na burze EEX 

 

Kromě zmíněného množství povolenek na trhu působí na cenu povolenek celá řada 

faktorů, které určují její vývoj a volatilitu. Mezi nejvýznamnější faktory patří zejména 

(znaménky +/- je vyznačeno, zdali má faktor pozitivní/negativní vliv na cenu povolenky) 

podle Zapletal a Moravcová (2013): 

· celkové přidělené množství povolenek pro dané období (-); 

· ekonomická aktivita a aktivita daného odvětví (+); 

· cena fosilních paliv (zejména ropy, plynu a uhlí) a energií (+); 

· počasí (teplota) (-);  

· náklady na snižování emisí (+); 

· speciální události (z minulosti např. havárie jaderné elektrárny Fukushima, 

zastavení německého jaderného programu aj.); 

· energetická politika a politika životního prostředí (+/-). 

Modelováním cen povolenek a jejich predikcí se zabývá celá řada vědeckých studií. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně nový trh, kde se navíc velmi často mění podmínky 
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obchodování, je predikce cen velmi obtížná. Mezi použitými parametrickými přístupy, které 

jsou obecně pro predikci častěji používané, jsou GARCH modely (viz např. Hančlová a 

Zapletal (2013), Feng, Wei and Wang (2012), Alberola and Chevalier (2009), Oberndofer 

(2009)) ARIMA modely a jejich modifikace – novel hybrid ARIMA (Zhu and Wei (2013)), 

ARFIMA (Feng, Zou and Wei (2011)) a další metody. Výsledky těchto prací jsou těžko 

porovnatelné – jsou ovlivněny odlišností vstupních dat (zkoumaným časovým intervalem a 

frekvencí dat). Jejich závěry jsou však podobné – predikce jsou velmi nespolehlivé a nemá 

význam je provádět pro delší časový horizont, než několik měsíců, nejdéle pak jeden rok (a i 

takovéto prognózy jsou často znehodnocovány nepředvídatelnými šoky různého charakteru). 

Někteří autoři došli k závěru, že se cena emisních povolenek  vyvíjí podle tzv. náhodné 

procházky, viz Charles, Darné and Fouilloux (2011), Ellerman and Buchner (2008) nebo Benz 

and Trück (2009). Náhodná procházka je součástí také stochastických procesů, které jsou 

popsány v kapitole 3.2.2 a dále použity v aplikační části této práce.  Kromě finanční krize 

byla zdrojem nepředvídatelnosti také Evropská Unie, která provedla několik opatření s cílem 

uměle zvýšit cenu povolenek. Kromě již zmiňovaného bankingu se jednalo zejména o tzv. 

backloading, který odebral z trhu značný podíl povolenek. Úvodní hlasování v březnu 2013 

ještě neprošlo, nicméně 10. 12. 2013 byl opětovně projednávaný návrh schválen. 900 milionů 

povolenek, které měly být draženy v aukcích v letech 2014 a 2015 budou přesunuty na konec 

období ETS III. Očekávaný důsledek ze strany Komise byl nárůst ceny ze 4 až 5 EUR/EUA 

z druhé poloviny roku 2013 až k hranici 6 EUR, viz Evropská Komise (2013).  

Cena CER povolenek se podle dat španělské burzy SendeCO24 pohybuje na podstatně 

nižších hodnotách, než je tomu u EUA (ve třetí fázi ETS v rozmezí 0,1-0,2 EUR/CER). Aby 

Evropská Komise zabránila hromadnému skupování pouze CER (a tím poklesu cen EUA), 

zavedla opatření, které povoluje maximální možný podíl odepsaných CER ve výši 10 % 

z celkového objemu verifikovaných emisí, viz Směrnice 2009/29/EC. U velkých podniků, 

jako jsou např. elektrárny, nebo hutě se však množství ročních emisí pohybuje v milionech 

tun (přesné údaje lze nalézt v internetové databázi Carbon market data5), takže i zmíněná 10% 

hranice umožní na těchto transakcích vydělat až stovky tisíc EUR. 

                                                             
4 www.sendeco2.com 
5 www.carbonmarketdata.com 
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Dopady systému EU ETS na podniky 

Po tom co je rozhodnuto o alokovaném množství povolenek pro podnik, přichází tzv. 

auctioning day (den, kdy jsou podnikům připsány povolenky pro příští obchodovací období), 

který je stanoven pevně na 28. února6. Další závazné datum je pak 30. dubna (tzv. 

surrendering day), kdy musí být povolenky v množství, ekvivalentní verifikovanému objemu 

emisí za minulé období, odepsány z povolenkových účtů, viz Směrnice 2003/87/EC. Velmi 

důležitý je zde proces verifikace, který musí tomuto dni předcházet, a který musí být vykonán 

nezávislou pověřenou institucí (v ČR pověření uděluje Český institut pro akreditaci a MŽP 

ČR). Vazby podniku na ostatní instituce v ETS jsou zachyceny Obr. 2.10. 

 
Obr. 2.10: Schéma fungování systému EU ETS z pohledu institucí v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla fungování ETS jsou samozřejmě platná pro všechny účastníky systému ETS. 

Vytváření konkurenční výhody (nebo naopak nevýhody) oproti konkurenci v systému je tak 

možné pouze prostřednictvím celé řady rozhodnutí, které ze vztahu ETS x podnik vyplývají. 

Příležitosti a hrozby jsou vytvářeny prostřednictvím těchto rozhodnutí podle jejich správnosti, 

ale také včasnosti. Podnik má v rámci systému ETS tyto hlavní rozhodovací pravomoci, jak 

uvádí Zapletal a Moravcová (2013): 

· kdy, kolik a kde prodávat / nakupovat povolenky; 

· prostřednictvím kterých povolenek odepisovat verifikované množství emisí (EUA x 

CER); 

· jak využít získané finanční prostředky; 

· investovat do čistších technologií / nakupovat povolenky. 

                                                             
6 Přestože je toto datum přímo stanoveno směrnicí a je tudíž závazné, pro rok 2013 nebyly podnikům připsány 
nové povolenky ani do poloviny března. 
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Primárním faktorem rozhodování je plánovaný objem produkce výrobků (je zřejmé, že 

s rostoucím objemem produkce roste i množství vypuštěných emisí). Ten je determinován 

faktory popisovanými v kapitolách 2.1 a 2.2. Dalším důležitým faktorem, který podniky musí 

zohlednit je cena povolenky. Výše bylo ukázáno, že na cenu povolenky působí mnoho vlivů a 

její předvídatelnost je obtížná. Navíc existuje značná informační asymetrie (mnoho z dat 

ukazující vývoj vysvětlujících faktorů pro cenu povolenky, jako např. cenové indexy nejsou 

veřejně přístupné a bylo by nutné je draze nakupovat). Podniky mohou tuto asymetrii částečně 

odstranit využitím služeb institucí, které se přímo zaměřují na analýzy a prognózy cen 

povolenek, jako např. Virtuse Group, nebo Saga Commodities (to samozřejmě zvyšuje 

náklady pro podnik).  

V ČR působící firmou, které se doposud povedlo nejlépe využít systému EU ETS ve 

svůj prospěch je společnost ArcelorMittal a.s., která jen v rozmezí let 2008-2010 utržila za 

prodané povolenky více než 36 mld. Kč, z toho 2,8 mld. pocházely ze zařízení v ČR, viz 

Sandbag (2011). 

Ne příliš velká motivace hutních podniků investovat do „čistších“ technologií byla 

zmiňována už v kapitole 2.1. Nízká cena povolenek tento jev ještě podtrhuje. Podniky tedy v 

současnosti preferují obchodování na sekundárním trhu (případně v aukcích) před investicemi 

do nových technologií. 

V případě, že náklady spojené s ETS převyšují výnosy, má podnik na výběr, jak tyto 

zvýšené náklady pokryje: 

· převedení zvýšených nákladů na spotřebitele svých produktů = zvýšit cenu svých 

výrobků; 

· převedení zvýšených nákladů na dodavatele = snížit spotřebu zdrojů nebo je 

nahradit jinými; 

· převedení zvýšených nákladů na akcionáře = snížit výnosy a tím také zisk. 

Z Tab. 2.3 lze vyčíst, že nákladů, které jsou spojené s fungováním systému ETS, je celá 

řada. Na druhé straně stojí jediný možný zdroj příjmů7 a tím je prodej nadbytečných 

povolenek na sekundárním trhu. Dokud se budou stále přidělovat všechny nebo jen část 

povolenek podnikům zdarma (jako je tomu také v případě hutních podniků a ostatních odvětví 

zařazených do skupiny CL), mají podniky možnost z ETS určitý objem prostředků získat. 
                                                             
7 Zde se neuvažuje možnost, že by podniky se podniky dopouštěly ryze spekulativních obchodů, kde by byl 
motiv nakupovat povolenky, ne s úmyslem pokrytí předpokládaného verifikovaného množství emisí, ale využít 
volatilitu cen na trhu a se ziskem je později prodat. Rovněž se neberou v potaz deriváty emisních povolenek. 
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Vzhledem k tomu, že v minulých letech více než 70 % provozů v ETS mělo alokováno více 

povolenek (viz Tab. 2.1 a Obr. 2.8), než činil jejich objem verifikovaných emisí, dokázala 

většina podniků na povolenkách převážně vydělat.  

Tab. 2.1: Náklady spojené s EU ETS pro podniky a jejich klasifikace 

Náklady Typ nákladů8 Přibližná výše nákladů 
Vedení povolenkového 
účtu (ECAS) 

Povinný 250 Kč/měsíc 

Transakce na 
povolenkovém účtu 

Povinný 0,27 Kč/EUA 

Poplatek brokerovy Alternativa za poplatek 
pro přímý vstup na 
aukce/burzu 

Smluvní 

Vstup na burzu Alternativa za poplatek 
brokerovy 

5000 EUR p.a. 

Poplatek za transakce na 
burze 

 0,002 EUR/EUA 

Poplatek za 
aukcionování 

Volitelný 0,002 EUR/EUA 

Nezávislý verifikátor Povinný Smluvní (v řádech 10000 
Kč) 

Nákup potřebných 
povolenek 

Povinný pro podniky 
s nedostatkem povolenek 

Tržní cena povolenky (viz 
grafy 1 a 3) 

Prognózy vývoje cen 
EUA 

Volitelný Smluvní 

Investice do čistších 
technologií 

Volitelný  

Daně z příjmů 
z povolenek 

Povinný pro podniky, kde 
je přebytek EUA 

Podle daně z příjmů 
právnických osob 
v daném státě (ČR 19 %) 

Pokuta za 1 tunu 
neodepsané emise 

Volitelný 100 EUR/t CO2 

Darovací daň 
z povolenky pro 
energetický sektor 

Povinný pro energetické 
podniky ČR 

32 % z průměrné tržní 
ceny povolenky za 
stanovené období 

   
2.3.2 Ostatní environmentální faktory a jejich legislativní podpora 

Kromě systému obchodování s emisními povolenkami je každý průmyslový podnik 

zatížen také dalšími povinnými environmentálními faktory, jak je prezentováno v Obr. 2.5. 

Zvlášť budou popisovány faktory spjaté s tuhými a kapalnými odpady a zvlášť faktory 

spojené s emisemi do ovzduší (mimo CO2). 

                                                             
8 Typ nákladů z hlediska toho, jestli je podnik schopen na základě svých rozhodnutí se nákladům vyhnout, či 
nikoli. 
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Kapalné a tuhé odpady 

Jak v případě odpadů kapalných, tak tuhých, není podnik při své činnosti limitován 

žádným stropem, který by stanovil maximální možné vyprodukované množství odpadu. 

Množství tohoto typu odpadů jsou omezována pouze poplatky za jejich produkci.  

Kapalné odpady produkované průmyslovým podnikem jsou klasifikovány dle směrnice 

2000/60/ES jako průmyslové odpadní vody a poplatky s nimi spojené upravuje hlava X 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových. V případě, že jsou odpadní vody odváděny do kanalizace 

pro veřejnou potřebu, odkud jsou dále svedeny do komunální čističky odpadních vod, neplatí 

za ně firma žádné poplatky. Poplatky jsou tak určeny pouze pro případ, kdy podnik vypouští 

vyprodukované kapalné odpady do povrchových vod (vodních toků a stojatých vod). Pokud 

není překročen limit 100 tis. m3 pro celkové množství odpadních vod vyprodukovaných za 

rok, platí se poplatek pouze za toxické látky v průmyslových odpadních vodách obsažené. 

V opačném případě je stanoven poplatek ve výši 0,1 Kč/m3. Poplatky za obsažené toxické 

látky v průmyslových odpadních vodách jsou uvedeny v Příloze 3. Také pro tyto toxické látky 

jsou stanoveny limity. V tomto případě jsou dva – hmotnostní limit (v kg/rok) a limit 

koncentrační (mg/l). Pokud nejsou překročeny oba tyto limity, je podnik od poplatků za obsah 

toxických látek v průmyslových odpadních vodách zproštěn (hodnoty limitů jsou uvedeny 

v Příloze 3). Aby byl obsah nežádoucích látek v odpadech redukován, bývá součástí 

některých průmyslových provozů také vlastní čistička odpadních vod. Většina hutnických 

provozů čistí vytvořené odpadní vody tak důkladně, že nemusí platit žádné poplatky spojené 

s produkcí průmyslových odpadních vod (podrobné informace o objemech produkovaných 

odpadů jsou dostupné v Integrovaném registru znečištění IRZ9 spravovaném Českou 

informační agenturou životního prostředí CENIA, která je příspěvkovou organizací MŽP 

ČR).  

V hutním průmyslu je výhodou, že velké množství tuhého odpadu vzniklého 

průmyslovou produkcí je recyklovatelné a lze využít dále jak v oblasti hutnické výroby, tak 

např. ve stavebnictví (např. struska). Nevyužitý tuhý odpad, který je nutné vyvézt na skládku, 

je zpoplatněn. Právní úpravou pro pravidla zacházení s tuhými odpady je zákon č. 185/2001 

Sb. o odpadech. Základní poplatek za komunální a ostatní odpad je určen na 500 Kč/t. 

V případě nebezpečného (toxického) odpadu je poplatek vyšší, a sice 1700 Kč/t. Nebezpečný 

odpad je klasifikován v příloze č. 2 vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

                                                             
9portal.cenia.cz/irz 
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Plynné odpady 

Plynné odpady v tomto případě zahrnují nejen vypouštění látek plynných, ale také 

drobných pevných látek, které jsou díky své nízké hmotnosti a malé velikosti vypouštěny 

rovněž do atmosféry, jako např. popílek neboli polétavý prach. Všechny látky tohoto typu 

jsou měřeny na komínových průduších, takže je monitorováno a posléze sankcionováno 

pouze množství emisí vypuštěných do atmosféry, nikoli celkové vyprodukované množství 

těchto látek při výrobě (je možné provádět filtraci např. odprašovacími filtry).  Hlavním 

legislativním zdrojem omezení plynných odpadů je Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 

který v sobě zahrnuje také směrnice a nařízení Evropské Unie v této oblasti (např. Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES o národních emisních stropech 

pro některé znečišťující látky, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o 

omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, 

Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/ES o průmyslových emisích a několik 

dalších). Podle tohoto zákona je přípustná úroveň znečišťování stacionárním zdrojem dána 

emisními limity, emisními stopy a technickými podmínkami provozu. Emisní limit je nejvyšší 

možné množství znečišťující látky ze stacionárního zdroje za každou půlhodinu provozu, 

zatímco emisní strop je nejvyšší možné množství znečišťující látky ze stacionárního zdroje za 

celý kalendářní rok. Aby limity měly smysl, musí platit, že suma limitů za celý rok (tzn. 

17520x násobek limitu) musí být vyšší, než hodnota emisního stropu (jinak by emisní stropy 

ztratily význam). Krajský úřad může ve zvláštních případech stanovit stacionárnímu zdroji 

zpřísněné emisní limity, které v takovémto případě nahrazují obecně stanovené emisní limity. 

Obecné emisní limity jsou stanoveny vždy pro danou oblast nebo technologický postup. 

Konkrétní hodnoty limitů pak obsahuje až vyhláška č. 415/2012 Sb. Dále jsou v Zákoně o 

ovzduší popsány pravidla monitoringu a reportingu úrovně znečišťování. Podnik provádí 

kontinuální měření sám a jednou ročně je toto měření ověřováno jednorázovou kontrolou 

měření ze strany České inspekce životního prostředí. Nedodržení emisních limitů a stropů je 

sankcionováno dle §22 až §26 zákona č. 201/2012 Sb. (uložená pokuta se může pohybovat v 

rozmezí od 20 tis. Kč do 10 mil. Kč v závislosti na typu a míře provinění). 

Kromě maximální úrovně znečišťování stacionárním zdrojem v podobě limitů a 

emisních stropů, musí každý podnik za vybrané vypuštěné látky do ovzduší zaplatit. Poplatky 

za vypouštěné emise jsou popsány v příloze 9 zákona č. 201/2012 Sb. o ovzduší a jsou 

prezentovány v Příloze 4 této práce. Do roku 2017 bude celkový poplatek vypočítán jako 
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jednotková sazba za daný typ emise vynásobená vypuštěným množstvím této emise. Od roku 

2018 však bude jednotková sazba upravena ještě o benchmarkingový faktor, který zohlední 

úroveň používaných technologií ve výrobě. Tedy podobně jako v případě přidělování 

bezplatných emisních povolenek budou zvýhodněny podniky využívající lepších, „čistších“, 

technologií.  

Jak bylo výše zmíněno, vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší obsahuje přesné hodnoty 

emisních limitů pro jednotlivé oblasti produkce a technologické postupy. Pro výrobu a 

zpracování oceli železa jsou dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování 

určeny limity pro tuhé znečišťující látky (popílek), oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý 

(viz příloha 8, část II., bod 3 zmiňované vyhlášky). Další podrobné informace podává tato 

vyhláška o pravidlech vyhlášení smogové situace a stavu regulace. Stav regulace vyhlašuje 

příslušný krajský úřad v důsledku překročení limitů úrovně znečištění v dané oblasti a dochází 

tak k omezení, případně zastavení výroby největších znečišťujících zdrojů v postižené oblasti. 

V roce 2012 došlo k podstatnému uvolnění podmínek pro vyhlašování regulace, čímž kleslo 

riziko ovlivnění firem tímto faktorem na minimum, a to dokonce i v silně znečištěném 

průmyslovém Moravskoslezském kraji10. 

Objemy všech tří typů odpadů za všechny hutní provozy v České republice jsou veřejně 

přístupné v Integrovaném registru znečištění (IRZ), provozovaným MŽP ČR a Českou 

informační agenturou životního prostředí CENIA. 

 

  

                                                             
10 Bylo vycházeno z historických dat dostupných na stránkách Českého hydrometeorologického úřadu 
www.chmu.cz. 
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3 Popis a metodika optimalizačních metod a modelů za neurčitosti 
Tato kapitola je věnována matematickému popisu optimalizačních modelů. Konkrétně 

budou řešeny převážně lineární modely (případně modely, které do lineární podoby lze 

převést).  Nejprve budou v subkapitole 3.1 stručně představeny deterministické modely 

lineárního programování. Jádro této kapitoly pak budou tvořit metody lineární optimalizace 

zahrnující faktor nejistoty a rizika – stochastické lineární programování (kapitola 3.3) a fuzzy 

lineární programování (kapitola 3.5). Ty následují po kapitolách 3.2 a 3.4, které obohacují 

matematické základy z jiných oblastí, které jsou pro aplikaci pokročilých optimalizačních 

metod nutné. Poslední část, kapitola 3.6, je věnována komparaci obou zmíněných metod. 

Equation Chapter (Next) Section 1 

3.1 Metodika deterministických lineárních optimalizačních modelů a metoda 
jejich řešení 

Deterministické lineární modely jsou řešeny pomocí jedné z metod operačního 

výzkumu, přesněji matematického programování – lineárního programování (LP). Ačkoli jako 

první formuloval úlohu LP již v roce 1939 ruský nositel Nobelovy ceny za ekonomii L. V. 

Kantorovich, široké rozšíření metody nastalo až na přelomu 40. a 50. let 20. století, kdy 

americký matematik George Dantzig představil velmi efektivní nástroj pro řešení jejich úloh, 

a sice simplexovou metodu. A právě simplexová metoda je pro řešení problémů LP používaná 

dodnes. Je popsána v každé základní knize věnující se matematickému programování (např. 

Taha, 2011 nebo Prékopa, 1995).  

3.1.1 Obecný popis modelu lineárního programování 

Každý optimalizační model je složen ze dvou hlavních částí – účelové funkce, která 

popisuje cíl optimalizace, a omezujících podmínek, které dosažení daných cílů omezují 

(zužují rozhodovací prostor). Množina, která splňuje všechny omezující podmínky (někdy 

rozlišované na podmínky vlastního omezení a podmínky nezápornosti) se nazývá množina 

přípustných řešení úlohy ( )PX . Graficky lze množinu PX znázornit jako -dimenzionální 

polyedrickou množinu (kde  je počet proměnných v modelu). Z množiny přípustných řešení 

se pak, pokud existuje, vybere to řešení, které nejlépe vyhovuje zadané účelové funkci – tzv. 

optimální řešení ( )optx . Optimální řešení úlohy LP se vždy nachází v jednom z vrcholů 

polyedru reprezentujícího množinu PX . Jestliže se jedná o úlohu lineárního programování, 

pak jsou všechny části modelu popsány pomocí lineárních rovnic a nerovnic. Obecný model 

LP je zachycen pomocí Modelu 3.1 a také ekvivalentním zápisem (3.1). 
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Model 3.1 – Obecný zápis modelu lineárního programování 

 maxTz c x= ® , 

za podmínek: 

 n

Ax b
x +

£

Î¡
  

Ekvivalentní zápis k zápisu Modelu 3.1 je popsán rovnicí (3.1). 

 ( )max | , nTc x Ax b x +£ Î¡   (3.1) 

Model 3.1 je modelem LP s n  proměnnými a m  vlastními omezujícími podmínkami, 

přičemž vektor koeficientů účelové funkce c  je rozměru 1n´ , matice technických 

koeficientů A  rozměru m n´  a vektor pravých stran b  rozměru 1m´ . Přitom platí, že 

, ,c b AÎ¡ .     

3.1.2 Citlivostní analýza výsledků řešení úloh lineárního programování 

Častým požadavkem rozhodovatele bývá nejen nalézt optimální řešení modelu, ale také 

zjistit stabilitu a podmínky udržení tohoto optima. Analýza sensitivity poskytuje informace o 

tom, jak by se optimum úlohy změnilo, pokud by došlo ke změně parametrů modelu. Existují 

dva hlavní způsoby, jak testovat citlivost řešení, a sice využitím duálního modelu nebo 

parametrického programování. Přitom obě tyto varianty dávají odpovědi na trochu jiné 

otázky. 

Existenci duality objevil na konci 40. let maďarsko-americký matematik J. v. Neumann. 

Ke každému modelu LP lze sestrojit model duální. Jestliže je původní model označen jako 

primární, pak primární a duální model úlohy tvoří tzv. duálně sdružené modely a ty mají 

některé důležité vlastnosti. Především platí tzv. silná věta o dualitě, která říká, že má-li úloha 

přípustné a optimální řešení, pak má optimální řešení také model duálně sdružený a optimální 

hodnoty účelových funkcí se sobě rovnají. Tato vlastnost dává dualitě potenciál využitelný i 

mimo oblast citlivostních analýz. Duální model k modelu (3.1) je dán zápisem (3.2). Pro 

analýzu sensitivity jsou důležité zejména proměnné duálního modelu, jejichž optimalizované 

hodnoty určují tzv. stínové ceny. 

 ( )min | ,T T mb y A y c y +³ Î¡   (3.2) 
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Ze vztahu modelů (3.1) a (3.2) vyplývá, že se každá stínová cena váže k jedné podmínce 

vlastního omezení primárního modelu. Její hodnota udává, jak se změní optimum účelové 

funkce, jestliže se zvýší pravá strana příslušné omezující podmínky o jednu jednotku. 

Druhým nástrojem pro zjištění citlivosti optimálního řešení úlohy LP je metoda 

parametrického programování. Ta slouží k řešení úlohy, ve které je některý z koeficientů 

parametrizován. Parametrický model, ve kterém jsou zavedeny parametry ke všem 

koeficientům účelové funkce v podobě vektoru q , je představen zápisem (3.3). 

 ( )( ),max | , nTc q x Ax b x q++ £ ÎÎ¡ ¡   (3.3) 

Při řešení se nezjišťuje vliv všech parametrů najednou, ale bývá řešena úloha pouze 

s jedním parametrem (z výpočetních důvodů). Pro tento parametr se nejprve určí interval, pro 

který má smysl úlohu řešit. Pro samotný výpočet modelu lze dle Taha (2011) využít buďto již 

výše zmíněnou simplexovou metodu nebo (zejména u složitějších modelů) je možné řešit 

úlohu iteračně. V každé iteraci je pak řešena úloha (3.1), ve které je příslušný 

parametrizovaný koeficient změněn o zvolenou, dostatečně malou, hodnotu. Výstupem 

parametrického programování jsou jednak informace o tom, jak se mění optimum účelové 

funkce se změnou parametru q , a jednak také intervaly hodnot parametrizovaného 

koeficientu, ve kterých se optimální rozhodnutí nemění. V konkrétním případě 

prezentovaném rovnicí (3.3) se mění pouze koeficient účelové funkce, tedy její sklon, ale 

množina přípustných řešení PX  zůstává stejná. Protože platí, jak bylo napsáno v kapitole 

3.1.1, že optimální řešení úlohy LP (v případě jeho existence) leží ve vrcholech polyedru 

množiny PX ,  musí  se  sklon  účelové  funkce  (a  tedy  i  koeficient  q ) změnit dostatečně, aby 

došlo k přechodu do jiného vrcholu polyedru. V opačném případě zůstává řešení totožné 

s původním.  

V této kapitole byl představen deterministický lineární model (Model 3.1). Pomocí 

tohoto modelu lze odpovědět na otázku, jaké rozhodnutí je nutné učinit (tj. jakou realizaci 

rozhodovacího vektoru  zvolit, aby bylo dosaženo na výstupu nejlepší možné hodnoty 

účelové funkce, a dodrženy všechny  stanovené podmínky vlastního omezení). Problémem je, 

že tento přístup nemusí (a ve většině reálných problémů tomu tak skutečně není) odrážet 

dostatečně přesně modelovaný systém. Všechny části modelu totiž musí být dány přesně, 

deterministicky.  To však není vždy z různých důvodů možné. Nejčastěji dochází k tomu, že 

rozhodovatel musí tyto hodnoty určit ještě předtím, než jsou známy a vzniká tak časový 
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nesoulad (např. pokud je rozhodováno o struktuře výroby v budoucnu na základě cenových 

koeficientů v účelové funkci, které se ale po realizaci rozhodnutí, avšak ještě před samotným 

prodejem výrobků, mohou změnit). Dalším problémem může být fakt, že přesné (přesnější) 

informace sice mohou existovat, ale rozhodovací subjekt k nim buďto nemá přístup, nebo se 

dobrovolně rozhodl zůstat racionálně nevědomý z toho důvodu, že náklady na získání 

dodatečné informace převyšují její potenciální přínos. 

V každém případě platí, že pokud do modelu není zahrnuta skutečnost, že je ovlivněn 

náhodnými vlivy, mohou být výsledky zkreslené, špatně odrážející realitu. Řešení, které je 

pomocí deterministického modelu určeno jako optimální, ve skutečnosti může být mimo 

prostor přípustných řešení, nebo přípustné být může, ale mohou existovat řešení jiná, lépe 

vyhovující zadané účelové funkci. Zahrnutí faktoru neurčitosti do modelů matematického 

programování je možné pomocí dvou základních přístupů – stochastického programování a 

fuzzy matematického programování. Obě tyto oblasti se zásadně liší ve filozofii i metodách a 

jsou detailně popsány v kapitolách 3.3 a 3.5. 

3.2 Náhodné procesy a odhad jejich parametrů 
V této kapitole jsou popsány elementární základy, které jsou potřebné, aby bylo možné 

řešit úlohy stochastického programování, jakožto jednu z možností, jak zahrnout do 

optimalizačních modelů faktor neurčitosti. Nejprve budou popsána vybraná základní 

rozložení pravděpodobnosti (kapitola 3.2.1), dále pak budou představeny náhodné procesy, 

které se používají pro modelování vývoje náhodných proměnných (kapitola 3.2.2) a nakonec 

budou ukázány možnosti, jak lze odhadovat momenty  pravděpodobnostních rozložení a 

náhodných procesů (kapitola 3.2.3). 

3.2.1 Popis základních vybraných rozložení pravděpodobnosti 

Stanovení nebo odhad rozdělení pravděpodobnosti je zásadním problémem, kterému je 

nutné při stochastickém modelování vždy čelit. Vzhledem k přítomnosti faktoru neurčitosti, 

není možné stanovit hodnoty proměnných deterministicky, ale lze tyto hodnoty alespoň 

odhadnout spolu s pravděpodobností, s kterou mohou nastat.  

Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny je pravidlo, které přiřazuje každé 

hodnotě této veličiny (v případě diskrétní proměnné), případně každému intervalu hodnot (v 

případě spojité proměnné) pravděpodobnost, se kterou může nastat. Toto zobrazení se nazývá 

funkce hustoty (v případě spojité náhodné veličiny) nebo pravděpodobnostní funkce (v 
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případě diskrétní náhodné veličiny). Primitivní funkce k funkci hustoty se pak nazývá 

distribuční funkce rozdělení náhodné veličiny ( ), viz rovnice (3.4). 

 ( ) ( )
x

a

F x f t dt= ò   (3.4) 

Hodnota distribuční funkce v bodě  udává pravděpodobnost, se kterou náhodná 

proměnná nabude hodnot menších nebo rovno hodnotě . 

V této kapitole budou představeny základní typy spojitého rozložení pravděpodobnosti, 

které se při stochastickém modelování využívají. Pokud žádné z popisovaných rozdělení 

dostatečně neodpovídá realitě, je možné vytvořit rozdělení vlastní, empirické, na základě 

minulých pozorování. Nevýhodou tohoto postupu mohou být však následné komplikovanější 

výpočty během modelování. 

Následuje popis vybraných rozdělení pravděpodobností. Detailně tuto problematiku 

rozpracovává např. Prékopa (1995) nebo Anděl (2011). 

Normální rozdělení ( ( , )) 

Normální (Gaussovo) rozdělení pravděpodobnosti je symetrické rozdělení spojité 

proměnné určené pomocí dvou parametrů – střední hodnoty ( ) a rozptylu ( 2). Jak vyplývá 

z grafu funkce hustoty (viz Obr. 3.1a), jedná se rozdělení, které nabývá maxima ve své střední 

hodnotě a směrodatná odchylka určuje vzdálenost inflexních bodů od střední hodnoty. 

Funkce hustoty normálního rozdělení má tvar: 

 ( )
( )2

221 .
2

x

f x e
m

s

s p

-
-

=   (3.5) 

A distribuční funkce lze zapsat jako: 

 ( )
( )2

221 .
2

tx

F x e dt
m

s

s p

-

-¥

= ò   (3.6) 

Speciálním případem normálního rozdělení je normované normální rozdělení s nulovou 

střední hodnotou a jednotkovým rozptylem ( (0; 1)). Toto rozdělení je možné vytvořit 

z libovolného jiného normálního rozdělení tzv. normováním – to je odečtením střední hodnoty 

původního rozdělení a následně vydělením jeho směrodatnou odchylkou. Výhoda této operace 

spočívá v tom, že hodnoty distribuční funkce normovaného normálního rozdělení ( ( )xF ) jsou 
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tabelovány a lze tedy tímto způsobem zjistit hodnoty distribuční funkce také jiných rozdělení 

(viz. rovnice (3.7)). 

 ( ; ; ) xF x mm s
s
-æ ö= Fç ÷

è ø
,  (3.7) 

~ ( ; ). 

 Log-normální rozdělení ( 2ln ( ; )N m s ) 

 Log-normální rozdělení je na rozdíl od rozdělení normálního asymetrické (zešikmené) 

a nemůže nabývat záporných hodnot. Toho se využívá pro modelování ekonomických veličin, 

které z logiky věci nemohou být záporné (např. ceny). Náhodná spojitá proměnná má log-

normální rozdělení, jestliže její přirozený logaritmus má rozdělení normální. Proto i 

parametry tohoto rozdělení jsou shodné, jako v případě rozdělení normálního – střední 

hodnota ( )  a  rozptyl  ( ) normálního rozdělení. Při výpočtu střední hodnoty ( )LNm   a  

rozptylu ( )2s  log-normálního rozdělení lze využít vzorců  (3.8) a (3.9). 

 
2

2
LN e

sm
m

+
=   (3.8) 

 ( )2 22 21LN e es m ss += -   (3.9) 

Funkce hustoty tohoto rozdělení je znázorněna na Obr. 3.1b a má následující předpis: 

 
( )2

2
ln

21( ) .
2

x

f x e
x

m

s

s p

-
-

=  , (3.10) 

~ ( ; ). 

Exponenciální rozdělení (exp( )l ) 

Exponenciální rozdělení je jednoparametrické rozdělení spojité náhodné veličiny, které 

je asymetrické a navíc monotónní (funkce hustoty je klesající, viz Obr. 3.1c). Příkladem 

využití je modelování času mezi náhodně se vyskytujícími událostmi. Jediný koeficient l

udává strmost funkce hustoty (čím vyšší hodnota l , tím je funkce hustoty strmější).  

Funkce hustoty exponenciálního rozdělení je dáno touto rovnicí: 

 ( ) xf x e ll -=  , (3.11) 
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x ~ exp( )l . 

Gama rozdělení ( ( ; )k qG ) 

Gama rozdělení (někdy nazývané také jako Erlangovo) je další rozdělení 

pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny se dvěma parametry. Stejně jako v případě log-

normálního rozdělení se jedná o rozložení asymetrické s pouze kladnými hodnotami. Jedná se 

v podstatě pouze o zobecnění exponenciálního rozdělení, kde platí vztah, že ( ;1)kG je 

ekvivalentní s exp( )k . Obecně je pak gama rozdělení s parametry  a q  součtem q  

nezávislých veličin s rozdělením exp( )k . Funkce hustoty gama rozdělení je zobrazena pro 

různé parametry na Obr. 3.1d a je dána rovnicí (3.12). 

 
1

12

0

( )
2

k

x k
k t

xf x
e t e dtq

-

¥
- -

=

ò
 , (3.12) 

 ~ ( ); .k qG  

Speciálním případem gama rozdělení je tzv. chí-kvadrát rozdělení. Jedná se o gama 

rozdělení s parametry =  a q =   a zapisuje se jako ( )2 rc . Toto rozdělení má velký 

význam pro realizaci mnoha testů ve statistice, např. při testování, zda množina dat vyhovuje 

dané  distribuční  funkci  při  testu  dobré  shody a  dalších  testech.  S  rostoucím  se chí-kvadrát 

rozdělení blíží rozdělení ( ; 2 ). 

Funkce hustoty chí-kvadrát rozdělení lze zapsat pomocí této rovnice: 

 
1

2

12 2

0

( )
2

r

x r
r t

xf x
e t e dt

-

¥
- -

=

ò
 , (3.13) 

~ 2 ( )rc . 

Useknuté normální rozdělení 

U klasického normálního rozdělení je daná proměnná ∈ . V případě useknutého 

normálního rozdělení je tento interval omezen spodní (a) nebo horní (b) hodnotou. Využití 

omezení definičního oboru rozdělení se velmi často využívá ve stochastické optimalizaci při 

zavádění penalizační funkce do účelové funkce modelu (Prékopa, 1995). Stejným způsobem 

lze omezit libovolné jiné rozdělení pravděpodobnosti. Funkci hustoty tohoto rozložení 



48 

zobrazuje Obr. 3.1e a rovnice (3.14). Rovnice (3.15) pak popisuje výpočet střední hodnoty 

normálního useknutého rozdělení. 
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f x
b a
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s s
m m

s s
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ç ÷
è ø=
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< ∗ ×

æ ö æ ö, ,÷ ÷ç ç,÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

  (3.15) 

Sdružené normální rozdělení  

Všechna výše zmíněná rozdělení pravděpodobnosti byla pouze jednodimenzionální – 

resp. rozdělení jedné náhodné proměnné. Při řešení úloh stochastického pravděpodobnostního 

programování, kde nejsou jednotlivé prvky náhodného vektoru navzájem nezávislé (viz úlohy 

se sdruženým pravděpodobnostním omezením v kapitole 3.2.4) je však nutné počítat právě se 

závislostí (korelací) náhodných proměnných. V takovémto případě je nutné využít 

vícerozměrného (sdruženého) rozdělení pravděpodobnosti. Obecný zápis vícerozměrného 

normálního rozdělení je ( );kN m S , kde k je počet dimenzí modelu a S  ( ( )Cov xS = ) je 

kovarianční maticí. Každá z dimenzí reprezentuje jednu náhodnou spojitou proměnnou  a 

každá z těchto proměnných má normální rozdělení ( )2;i i iN m s . Znázornění funkce hustoty 

( )2 ;N m S  je obsahem Obr. 3.1f. Rovnice (3.16) pak vyjadřuje obecně funkci hustoty 

rozdělení ( );kN m S . 
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1( )
2

Tx x

nf x e
m m

p

-- S -
-

=
S

 , (3.16) 

kde , nx mÎ¡  ; n nSÎ ´¡ ¡ ; ~ ( );m S . 

Pokud jsou známy realizace náhodné proměnné a je cílem zjistit, jak dobře zkoumanou 

proměnnou popisuje určité rozdělení pravděpodobnosti, lze využít některého z testů hypotéz o 

rozložení pravděpodobnosti. Tyto testy porovnávají výběrové rozdělení s vybraným 

teoretickým rozdělením – např. test dobré shody (Pearsonův 2c test) nebo Kolmogorův-
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Smirnovův test. Výhodou testu dobré shody je možnost jeho využití také pro neúplně 

specifikovaný model (tedy když nejsou známy parametry rozdělení a je nutné je nejprve 

odhadnout). Na druhou stranu je požadován výběr o větším počtu pozorování. Kolmogorův-

Smirnovův test lze využít i při nízkém počtu pozorování, ale vyžaduje úplně specifikovaný 

model. Zmíněné testy detailně popisuje např. Anděl (2011) nebo Ashenfelter, Levine a 

Zimmerman (2003). 

 

Metody pro odhadování parametrů rozdělení pravděpodobnosti jsou popsány v kapitole 3.2.3.  

3.2.2 Popis vybraných stochastických náhodných procesů 

Náhodný (neboli stochastický) proces popisuje vývoj náhodné proměnné v čase. 

Náhodná proměnná se může měnit buďto pouze skokově, nebo kontinuálně – podle toho lze 

rozlišit diskrétní a spojité náhodné procesy. Zatímco diskrétně popsané stochastické procesy 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Obr. 3.1: Grafy hustot rozložení pravděpodobnosti a) normální, b) log-normální, c) 
exponenciální, d) gamma, e) useknuté normální, f) vícerozměrné normální 
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nalézají uplatnění zejména při simulaci, spojité modely bývají preferovány při analytickém 

řešení, viz Zmeškal (2004). 

Náhodný proces je popsán funkcí nebo řadou, pomocí které je možné určit 

pravděpodobné stavy modelovaného systému  (hodnota náhodné proměnné v čase ). 

Každý stochastický proces v sobě zahrnuje náhodnou složku, která obsahuje náhodné hodnoty 

generované dle stanoveného rozdělení pravděpodobnosti (více o rozdělení pravděpodobnosti 

viz kapitola 3.2.1). Tím je zaručeno, že se daná proměnná skutečně vyvíjí náhodně. 

V této kapitole jsou popsány vybrané stochastické procesy. Každý z těchto procesů je 

popsán pomocí funkce, navíc jsou zde také uvedeny vzorce pro výpočet střední hodnoty a 

rozptylu a příklady využití procesu v ekonomické praxi. Pro detailnější popis problematiky je 

možné využít např. Dupačová, Hurt a Štěpán (2002) nebo Zmeškal (2004). 

Wienerův proces 

Wienerův proces je takový náhodný proces, který má počáteční hodnotu nulovou, a 

který má na poloze nezávislé přírůstky ( ) ( )0; , 0t sz z N t s s t- - £ <: . 

Wienerův proces (Obr. 3.2a) je základním procesem, který se používá dále pro 

formulaci dalších procesů. Je markovský, stacionární a vyjadřuje pouze náhodnou, nikoli 

trendovou složku.  

Střední hodnota je nulová ( ( ̃) = 0) a rozptyl je dán délkou časového období 

(Var( ̃) = ∙ = ). 

Itôův proces 

 ( ) ( ); ; ,dx x t dt x t dza s= +   (3.17) 

kde (∙) je přírůstek (změna) a (∙) směrodatná odchylka náhodné proměnné a  je 

Wienerův náhodný proces. 

Tento proces v sobě zahrnuje Wienerův proces a jeho speciálním případem je také 

Brownův proces (viz rovnice (3.17)). Na rozdíl od Wienerova procesu však zachycuje nejen 

náhodnou složku ( ( ; )), ale také trend náhodné veličiny ( ( ; ) ). 

Aritmetický Brownův proces 

 dx dt dza s= × + ×   (3.18) 

Někdy se tomuto procesu říká také „zobecněný Wienerův proces“. Jedná se v podstatě o 

Itôův proces, který obsahuje konstantní parametry (nezávislé na ostatních proměnných). 
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Aritmetický Brownův proces vyjadřuje lineární trend a díky Wienerova náhodného procesu, 

který je součástí rovnice (3.18), se směrodatná odchylka  v čase zvětšuje. Střední hodnota a 

rozptyl se vypočítají podle následujících vzorců: ( ) = + ; Var(x) = σ . Grafické 

znázornění příkladu aritmetického Brownova procesu je v Obr. 3.2b. 

Geometrický Brownův proces 

 dx x dt x dza s= × + ×   (3.19) 

Jedná se o paralelu aritmetického Brownova procesu s tím rozdílem, že trend vývoje 

náhodné veličiny zde není lineární, ale exponenciální (viz rovnice (3.19) a Obr. 3.2c). Tento 

náhodný proces je často využíván ve financích, např. pro modelování vývoje výnosů. Mírnou 

obměnou Brownova geometrického procesu je Brownův geometrický proces s logaritmickými 

cenami, který počítá s logaritmovanými hodnotami modelované proměnné, viz rovnice (3.20). 

Tato úprava zabezpečí, že modelovaná proměnná bude nabývat pouze kladných hodnot, čehož 

lze v praxi využít pro modelování cen, např. při modelování oceňování reálných opcí ve 

financích. Rovnice (3.21) a (3.22) vyjadřují střední hodnotu a rozptyl geometrického 

Brownova procesu. 

 ln  d x x dt x dza s= × + ×   (3.20) 

  
2 /2R RT T

TP em sm +=   (3.21) 

 ( )2 222 1R RT T

TP e es m ss += -   (3.22) 

Ornsteinův-Uhlenbeckův mean-reverting proces 

Některé náhodné veličiny se mají v dlouhém období tendenci vracet k dlouhodobé 

rovnováze (hodnotě dlouhodobého průměru). Příkladem z praxe jsou např. úrokové sazby 

nebo ceny nafty. Procesy, které popisují takovéto veličiny, se souhrnně označují jako mean-

reverting procesy. 

Ornsteinův-Uhlenbeckův mean-reverting proces je definován následovně: 

 ( )dx x dt dzq a s= - + × , (3.23) 

kde , , > 0 jsou  parametry  procesu  a   je Wienerův náhodný proces.  je parametr, 

který určuje rychlost přibližování náhodné veličiny dlouhodobé rovnováze,  je hodnota 

dlouhodobé rovnováhy a  je směrodatná odchylka náhodného procesu. Grafické znázornění 

příkladu tohoto procesu je prezentováno Obr. 3.2d. 
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Z rovnice procesu (rovnice (3.23)) lze zjistit, že se jedná o stacionární, gaussovský a 

markovský náhodný proces, který se má tendenci stále vracet ke své dlouhodobé střední 

hodnotě, viz Dupačová, Hurt a Štěpán (2002). Na rozdíl např. od Wienerova procesu není 

drift konstantní, ale je závislý na současné hodnotě. Pokud je současná hodnota pod 

dlouhodobým průměrem, pak je drift kladný, v opačném případě je záporný – tím dochází 

k zajištění existence dlouhodobé rovnováhy . 

Střední hodnota a rozptyl se vypočítají podle následujících vzorců: ( ) = ;  

Var(x) = .  

Příkladem praktického využití Ornsteinova-Uhlenbeckova procesu je Vašíčkův model 

úrokových sazeb. Ten využívá jak procesu v aritmetické podobě (Rovnice (3.23)), tak také 

jeho geometrickou variantu (rovnice (3.24)). 

 ( )dx x x dt x dzq a s= - + ×   (3.24) 

Aby bylo možné kterýkoli z výše zmíněných náhodných procesů pro modelování 

uplatnit, je nezbytné nejprve stanovit, nebo statisticky odhadnout jejich parametry. Metody, 

pomocí kterých je možné tyto odhady provést jsou popsány v kapitole 3.2.3. 

Obr. 3.2: Ukázky vybraných náhodných procesů: a) Wienerův proces, b) Aritmetický 
Brownův proces, c) geometrický Brownův proces, d) Ornsteinův-Uhlenbeckův mean-
reversion proces 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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3.2.3 Metody odhadu parametrů náhodných procesů a rozložení pravděpodobnosti 

Tato kapitola se věnuje metodám, které lze využít pro odhady parametrů, a to jak 

pravděpodobnostních rozdělení (kapitola 3.2.1), tak stochastických procesů (kapitola 3.2.2). 

V závěru budou prezentovány testy, které hodnotí statistickou významnost získaných odhadů. 

Pro odhad momentů jsou nejčastěji využívány metoda momentů, metoda maximální 

věrohodnosti, nebo metoda nejmenších čtverců. Tyto metody podrobně popisuje např. Green 

(2008) nebo Ashenfelter, Levine a Zimmerman (2003). 

Metoda momentů  

Metoda momentů spočívá v porovnání výběrových momentů dat, které testujeme 

s odpovídajícími teoretickými momenty předpokládaného rozdělení se známou hustotou. 

Nechť je obecný k-tý výběrový moment značen jako '
kM  ( '

1
1

1 n
k

k
i

M t
n =

= å , kde , = 1,2, … ,  

jsou data, která máme k dispozici), k-tý výběrový centrální moment kM  

( ( )'

1

1 n k

k i k
i

M t M
n =

= -å ) a teoretické momenty známého rozdělení jsou analogicky značeny '
kD  

( '

0

( )k
k t f t dt

¥

D = ò ) a kD  ( ( )'

0

( )
k

k kt f t dt
¥

D = -Dò , kde tf  je funkce hustoty daného rozdělení. 

Metoda momentů dává jednoznačné odhady r parametrů právě tehdy, pokud soustava 
' '
k kM = D , resp. soustava k kM = D  ( = 1,2, … , ) má jednoznačné řešení. 

Metoda maximální věrohodnosti 

Nechť  ( = 1,2, … , ) jsou pozorování, která máme k dispozici a předpokládáme, že 

pozorovanou proměnnou vystihuje rozdělení pravděpodobnosti s funkcí hustoty ( ; )f t q , kde 

q  je vektor neznámých parametrů daného rozdělení.  Cílem metody je získat co nejlepší 

odhad těchto parametrů. Tento odhad je získán na základě maximalizace funkce věrohodnosti 

L , která maximalizuje věrohodnost (pravděpodobnost), že zkoumaný výběr je z daného 

rozdělení s parametry q  (neboli maximalizuje pravděpodobnost, že jsou pozorování  

funkcí q ). Předpokladem metody je, že všechna pozorování jsou z totožného rozdělení 

pravděpodobnosti a navíc jsou navzájem statisticky nezávislá. Díky nezávislosti dat lze zapsat 

funkci hustoty ( )1 2, ,..., |nf t t t q  jako součin dílčích hustot pravděpodobnosti n nezávislých 

proměnných (což je sdružená hustota pravděpodobnosti) viz rovnice (3.25). V případě 

diskrétního rozdělení by vzorec vypadal obdobně, pouze by se místo f násobily 

pravděpodobnosti ( )|iP t q  .    
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 1 2 1 2
1

( , ,..., | ) ( | ) ( | ) ... ( | ) ( | )
n

n n i
i

f t t t f t f t f t f tq q q q q
=

= × × =ÕK   (3.25) 

Funkce věrohodnosti L (Rovnice (3.26)) pak vznikne úpravou rovnice (3.25). Určuje se 

q  za předpokladu, že jsou známy pozorování it .  

 ( )1 2 1 2
1

| , ,..., ( | ) ( | ) ... ( | ) ( | )
n

n n i
i

L t t t f t f t f t f tq q q q q
=

= × × =ÕK   (3.26) 

Maximalizace se provede položením derivace funkce věrohodnosti nule. Pokud je 

vektor hledaných parametrů vícerozměrný, pokládají se rovny nule parciální derivace funkce 

věrohodnosti podle všech parametrů. Z výpočetních důvodů se však pro zjišťování maxima 

nepoužívá funkce ve tvaru rovnice (3.26), nýbrž její zlogaritmovaný tvar (rovnice (3.27)). 

Díky tomu, že logaritmus je rostoucí funkce, hodnota maxima se nezmění a navíc lze využít 

pravidlo, které říká, že logaritmus součinu je roven součtu logaritmů. 

 
1

ln ln ( | )
n

i
i

L f t q
=

=å   (3.27) 

Maximalizaci je možné provést analyticky, ale vzhledem k poměrně obtížným 

výpočtům zejména při určování více parametrů, je vhodnější využít některou z numerických 

metod, případně využít matematického programování (v převážné většině případů se však 

jedná o nelineární úlohu, a proto je nutné použít některou z metod nelineární optimalizace, 

které jsou popsány např. v Taha (2011)). 

Stejně jako momenty rozdělení pravděpodobnosti, lze pomocí metody maximální 

věrohodnosti provést bodové odhady také pro parametry stochastického procesu nebo např. 

parametry regresní funkce. Postup je zcela stejný, opět je však nezbytné určit předpokládané 

rozdělení pravděpodobnosti zkoumané náhodné proměnné. 

Existuje také propojenost s oběma dalšími metodami, zmíněnými na počátku této 

podkapitoly. Odhad momentů normálního rozdělení ~( ; ) je shodný jak v případě 

metody maximální věrohodnosti, tak v případě využití metody momentů. Na druhou stranu 

při hledání parametrů lineární regresní funkce lze za předpokladu normality náhodných složek 

získat pomocí metody maximální věrohodnosti. Výsledek je pak totožný s aplikací metody 

nejmenších čtverců. 

Při aplikaci kterékoliv z prezentovaných metod odhadu parametrů je nutné ověřit 

statistickou významnost jak jednotlivých parametrů (pomocí t-testu), tak celého vytvořeného 
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modelu (prostřednictvím F-testu). Tyto testy podrobně popisuje např. Green (2008) nebo 

Ashenfelter, Levine a Zimmerman (2003). 

3.3 Metodika a metody stochastického programování 
Stochastické programování je oblast matematické optimalizace, která využívá znalosti 

teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky pro zohlednění faktoru nejistoty, který je 

v modelu přítomen (Dupačová, 1986). Jedná se o vědní obor, který se zabývá řešením modelů 

matematického programování, ve kterých jsou některé z parametrů náhodnými proměnnými, 

viz Prékopa (1995). 

Počátky stochastického programování jako samostatné vědní disciplíny spadají až do 

přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy hned několik autorů přišlo s návrhy, jak řešit problémy, 

které obsahují náhodnou proměnnou. Mezi první průkopníky patřili G. B. Dantzig , A. 

Charnes, W. W. Cooper a mnoho dalších, viz Kall a Mayer (2011).  

 

3.3.1 Obecná formulace modelu stochastického lineárního programování 

Obecný model stochastického programování popisuje model 3.2. 

Model 3.2 - Obecný zápis modelu stochastického programování 

( , ) minz f x x= ®  

Za podmínek: 

( , ) 0, 1,2,...,ig x i nx £ = , 

kde  je rozhodovací vektor ( nxÎ¡ ) a x  je náhodný vektor z pravděpodobnostního prostoru 

( , , )bWW R a platí, že 1x ÎWÌ¡ .  

Stejně jako v případě deterministické optimalizace v kapitole 3.1, budou i v této 

kapitole uvažovány pouze monokriteriální optimalizační úlohy. Může se však stát, že se 

v průběhu řešení stochastické úlohy zavede do modelu více účelových funkcí (viz kapitola 

3.3.4). 

Pokud je modelování omezeno opět pouze na lineární modely, v tomto případě modely 

stochastického lineárního programování (SLP), lze je obecně zapsat ve formě Modelu 3.3. 
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Model 3.3 - Obecný zápis modelu stochastického lineárního programování 

 minTz c x= ®)   

Za podmínek: 

 Ax b£
))

  

Oblouk nad maticemi koeficientů, vektorem pravých stran a vektorem koeficientů účelové 

funkce symbolizuje, že jeden, nebo více jejich prvků je zadán pomocí stochastické náhodné 

proměnné.  

Vzhledem k tomu, že stochastické programování je velmi obsáhlá vědní disciplína, je 

v hodné nejprve provést klasifikaci modelů a problémů, které je možné pomocí této disciplíny 

řešit. 

3.3.2 Klasifikace modelů stochastického programování 

V odborné literatuře je možné se setkat s mnoha kritérii, podle kterých se dají 

stochastické optimalizační modely klasifikovat. Volba konkrétního modelu a postup jeho 

řešení záleží zejména na účelu a cíli modelování a obecně na charakteru rozhodovacího 

problému, který má být pomocí modelu řešen. 

Prvním možným hlediskem klasifikace je čas, kdy je nutné provést rozhodnutí. První 

možností je, že je možné vyčkat na realizaci náhodného vektoru x  a teprve až na základě této 

informace se rozhodnout. Tomuto typu modelu se říká také wait-and-see. Takovýto případ, 

ačkoli obsahuje náhodnou proměnnou, je de facto obdobou deterministického rozhodovacího 

problému, viz např. Prékopa (1995). Druhá skupina úloh, v nichž se musí provést rozhodnutí 

 před tím, než je známa realizace náhodného vektoru x  (tzv. here-and-now úlohy), je 

v ekonomické praxi častější a také se jedná o problémy výpočetně složitější. Typickým 

příkladem z praxe je např. problém volby investičního portfolia, kdy jsou známy pouze 

aktuální nákupní/prodejní ceny, ale tyto ceny se budou dále v budoucnu náhodně vyvíjet a 

měnit a výnos ze zvoleného portfolia proto nelze předem přesně stanovit.  

S tím, zda se rozhodnutí provádí před, nebo po pozorování náhodné proměnné (po 

realizaci náhodného vektoru), souvisí také další dělení modelu SLP, a sice na statické a 

dynamické modely. Ve statickém modelu se nejprve realizuje rozhodnutí, a pak teprve 

následuje pozorování (jedná se tedy o here-and-now úlohy). V případě dynamických modelů 

SLP alespoň jedno prováděné rozhodnutí předchází alespoň jednomu pozorování (dá se tedy 

říci, že se jedná o kombinaci wait-and-see úlohy s úlohou here-and-now). Počáteční 
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rozhodnutí lze takto na základě pozorování ex post korigovat. Úloha může být rozdělena na 

části (stupně), které jsou časově určeny, a které jsou navzájem odděleny pozorováním. 

Statické modely jsou vždy jednostupňové (single-stage) a dynamické vícestupňové (multi-

stage). Schéma fungování dynamického dvoustupňového stochastického modelu je 

představeno v Obr. 3.3.  

Kromě počtu stupňů lze rozlišit také počet časových období, pro které je model určen. 

Platí, že v jednom období může být více stupňů (rozhodnutí). Pokud se tytéž rozhodnutí 

v rámci jednoho modelu opakují, pak se jedná o model pro více období (tzv. multi-period 

model). 

Obr. 3.3: Schéma dvoustupňového stochastického modelu 

 

Rozdíly v počtu stupňů úlohy a časových období lze snadno prezentovat na příkladu 

prodavače novin. Prodavač novin každý den nakoupí od distributora určité množství výtisků, 

aniž by přesně věděl, jaké množství novin ten den prodá. V jednostupňovém modelu pro 

jedno období prodavač koupí odhadnuté množství a až poté zjistí, jestli mu na konci dne 

výtisky zbydou, nebo naopak, jestli jich nakoupil málo. V obou těchto případech už však není 

schopen své původní rozhodnutí nijak změnit a musí nést náklady (buďto přímé, v případě, že 

novin nakoupil málo, nebo alternativní, pokud jich byl schopen prodat více). Ve 

dvoustupňovém modelu pro jedno období prodavač může navíc během dne své rozhodnutí 

korigovat tím, že v průběhu dne dodatečné výtisky dokoupí, případně nadbytek (se ztrátou 

nebo bez) odprodá zpět distributorovi. V případě, že by model byl na více období, zachycoval 

by chování prodavače v průběhu více dnů – rozhodnutí o nakoupeném množství by se 

opakovalo každé ráno a vznikl by prostor pro adaptivní učení se z hodnot z minulých 

časových období.  

Další možné hledisko, podle kterého je možné modely SLP klasifikovat je charakter 

náhodného vektoru x . Náhodné proměnné mohou být buďto spojité, nebo diskrétní. 

Diskretizací náhodné veličiny sice zpravidla dochází k podstatnému zjednodušení 
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modelované reality, na druhou stranu rozlišení pouze konečného počtu možných stavů bývá 

často pro rozhodování postačující a navíc s sebou nese také celou řadu výhod (Shapiro, 2009). 

Jednak se problém pro rozhodovatele stává přehlednějším, a navíc jej lze znázornit pomocí 

rozhodovacího stromu, který má uzly rozděleny do n  úrovní, kde n  je počet stupňů 

vícestupňové úlohy. Počet větvení z každého uzlu je rovna počtu možných hodnot náhodné 

proměnné ix  . Problémem je, že i při malém počtu možných hodnot proměnných vektoru jx  

roste počet všech možných stavů exponenciálně s počtem stupňů. Obr. 3.4 zachycuje 

dvoustupňový problém, kde v každém stupni rozhodovatel volí mezi dvěma možnostmi a 

náhodná proměnná x  může nabývat pouze dvou různých hodnot (S = stav, R = rozhodnutí). 

Obr. 3.4: Schéma možných stavů a rozhodnutí ve dvoustupňovém modelu stochastického 
programování 

 

Poslední rozdělení modelů stochastického programování je pro tuto práci provedeno 

z hlediska linearity funkcí obsažených v modelu. Pokud jsou všechny rovnice a nerovnice 

modelu lineární v x (viz Model 3.3), pak se jedná o model stochastického lineárního 

programování v opačném případě je model obecně nelineární (analogicky s deterministickými 

problémy). V průběhu řešení úlohy SLP se model transformuje na svůj deterministický 

ekvivalent, jak je dále popsáno v kapitolách 3.3.4 a 3.3.5. Při této transformaci může 



59 

vzniknout problém, kdy se původně lineární model velmi často mění na model nelineární, 

v mnoha případech dokonce ztrácí i konvexnost. 

Všechny prezentované pohledy klasifikace modelů stochastického programování jsou 

přehledně shrnuty v Obr. 3.5. 

Obr. 3.5: Klasifikace stochastických modelů 

 

3.3.3 Obecný metodologie úloh stochastického lineárního programování 

Ať se jedná o libovolnou úlohu stochastické optimalizace, postup je dle Prékopa (1995) 

následující: 

1. Sestrojení deterministického podkladového modelu. Ten slouží pro ujasnění si 

struktury cílového modelu, případně pro získání prvního odhadu optimální hodnoty 

účelové funkce. 

2. Výběr parametrů modelu, které v modelu budou stochastické. 

3. Stanovení rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých stochastických proměnných. 

Buďto je možné využít některého z „klasických“ rozdělení, u kterých je známa 

rovnice distribuční funkce a funkce hustoty (z nichž některá byla představena 

v kapitole 3.2.1) a pak stačí pouze odhadnout parametry těchto rozdělení. Druhou 

možností je stanovit vlastní empirické rozložení pravděpodobnosti. Při využití 

empirického rozdělení je však potřeba počítat, zvláště v případě malého počtu 
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pozorování s většími nepřesnostmi s ohledem na rozhodování v budoucnu, viz Šmíd 

(2004). 

4. Stanovení dalších parametrů modelu podle klasifikace ze subkapitoly 3.3.2. 

5. Převod stochastického modelu na jeho deterministický ekvivalent pomocí příslušných 

metod a algoritmů. 

6. Optimalizace deterministického modelu využitím některé z metod představených 

v kapitole 3.1. 

Způsob řešení úlohy a použité konkrétní metody budou záležet na typu modelu 

z pohledu různých klasifikačních kritérií popsaných v kapitole 3.3.2. Podstatným rozdílem 

pro řešení úlohy je skutečnost, zda je stochastická proměnná v účelové funkci (jako cenový 

koeficient), nebo v podmínce vlastního omezení, nebo v účelové funkci a zároveň 

v podmínce. Proto bude v kapitolách 3.3.4 a 3.3.5 popisováno řešení úloh SLP právě podle 

tohoto kritéria. 

Pokud nebude napsáno jinak, budou dále všechny účelové funkce ( )f  a funkce 

omezujících podmínek ( )g  lineární. 

3.3.4 Jednostupňové modely se stochastickou proměnnou pouze v koeficientech účelové 
funkce 

Prvním typem modelu SLP je případ, kde náhodná složka ovlivňuje pouze koeficienty 

účelové funkce. Omezující podmínky jsou stanoveny deterministicky a jsou shodné, jako 

tomu bylo v Modelu 3.1. Typickým příkladem takovéhoto modelu je např. úloha optimalizace 

složení portfolia, kde jsou stochastické výnosy z jednotlivých aktiv a také riziko spojené 

s držením těchto výnosů. Cílem portfolio modelu pak je maximalizovat užitek majitele 

portfolia, který roste s celkovým výnosem z portfolia, a který v případě risk-averse agenta 

klesá s rizikem portfolia, viz Zmeškal (2004), Kall a Mayer (2011). Obecně je model se 

stochastickou účelovou funkcí popsán v Modelu 3.4. 
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Model 3.4 – Model stochastického lineárního programování se stochastickými proměnnými 
pouze v účelové funkci 

( ); maxz f x x= ®  

Za podmínek: 

≤  

Jak bylo popsáno v obecném postupu řešení úlohy SLP v kapitole 3.3.3, předposledním 

krokem (krok č. 6) je převod stochastického modelu na model deterministický. Aby bylo 

možné provést optimalizaci, je nutné zavést vhodné uspořádání. Uspořádání se zavede tím, že 

je účelová funkce transformována do deterministické podoby. Birge a Louveaux (2011), Kall 

a Mayer (2011) i Dupačová (1986) rozlišují dvě možnosti, jak lze ze stochastické účelové 

funkce odstranit náhodnou složku. První možností je převést účelovou funkci pouze na její 

střední (očekávanou hodnotu) podle tzv. E-kritéria. Nevýhodou je, že v takovémto případě je 

využita pouze malá část informace o rozdělení pravděpodobnosti náhodné proměnné. Druhou 

možností je do deterministického přepisu zahrnout také riziko, jako je tomu např. u portfolio 

modelů zmiňovaných výše. Riziko lze modelovat různými způsoby a pomocí různých 

ukazatelů, vždy lze ale říci, že při odporu rozhodovatele k riziku se se zvyšujícím se tímto 

ukazatelem klesá celkový užitek (hodnota účelové funkce se vzhledem ke stanovenému cíli 

zhoršuje). Vybranými ukazateli rizika dle Kalla a Mayera (2011) jsou: 

· rozptyl (výsledkem je mean-variance model s příkladem např. Markowitzova portfolio 

modelu); 

· absolutní odchylka (výsledkem je mean-absolute-deviation model s příkladem  

Konnova-Yamazakiho portfolia modelu); 

· podmíněná hodnota Value at Risk (CVaR) - výsledkem je mean-CVaR model 

s příkladem např. Rockafellarova-Uryasevova portfolio modelu); 

· hodnota Value at Risk (hodnota v riziku, VaR) - výsledkem je mean-VaR model 

s příkladem např. Jorionova portfolio modelu). 

Podrobněji ukazatele rizika popisuje např. Zmeškal (2004). 

V případě, že je při transformaci stochastické účelové funkce do deterministické formy 

zohledněna střední hodnota i riziko ve formě např. rozptylu, jedná se obecně o mean-risk 

modely. Jestliže je stochastická účelová funkce zapsána v podobě ( ; )f x x , pak lze mean-risk 

model obecně zapsat pomocí užitkové účelové funkce (3.28). 
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 [ ]( ; ) max,z E f x x yk= + ®   (3.28) 

kde [ ]( ; )E f x x  je střední hodnota původní funkce, y je koeficient vyjadřující postoj 

rozhodovatele k riziku (pro risk-averse agenty je hodnota y záporná, pro risk-lover agenty 

naopak kladná a pro agenty s neutrálním vztahem k riziku je 0y = a hodnota účelové funkce 

je pak dána pouze střední hodnotou) a k je míra rizika. Celá funkce je pak maximalizována 

pomocí jedné z metod deterministického matematického programování. Rovnice (3.29) udává 

konkrétní příklad pro mean-variance model, kde je ukazatelem rizika směrodatná odchylka. 

Modely velmi často při využití jiných pravidel při transformaci účelové funkce, než je  

E-kritérium ztrácejí svou linearitu (např. mean-variance model s účelovou funkcí (3.29) je 

úlohou kvadratického programování). 

 ( ) ( )2; ; maxz E f x f xx ys x= + ®é ù é ùë û ë û   (3.29) 

Dalším příkladem, jak zvolit funkci, je využití tzv. kvantilového kritéria (viz rovnice 

(3.30)), které odpovídá ukazateli VaR. Toto kritérium zaručí, že je zabráněno 

„katastrofálním“ scénářům – hodnota účelové funkce je alespoň k  a to s pravděpodobností 

větší, než a (v případě minimalizační účelové funkce by hodnota účelové funkce naopak 

nesměla překročit hodnotu  k ). Hodnota e je pevně určena a řeší se optimalizační úloha, ve 

které se maximalizuje k . Tím vzniká nová stochastická pravděpodobnostní podmínka v úloze 

(ty jsou dále detailně popisovány v kapitole 3.3.5). 

 ( )( );P f x kx e³ ³  , (3.30) 

nebo lze také použít ekvivalentního zápisu pomocí rovnice (3.31). 

 ( ); Pf x kex ³  . (3.31) 

Volba konkrétní účelové funkce závisí na požadavcích rozhodovatele. Nicméně využití 

pouze E-kritéria (tzn. pouze střední hodnoty) je vhodné pouze tam, kde dochází k velkému 

počtu opakování řešení úlohy (popř. kde je mnohokrát řešen stupeň s danou náhodnou 

proměnnou). Při jednom provedení pokusu, případně při velmi malém počtu pokusů, může 

díky zanedbání ostatních momentů rozdělení pravděpodobnosti, jako je šikmost nebo rozptyl, 

dojít k výrazným ztrátám díky odchylce od střední hodnoty. A díky malému počtu realizací 

pak nemůže dojít ke kompenzaci odchylek od střední hodnoty (podle Kolmogorovova zákonu 
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velkých čísel). V tomto případě je pak vhodnější zahrnout do účelové funkce míru rizika, viz 

Dupačová (1986). 

3.3.5 Jednostupňové modely se stochastickou proměnnou v podmínkách vlastního 
omezení 

V této kapitole budou řešeny modely, které obsahují stochastickou proměnnou 

v podmínkách vlastního omezení. Náhodnou proměnnou mohou být nahrazeny koeficienty na 

levých stranách podmínek nebo konstanty na pravých stranách omezujících podmínek, 

případně se může jednat o kombinaci obou těchto případů. Obecný zápis modelu se 

stochastickou omezující podmínkou je ukázán na Modelu 3.5. 

Model 3.5 - Model SLP se stochastickou proměnnou v podmínce vlastního omezení (obecný 

zápis) 

 minTc x ®  

Za podmínek: 

 ( ); 0, 1, 2,...,ig x i nx £ =  , 

kde ig  je lineární funkce agregující levou i pravou stranu omezující podmínky ovlivněná 

náhodnou složkou x . Model 3.5 lze také zapsat maticově, viz Model 3.6. 

Model 3.6 - Model SLP se stochastickou proměnnou v podmínce vlastního omezení 
(maticový zápis) 

minTc x ®  

Za podmínek: 

Ax b£
))

, 

kde A
)

 je matice levých stran koeficientů, ve které je alespoň jeden prvek nahrazen náhodnou 

proměnnou a b
)

 je vektor pravých stran omezujících podmínek s alespoň jednou 

stochastickou proměnnou. 
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Přepíšeme-li Model 3.5 do zkráceného zápisu ( ) ( )( )min | ; 0f x g x x £ , nabízejí se 

následující řešení, která ale nejsou pro řešení úlohy vhodná: 

· nahradit vektor náhodných proměnných jeho střední hodnotou, tedy 

( ) ( )( )min | ;E( ) 0f x g x x £ (výhodou tohoto přístupu je triviální matematické řešení, 

nevýhodou je, že získané řešení nebývá dostatečně robustní); 

· získat řešení pro všechny možné hodnoty x , tedy ( ) ( )( )min | ; 0,f x g x x x£ " ÎW

(toto řešení by sice bylo absolutně robustní, na druhou stranu zase neúměrně nákladné 

a mnohdy dokonce nezjistitelné). 

Lze rozlišit základní dva přístupy, které se pro řešení Modelu 3.6 využívají, viz Shapiro 

(2011), Prékopa (1995). V obou případech je nutné zajistit, aby bylo ošetřeno případné 

porušení podmínky. V případě deterministických koeficientů (viz Model 3.1 nebo 3.4) není 

problémem stanovit množinu přípustných řešení modelu, resp. to, jak každá podmínka tuto 

přípustnou množinu omezuje, protože koeficienty jsou známé a neměnné. V případě, že 

dochází k porovnání stran (ne)rovnice stochastické podmínky, nelze její platnost obecně 

s jistotou zaručit, protože jsou hodnoty ovlivněny náhodnou složkou. První možností, jak lze 

problém řešit, je zajistit splnění podmínky omezení alespoň na stanovené hladině 

pravděpodobnosti, druhou zase případné porušení podmínky kompenzovat tzv. penalizací 

účelové funkce. 

Řešení úloh stochastického lineárního programování obsahující stochastické proměnné 
pomocí zavedení penalizace účelové funkce 

Pokud je využito tohoto přístupu, stochastická podmínka může být libovolně porušena. 

Nesplnění podmínky je však kompenzováno přidáním tzv. penalizační funkce k účelové 

funkci modelu. Tato penalizace může být buďto fixní (nezáleží na tom, v jaké míře byla 

podmínka porušena, hodnota penalizace je konstantní), nebo variabilní (čím více je podmínka 

porušena, tím také roste hodnota penalizace). Je zřejmé, že variabilní penalizace je na první 

pohled relevantnější, nicméně záleží na realitě modelovaného objektu a také na datech, která 

jsou k dispozici, viz Birge a Louveaux (2011). Obecný zápis stochastického modelu je 

zachycen pomocí Modelu 3.7. 
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Model 3.7 - Model SLP řešený pomocí penalizace účelové funkce 

 ( ) ( )
1

; min
n

P
i

i
z f x f x x

=

= + ®å   

Za podmínek: 

 1 1 2 2 ... , 1,2,...,i i in n ia x a x a x b i n+ + + £ =
)) ) ) , 

kde funkce f  je původní účelová funkce modelu, P
if  penalizační funkce za překročení 

(nedodržení) i-té podmínky (tedy v případě, že je i-tá podmínka splněna, je příslušná 

penalizační funkce P
if  rovna nule). V případě, že by řešená úloha byla minimalizační, 

hodnoty penalizací by byly nezáporné, v maximalizační úloze naopak nekladné, nebo rovny 

nule (neboli musí dojít vlivem započítání penalizace ke zhoršení celkové hodnoty účelové 

funkce modelu). Nejčastěji se pro penalizační funkce využívá lineární vztah, tedy když je 

každá jednotka, o kterou překročíme přípustnou hodnotu, oceněna penalizační konstantou, viz 

Shapiro (2011). Aby bylo zajištěno, že v případě, kdy je stochastická podmínka splněna, je 

hodnota penalizace nulová, musí být do modelu vneseno, že se má funkce P
if  přičítat právě 

tehdy, pokud došlo k porušení podmínky. K tomu je možné účinně použít useknutého 

rozdělení pravděpodobnosti: 

 
1 1

( ) min
m n

ij j i i
i j

z f x a x b p
+

= =

æ öæ ö
ç ÷= + - ®ç ÷ç ÷è øè ø

å å
))  , (3.32) 

kde 
1

n

ij j i
j

a x b
+

=

æ ö
-ç ÷

è ø
å

)) je kladná část rozdílu levé a pravé strany i-té stochastické omezující 

podmínky Modelu 3.7 (neboli hodnota o kolik byla tato podmínka porušena) a ip  je 

penalizační konstanta za porušení i-té podmínky. Za předpokladu, že se stochastické 

proměnné v i-té podmínce ija  a ib  vyvíjí podle sdruženého rozdělení pravděpodobnosti i , pak 

se 
1

n

ij j i
j

a x b
+

=

æ ö
-ç ÷

è ø
å

)) vyvíjí podle useknutého rozdělení i  se spodní hranici nula. Rozdělení 

pravděpodobnosti jsou podrobněji popsány v kapitole 3.2.1. 

Pokud jde o řešení tohoto modelu, jedná se o variantu modelu stochastického 

programování obsahující náhodné proměnné opět pouze v zápisu účelové funkce (viz 

subkapitola 3.3.4).  
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Řešení úloh stochastického lineárního programování obsahující stochastické proměnné 
pomocí pravděpodobnostních omezení 

Druhou variantou, jak řešit úlohy se stochastickými omezujícími podmínkami, je zajistit 

splnění podmínky alespoň s pevně stanovenou pravděpodobností. Neboli je stanoveno, 

v kolika procentech případů je přípustné, aby byla podmínka vlastního omezení porušena. To 

je ukázáno na Modelu 3.8. 

Model 3.8 - Model SLP s pravděpodobnostními podmínkami 

 ( ) minz f x= ®   

Za podmínek: 

 ( )( ); 0 , 1, 2,...,i iP g x i nx e³ ³ = , 

kde ig  je funkce i-té podmínky a ie  je zvolená hladina pravděpodobnosti pro i-tou podmínku, 

( )0;1ie Î . 

Čím více se e  bude blížit 1, tím bude potřeba ponechat větší rezervu pro případné 

odchylky náhodné proměnné od očekávané (nejpravděpodobnější) hodnoty. Tyto rezervy 

však také nesou náklady. Např. při stavbě mostu se počítá s očekávaným maximálním 

zatížením konstrukce n tun. Je zřejmé, že v takovémto případě je nutné zajistit, aby most 

vydržel zatížení výrazně vyšší a velmi málo pravděpodobné. Na druhou stranu takováto 

stavba bude vyžadovat vyšší nároky na množství a kvalitu použitého materiálu (a tedy vyšší 

celkové náklady). Pokud by naopak bylo e  zvoleno neúměrně nízké, docházelo by k častému 

porušování stochastické podmínky. Zásadní roli zde proto hraje rozložení pravděpodobnosti 

náhodné veličiny.  

Jednou z nevýhod tohoto přístupu je, že je nutné striktně stanovit požadovanou hladinu 

pravděpodobnosti. Nelze obecně říci, jaká je její optimální hodnota, nicméně neměla by být 

volena menší, než 50 %, viz Kall a Mayer (2011), Prékopa (1995). Hodnota e  se bude lišit 

také podle úlohy, která je řešena, resp. podle dopadů porušení daných omezujících podmínek 

(důsledky zřícení zmíněného mostu jsou jistě závažnější, než např. skutečnost, že prodavači 

novin, který byl jako příklad zmiňován v kapitole 3.3.2, zbydou nadbytečné neprodané 

výtisky). 

Stejně jako v případě modelů se stochastickou účelovou funkcí, i zde je nutné při řešení 

převést model na deterministický tvar (viz bod 5 obecného postupu řešení modelu SLP 

v subkapitole 3.3.3). Pravděpodobnostní podmínky lze převést do deterministické podoby 
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díky znalosti rozdělení pravděpodobností náhodných parametrů, viz Zmeškal (2004) nebo 

Prékopa (1995). 

Speciálním případem Modelu 3.7 je model zapsaný rovnicí (3.33), ve kterém jsou 

stochastické proměnné pouze na pravých stranách omezujících podmínek, 

 ( ) ( ) ( )( )min |f x h x b x³  . (3.33) 

Pomocí pravděpodobnostního přístupu k řešení úloh SLP se pak řeší úloha s omezující 

podmínkou (omezujícími podmínkami) danou rovnicí (3.34),  

 ( ) ( )( )P h x b x e³ ³  . (3.34) 

Jestliže má náhodná proměnná rozložení pravděpodobnosti s distribuční funkcí Fx , pak 

lze omezující podmínku (3.34) převést do deterministické podoby dané rovnicí (3.35), 

 ( )( ) .F h xx e= ³  (3.35) 

 Velkou překážkou pro řešení úloh s pravděpodobnostními omezeními je případná 

vzájemná závislost náhodných proměnných. Pokud jsou stochastické proměnné vzájemně 

nekorelované, lze ke každé podmínce přistupovat zvlášť a zvlášť ji řešit (tzv. individuální 

pravděpodobnostní podmínky). Tento předpoklad však nemusí být vždy splněn a pak je plnění 

podmínek modelu závislé a je nutné řešit úlohu, kde omezujeme pravděpodobnost dodržení 

všech podmínek modelu zároveň (3.36). Tyto pravděpodobnostní podmínky se nazývají tzv. 

sdružené (joint probabilistic constraints), 

 ( )( ) ( )( ) ( )( )( )1 1 2 2; ; ... ;m mP g x b g x b g x bx x x e£ Ù £ Ù Ù £ ³  . (3.36) 

3.3.6 Vícestupňové stochastické modely  

Hlavní myšlenka vícestupňových stochastických modelů byla již představena při 

klasifikaci modelů stochastického programování. Obecný zápis dvoustupňové úlohy je popsán 

pomocí rovnice (3.37): 

 ( ) ( ) ( ) ( ){ }( )min ; y; | ; min,z f x E f x g x g y b xx¢ ¢= + + £ Î ®X   (3.37) 

nebo po rozepsání pomocí tvaru (3.38). 

 { }( )min | min , ,T Tz c x E c y Ax A y b x¢ ¢= + + £ ® ÎX   (3.38) 
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kde nx RÎ  je rozhodovací vektor prvního stupně úlohy (here-and-now úloha) a ny RÎ  

rozhodovací vektor druhého stupně, ve které je realizace náhodného vektoru známa. Tc a A  je 

vektor koeficientů účelové funkce, resp. matice levých stran omezení pro první stupeň, jejich 

ekvivalenty se symbolem „'“ se váží k druhému stupni. Množina X  obsahuje všechny takové 

vektory x , pro které má úloha { }min |Tc y Ax A y b¢ ¢+ £ přípustné řešení pro každou možnou 

hodnotu náhodného vektoru x . Ten obsahuje údaje o náhodných proměnných, které jsou 

odhaleny před druhým stupněm (buď jsou stochastické všechny parametry , , ,c A A b¢ ¢  , nebo 

jen některé z nich). V prvním stupni je optimalizována jednak deterministická část účelové 

funkce ( )Tc x plus očekávané optimum účelové funkce v druhém stupni { }min Tc y¢ . Druhý 

stupeň pak určuje rozhodnutí y , které bude přijato, jestliže jsou známy hodnoty náhodného 

vektoru x , a jestliže bylo dříve přijato rozhodnutí x . Jiný možný pohled na druhý stupeň 

může být ten, že je vnímán jako jakási „oprava“ při porušení původních omezujících 

podmínek Ax b£ , které byly původně zatíženy náhodou. Levé strany porušených podmínek 

jsou pak kompenzovány (viz A y¢  v omezující podmínce) a tato kompenzace vede k penalizaci 

účelové funkce ( )Tc y¢ . Pro samotnou optimalizaci dvou a vícestupňových úloh existuje celá 

řada algoritmů, jako je například „L-shaped“ metoda, nebo metoda dekompozice báze. 

Vzhledem k tomu, že je nutné stanovit potenciální rozhodnutí y  pro všechna možná 

rozhodnutí x  a hodnoty náhodných proměnných z vektoru x , řeší se tyto úlohy zpravidla pro 

diskrétní proměnné (spojitá proměnná se diskretizuje na základě zvolených scénářů), což je ve 

většině případů dostačující. Ale i přes toto výrazné zjednodušení vznikají tímto řešením velmi 

rozsáhlé úlohy - počet možností s každým dalším stupněm geometricky roste, jak vyplývá 

také z Obr. 3.4. Rozsáhlost úlohy pak závisí také na počtu scénářů pro jednotlivé stupně a 

počtu proměnných, viz Prékopa (1995) nebo Kall a Mayer (2011).  

Vícestupňové úlohy SLP už v této práci nebudou dále rozebírány zejména proto, že 

v praktické části nebudou využity. Nicméně, jak bude později ještě zmíněno, jedná se o jeden 

z potenciálních směrů, o který by bylo možné navrhované modely rozšířit. 

3.4 Základy teorie fuzzy množin a fuzzy algebry 
V této kapitole budou představeny základní znalosti, které jsou nutné znát pro aplikaci 

metod fuzzy optimalizace. Ty představují vedle metod stochastického programování druhý 

způsob, jak do optimalizačních modelů zahrnout faktor neurčitosti. Na rozdíl od 

stochastického programování (viz kapitola 3.3), kde stačilo využít znalostí z oblasti statistiky 
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a deterministické optimalizace, je v případě využití fuzzy přístupu třeba pracovat s odlišnou 

algebrou, odlišnou teorií množin i logikou (tzv. fuzzy algebra, teorie fuzzy množin a fuzzy 

logika). Nejprve budou v subkapitole 3.4.1 představeny fuzzy množiny, jejich význam, popis 

a typy a poté budou popsány nezbytné rozšíření operací a relací pro umožnění práce s těmito 

množinami (subkapitola 3.4.2). 

3.4.1 Fuzzy množiny, čísla a intervaly 

V roce 1965 představil americký matematik ázerbajdžánského původu L. A. Zadeh 

nový přístup k modelování množin, který pojmenoval jako „modifikovanou teorii množin“. 

Až později se vžil pojem příznačný pro tuto oblast, a sice „fuzzy“. Klasická teorie množin 

pracuje s charakteristickými funkcemi, které o každém prvku dokáží rozhodnout, zdali prvek 

do dané množiny patří či nikoli – pracuje se zde tedy pouze s logickou hodnotou patří/nepatří, 

ano/ne, 1/0. Problémem je, že ne každou část reality je možné takto přesně a striktně popsat. 

Někdy je zdrojem nepřesnosti přímo lidský faktor, který není schopen se přesně vyjádřit, a 

někdy může být popisován jev, který je sám o sobě zatížen neurčitostí. V obou případech je 

možné realitu dokonaleji a přesněji modelovat, pokud se výše zmíněná dvouprvková množina 

příslušnosti prvků k dané množině { }0;1 rozšíří o prvky celého intervalu 0;1 . Prvky pak 

patří do dané množiny se stupněm příslušnosti právě z tohoto intervalu (tedy do jaké míry lze 

říci,  že  prvky  do  množiny  patří).  Jelikož  platí,  že{ }0;1 0;1Ì , pak fuzzy teorie množin je 

pouze rozšířením klasické teorie množin. Množinu A  lze v případě klasické teorie množin 

vyjádřit pomocí charakteristické funkce (3.39) a pomocí funkce příslušnosti (tzv. membership 

function) ve fuzzy rozšíření (3.40), 

 { }: 0;1 ,Ax U A U® Í  , (3.39) 

 : 0;1 ,A U A Um ® Ì%
%

%
 . (3.40) 

Speciálními případy fuzzy množin jsou fuzzy intervaly a speciálním případem fuzzy 

intervalů jsou fuzzy čísla. Fuzzy množina A%   je popsána pomocí funkce příslušnosti Am %
, která 

každému xÎ¡  přiřadí hodnotu stupně příslušnosti ( ) 0;1A xm Î% . Aby tato fuzzy množina 

byla zároveň fuzzy intervalem, musí platit, že existuje alespoň jedno x , takové, že ( ) 1A xm =%
. 

Dále musí platit, že všechny x  z definičního oboru fuzzy čísla tvoří kompaktní interval a 

funkce příslušnosti je spojitá (alespoň po částech). Fuzzy číslo je pak fuzzy interval, pro který 

platí, že existuje právě jedno x takové, že ( ) 1A xm =%
. Nejběžnějšími fuzzy intervaly jsou 
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obecné L-R intervaly, lichoběžníkové intervaly (tj. speciální případ L-R intervalu, kde funkce 

příslušnosti je po částech lineární) a intervaly s lineární monotónní funkcí příslušnosti 

(speciální případ L-R intervalů, kde chybí jedna z funkcí L nebo R). Ekvivalenty těmto 

intervalům jsou fuzzy čísla – obecné L-R číslo, trojúhelníkové číslo (L i R jsou lineární 

funkce) a symetrické trojúhelníkové číslo. Všechna zmíněná čísla a intervaly jsou znázorněny 

na Obr. 3.6.  

Obr. 3.6: Funkce příslušnosti vybraných typů fuzzy čísel a fuzzy intervalů (  = obecný fuzzy 
L-R interval,  = lichoběžníkový fuzzy interval, ̃ = obecné fuzzy L-R číslo,  = symetrické 
trojúhelníkové fuzzy číslo, ̃ = fuzzy interval s monotónní lineární funkcí příslušnosti 

 

Obecný zápis funkce příslušnosti fuzzy lichoběžníkového intervalu ( ), , ,a a ag g%  je 

představen rovnicí (3.41),  
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%
  (3.41) 

Výše zmíněné popisy fuzzy množin pomocí jejich funkcí příslušnosti se nazývají tzv. 

vertikální reprezentace fuzzy množin. Druhým způsobem, jak fuzzy množinu nebo fuzzy číslo 

jednoznačně popsat je pomocí horizontální reprezentace, tj. pomocí systému α-řezů. α-řez 

fuzzy množiny a%  je dán rovnicí (3.42) a graficky znázorněn na Obr. 3.7, 

 

 { }: ( )aa x xa m a= Î ³
%

% ¡  . (3.42) 
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Obr. 3.7: Lichoběžníkový fuzzy interval  s řezem na hladině α 

 

Pokud je xa
% konvexní neprázdná množina pro , 0;1a a" Î , pak je fuzzy množina x%

zároveň také fuzzy intervalem/číslem. 

Levá a pravá hranice α-řezu fuzzy čísla/intervalu budou v této práci obecně značeny 

jako ( )1L a- , resp. ( )1R a- (pro zdůraznění faktu, že je hodnota získána pomocí předpisu 

inverzní funkce k funkcím levé a pravé strany L-R čísla).  

α-řezy jsou pro fuzzy optimalizaci velmi důležité (více v kapitole 3.5), obecně však má 

každý z obou prezentovaných reprezentací fuzzy čísel své uplatnění a výhody. Proto je 

nezbytné mít možnost mezi těmito zápisy přecházet, to je umožněno např. vztahem (3.43), 

 { }( ) sup 0;1 :x x x xam a= Î Î
%

%  . (3.43) 

Pro rozlišení fuzzy výrazů v této práci bude využívána vlnovka nad symboly těchto 

výrazů. V textu budou dále klasické (ne-fuzzy) množiny, intervaly a čísla označovány jako 

ostré nebo pomocí anglického ekvivalentu jako „crisp“. 

3.4.2 Fuzzy rozšíření operací a relací 

Nevýhodou práce s fuzzy množinami, fuzzy intervaly a fuzzy čísly je skutečnost, že 

všechny elementární relace a operace musí být nadefinovány zcela nově. V modelu 

deterministického lineárního programování (Model 3.1) se využívají binární operace násobení 

skalárem a sčítání a relace pro porovnání dvou čísel (menší/větší, nebo rovno). Zásadní 

množinovou operací pro lineární optimalizaci je pak průnik množin (množina přípustných 

řešení úlohy je průnikem všech jejich omezujících podmínek a optimální řešení je průnikem 

grafu účelové funkce a množiny přípustných řešení). Přinejmenším tedy všechny tyto vztahy 

je nutné nadefinovat také pro fuzzy rozšíření klasických množin. 
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Pro zobecnění výše zmíněných operací je nejprve nezbytné nadefinovat základní 

operace s fuzzy množinami. Stejně jako v klasické teorii množin i zde lze rozlišit základní 

množinové operace průnik, sjednocení, doplněk, vztah podmnožiny a rovnost (těm v logice 

odpovídají vztahy konjunkce, disjunkce, negace, implikace a ekvivalence). Vzhledem k tomu, 

že vztah podmnožiny (implikace) a rovnosti (ekvivalence) lze vyjádřit pomocí třech prvně 

jmenovaných, stačí nadefinovat pouze průnik, sjednocení a doplněk množin. 

Nechť jsou dána fuzzy trojúhelníková čísla (t-čísla) x% , y% , z% a binární operace o  . 

Jestliže operace o je: 

· binární operací na intervalu 0;1 , 

· komutativní ( x y y x=% % % %o o  ), 

· asociativní ( )( )( )x y z x y z=% % % %% %o o o o , 

· monotónní ( )x y x z y z£ Û £% % % %% %o o  , 

a má-li neutrální prvek (v klasické teorii je to „1 “,  zde  „1% “), pak se operace o nazývá t-

normou a slouží k vyjádření průniku dvou fuzzy množin (čísel). 

Jestliže binární operace ·  splňuje všechny podmínky, jako t-norma o , pouze neutrální 

prvek „1% “ je nahrazen „ 0% “, pak se tato operace nazývá t-konormou, která slouží pro 

vyjádření sjednocení dvou fuzzy množin (čísel). 

Na rozdíl od klasické teorie množin však nejsou množinové operace definovány pouze 

jedním způsobem. Neboli t-norem a t-konorem existuje celá řada. Ty nejpoužívanější z nich 

jsou uvedeny v Tab. 3.1. 

Tab. 3.1: Přehled vybraných t-norem a t-konorem 

Název t-normy/t-konormy x y% %o  x y·% %  

Minimální/maximální (Gődelova) ( )min ( ); ( )x yx xm m
% %

  ( ) ( )( )max ;x yx xm m
% %

  

Produktová  ( )( )x yx xm m×
% %

  ( )( ) ( ) ( )x y x yx x x xm m m m+ - ×
% % % %

  

Łukaszewiczova { }max ( ) ( ) 1;0x yx xm m+ -
% %

  ( ) ( ){ }min ;1x yx xm m+
% %

  

Přitom nelze jednoznačně říci, která z těchto t-norem/t-konorem je nejvhodnější. Vždy 

záleží na preferencích rozhodovatele. Je třeba mít ovšem na paměti, že zvolená operace 

ovlivní výsledek (viz Obr. 3.8). V této práci, pokud nebude výslovně napsáno jinak, budou 

využívány Gődelovy formy (tzn. minimální t-norma a maximální t-konorma). 
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Obr. 3.8: Grafické znázornění vybraných t-norem a t-konorem 

 

Třetí výše zmíněná množinová operace je doplněk množiny (z pohledu logiky negace). 

Fuzzy negace je unární operace xØ% , která mění původní množinu/číslo tak, že platí vztah 

( ) 1 ( ),x xx x x Rm mØ = - " Î
% %

. Negace, která je spojitá a klesající, se nazývá striktní negace ( sØ ). 

Klasické binární operace lze rozšířit také pro fuzzy množiny/čísla uplatněním tzv. 

principu rozšíření, které představil L. A. Zadeh roku 1975. K tomu slouží mimo jiné také t-

normy. Podle principu rozšíření lze definovat např. operace sčítání, odečítání, násobení a 

dělení také pro fuzzy čísla. Je-li „* “ jedna z těchto operací, pak pro v univerzu U definovaná 

fuzzy čísla x%  a y%  platí vztah (3.44), 

 ( ) ( ) ( )( ){ }sup min ; .x y x y
t x y

t x ym m m*
= *

=
%% % % %

  (3.44) 

Podle principu rozšíření prezentovaného rovnicí (3.44) lze snadno definovat sčítání 

fuzzy čísel ( )Å a násobení fuzzy čísla reálným číslem ( )e , což ukazují rovnice (3.45) a (3.46)

. 

 ( ) ( ) ( )( ){ }sup min ;x y x y
t x y

t x ym m mÅ
= +

=
% % % %

  (3.45) 

 ( ) { }, 0k x x
tt k
k

m m æ ö= Îç ÷
è ø

æ ö
-ç ÷

è ø
% %e

¡   (3.46) 

Např. pokud je zadán lichoběžníkový fuzzy interval ( ), , ,a a ag g% z rovnice (3.41) a 

podobně zadaný fuzzy interval stejného typu ( ), , ,b b bb b% , pak součet těchto intervalů je 

t-norma 

t-konorma 
Gődelova t-(ko)norma 
Łukaszewiczova t-(ko)norma 
produktová t-(ko)norma 
souběh více t-(ko)norem 
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rovněž lichoběžníkovým fuzzy intervalem ( )( ) , , ,a b a b a bg b g bÅ + + + +%% . A pokud je 

k kladným reálným číslem, pak součin k x%e  je lichoběžníkovým fuzzy intervalem 

( ) ( ), , ,k a k ka ka kg g%e . V případě násobení fuzzy intervalu zápornou konstantou dojde pouze 

k symetrickému přehození parametrů fuzzy intervalu tak, aby hodnoty zůstaly seřazeny 

postupně od nejmenší po největší. 

Stejně jako sčítání a násobení lze pomocí Zadehova principu rozšíření definovat relaci 

porovnání dvou fuzzy čísel. Jednou z možností, jak lze fuzzy čísla porovnat je min-fuzzy 

rozšíření crisp relací (viz rovnice (3.47)), případně max-fuzzy rozšíření (viz rovnice (3.48)), 

dle Fiedler et al. (2001). 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }min , y sup min , , , | , , ,x y RxR y
x x y x y x y U xRym m m m= Î

% %%% %
% %   (3.47) 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }max , y inf max 1 , , , | , , ,x y RxR y
x x y x y x y U xRym m m m= - Î

% %%% %
% %   (3.48) 

kde , yx% % jsou fuzzy čísla definované na univerzu U , případně fuzzy intervaly, ,x ym m
% %

 jsou 

funkce příslušnosti fuzzy čísel ,x y% % , R% je relace porovnání vytvořená na základě Zadehova 

principu rozšíření v minimální minR%  nebo maximální maxR%  variantě, relace ζ |, ,R Î ′ < ″  a

ζ |, ,R Î ′ < ″% % %% . V tomto případě relace R%  vychází z Gödelovy t-normy  ( minR% ) a Gödelovy  

t-konormy ( maxR% ). Pokud nebude určeno jinak, bude v této práci využívána minR% varianta 

fuzzy rozšíření relací a bude značena jako R% . 

Relace porovnání lze definovat také jinými způsoby v závislosti na postoji 

rozhodovatele). Více se relacím porovnání věnuje např. Aiche, Abbas a Dubois (2013), 

Ramík a Vlach (2001) nebo Fiedler et al. (2006). 

3.5 Fuzzy lineární optimalizace a její metody 

Fuzzy matematické programování je oblast matematické optimalizace, kde je neurčitost 

vyjádřena pomocí fuzzy čísel a fuzzy množin představených v kapitole 3.4. 

Nejprve je nutné zmínit, že rozhodně neplatí, že by fuzzy matematické programování 

bylo přesným ekvivalentem stochastického přístupu, a že by tento přístup měl/mohl přímo 

nahradit. Na jedné straně jsou zde odstraněny některé nedostatky a bariéry přístupu 

stochastického, na druhé straně zde celá řada problémů naopak vzniká (více o těchto 

výhodách a nedostatcích viz kapitola 3.6). Vzhledem k tomu, že stochastické programování 
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pracuje s rozložením pravděpodobnosti náhodné proměnné, je jeho využití vhodné pro 

zahrnutí neurčitosti v případě, že je modelovaný jev opakovatelný, máme k dispozici dostatek 

pozorování (typickým příkladem je využití stochastického programování pro optimalizaci 

složení portfolia investic). Naopak výhodou fuzzy přístupu je možnost popsat také jevy, které 

jsou jedinečné, neopakovatelné a také je nelze přesně popsat. 

Obecně lze důvody pro použití fuzzy modelování shrnout do následujících bodů 

(Novák, 1990): 

· přesné vyjádření je časově nebo finančně příliš náročné; 

· přesné vyjádření je pouze odhadem hodnoty náhodné proměnné (může vést k příliš 

velkému zjednodušení); 

· k získání přesného vyjádření by bylo potřeba experimentovat (opakovat daný pokus), 

což však není vždy možné, jako např. v případě rozhodování o zavedení inovace 

apod.; 

· modelovaný proces je příliš složitý a není možné jej popsat přesně; 

· modelovaná proměnná nemůže být kvantifikována (to ale není pro FLP příliš 

obvyklé). 

 

3.5.1 Obecná formulace modelu fuzzy lineárního programování a metodologie jeho 
řešení 

Obecný postup řešení problému fuzzy matematického programování dle Inuiguchi a 

Ramík (2000) je prezentován na Obr. 3.9. Samotné modelování je rozdělené do tří fází – 

transformace fuzzy modelu na crisp model, řešení deterministického modelu a kontrola 

správnosti řešení. 
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Zdroj: Inuiguchi a Ramík (2000) 

Je zde vidět podstatný rozdíl oproti metodice stochastického programování (viz kapitola 

3.3.3), kde se zpravidla vychází z deterministického modelu, který se poté převádí na model 

stochastický. Ve FLP se nejprve popíše realita neurčitě (pomocí fuzzy čísel) a pak se převádí 

na deterministickou variantu. V úlohách fuzzy lineárního programování (FLP) lze zahrnout 

dva druhy nejistoty – vágnost (nepřesnost) a mnohoznačnost (ambiguity).  Vágnost  je  

vyvolaná problémy s vytvořením ostrého, přesného popisu objektu reality (nelze vytvořit 

přesné hranice) – např. pokud je dáno, že zisk podniku má být „podstatně větší než“ daná 

hodnota apod. Pomocí fuzzy vyjádření je stanoven vztah porovnání. Oproti tomu 

mnohoznačnost je spojena se vztahem 1:n,  neboli  je  popis  specifikován  tak,  že  je  možné  ho  

interpretovat více způsoby – např. když spotřeba materiálu na jednotku produkce je „asi“ 

daná hodnota q (tedy hodnota okolo q, ale blíže nespecifikovaná/neznámá).  

Podle toho jaký druh nejistoty je v modelu zahrnutý, lze dle Inuiguchi a Ramík (2000) 

oblast FLP rozdělit na 3 skupiny: 

· možnostní programování (possibilistic programming) – oblast FLP, která zahrnuje 

pouze mnohoznačnost; 

· flexibilní programování – oblast FLP zahrnující pouze vágnost; 

Fáze 2: optimalizace 

Fáze 1: transformace 

Modely 

Realita 

Reálná optimalizační 
úloha 

Reálné řešení 

Model fuzzy 
matematického 
programování 

Deterministický (crisp) model 
matematického programování 

Řešení matematického 
optimalizačního modelu 

Kontrola 

Modelování 

Fáze 3: kontrola platnosti  
optimality a efektivity 

Interpretace 
výsledků modelu 

Obr. 3.9: Schéma řešení optimalizační úlohy za využití FLP 
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· robustní programování – oblast FLP, která zahrnuje nejistotu jak v podobě 

mnohoznačnosti, tak v podobě vágnosti. 

Úlohy FLP s fuzzy stanovenými relacemi porovnání nejsou pro tuto práci potřebné, 

proto flexibilní a robustní programování nebude dále rozebíráno. Více se těmito problémy 

zabývali např. Zimmermann (1985) případě flexibilního a Negoita (1981) a Luhandjula 

(1989) v případě robustního programování. Dále tedy bude popisováno pouze možnostní 

programování, které obsahuje mnohoznačné (tedy fuzzy) koeficienty v účelové funkci nebo 

v podmínkách vlastního omezení. Možnostní programování dostalo svůj název díky 

skutečnosti, že na fuzzy intervaly a fuzzy čísla v modelu lze nahlížet jako na možnostní 

rozložení (possibility distribution), které tvoří v podstatě paralelu rozložení pravděpodobnosti, 

viz Inuiguchi a Ramík (2000). Zásadní rozdíl však je v tom, že fuzzy číslo (rozložení 

možnosti) udává stupeň s jakým je daná hodnota vyhovující, kdežto rozložení 

pravděpodobnosti udává četnost výskytu dané hodnoty. 

Obecný tvar úlohy možnostního FLP programování, je představen Modelem 3.9. 

Operace a relace v modelu odpovídají fuzzy rozšířením klasických operací a relací z rovnic 

(3.45) , (3.46) a (3.47). 

Model 3.9 - Obecný zápis úlohy možnostního fuzzy lineárního programování 

 ( ) 1 1 2 2( ) ( ) ... ( ) maxn nz x c x c x c x= Å Å Å ®% % %% e e e   

Za podmínek:  

( ) ( ) ( )1 1 2 2 ... ,i i in n ia x a x a x RbÅ Å Å %%% % %e e e  

kde , b ,ij i ia c%% %  jsou fuzzy množiny, 1, 2,...,i m=  a n  je počet proměnných. { }, ,RÎ £ ³ @% % % . 

V dalším textu bude operace e  vynechávána, stejně jako v případě násobení reálným číslem 

v případě „ne-fuzzy“ operace. 

FLP využívá oproti klasickým deterministickým modelům odlišný princip, podle 

kterého je hledáno optimální řešení úlohy. Zatímco u crisp úloh musí být všechny podmínky 

beze zbytku splněny a účelová funkce musí být splněna jak nejlépe to je možné, v případě 

FLP je optimální řešení definováno jako rozhodnutí x , které splňuje podmínky pouze se 

stanovenou (nebo maximální možnou) hladinou příslušnosti ( )x xm
%

. Přípustná i optimální 

řešení bývají zpravidla zjišťována pro konkrétní aspirační úroveň (úroveň „uspokojení“), 
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případně je snaha tuto úroveň maximalizovat, viz Ramík a Vlach (2001). Více jsou této 

problematice věnovány kapitoly 3.5.3 až 3.5.5 o metodách řešení úloh FLP. 

Metody transformace modelu FLP na deterministický tvar (fáze 1 v Obr. 3.9) se liší 

jednak podle toho, zda jsou fuzzy koeficienty jen v omezujících podmínkách modelu, nebo se 

objevují také v účelové funkci. Dalším faktorem, který je při volbě metody důležitý, je tvar 

fuzzy čísla/intervalu (vybrané typy fuzzy množin jsou uvedeny v kapitole 3.4.1). Metody se 

dále liší podle toho, zda jsou příslušné strany rovnic a nerovnic modelu porovnávány pomocí 

fuzzy nebo crisp relací (pokud je použita crisp relace, je nezbytné ještě před porovnáváním 

obě strany převést také na crisp ekvivalenty). Posledním hlediskem klasifikace přístupů 

k řešení úloh FLP, které bude v této práci zahrnuto, je míra „optimismu“ rozhodovatele a jeho 

preference. Poslední dva zmíněné faktory zavádějí do modelu dodatečnou subjektivitu a 

mohou podstatně ovlivnit výsledek optimalizace. 

Ve všech prezentovaných modelech platí, pokud nebude stanoveno jinak, že nx +Î¡  . 

3.5.2 Úlohy fuzzy lineárního programování s crisp relacemi porovnání 

Úlohy fuzzy lineárního programování lze řešit také bez využití fuzzy relací, viz 

Carlsson a Fuller (2001). Tento přístup je založen na transformaci fuzzy čísel na reálná čísla 

ještě před jejich vzájemným porovnáním pomocí fuzzy relací porovnání. Jednou z takovýchto 

transformací je převedení čísla na tzv. očekávanou hodnotu, viz Carlsson a Fuller (2001).  

Transformace fuzzy čísel na crisp hodnoty je pak provedena pomocí funkce : ®¡W F , 

která udává očekávanou hodnotu fuzzy čísla a je váženým průměrem aritmetických průměrů 

všech -řezů daného čísla nebo intervalu (viz rovnice (3.49)). 

 ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )1 1 1

1 1 1 0
10

0

L P d
a L P d

d

a a a
a a a a

a a

- -

- -
+

= + = òò
ò

%W   (3.49) 

V případě obecného L-R fuzzy intervalu ( ), , ,a a ag g%  pak lze hodnotu ( )a%W získat 

pomocí rovnice (3.50). 

 ( ) ( ) ( )( )1 1 1

0
1 1a a L a P da g a g a a- -= - - + + -ò%W   (3.50) 

Úloha FLP by se tak podle tohoto přístupu převedla na deterministickou podobu, která 

je formulována v Modelu 3.10. 
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Model 3.10 - Defuzzifikovaný model FLP 

( )

( ) ( )
1

1

max

, 1, 2,..., m

n

i
i i

j

n

i
i

ij

c x

a x b j

=

=

£

®

=

å

å

%

%%

W

W W
 

Tento přístup je sice velmi jednoduchý na aplikaci, nicméně jeho nevýhoda je podobná 

jako aplikace pouze E-kritéria pro řešení úloh stochastického programování v případě 

stochastické účelové funkce (kapitola 3.3.4), neboť podstatná část informací o tvaru 

převáděného čísla (v případě stochastického programování o tvaru rozložení 

pravděpodobnosti) je ztracena. Navíc pro symetrické fuzzy intervaly (a tedy i čísla) je 

hodnota ( )
2

a aa +
=%W  . U dalších prezentovaných přístupů k řešení úloh FLP už jsou 

využívány fuzzy relace porovnání. Další možnosti defuzzifikace fuzzy čísel uvádí např. 

Fiedler et al. (2006). 

3.5.3 Úlohy fuzzy lineárního programování s fuzzy koeficienty pouze na pravých 
stranách omezujících podmínek 

Pokud se v podmínkách úlohy objevují fuzzy čísla pouze na pravých stranách, nazývají 

se  tyto  podmínky  jako  „měkké“  („soft constraints“). Proto jsou tyto úlohy v literatuře 

označovány jako úlohy s měkkými podmínkami vlastního omezení. Jedná se o nejjednodušší 

případ fuzzy optimalizačních modelů, nicméně v praxi nejčetněji používaný, viz 

Rommelfanger (1996). Přístupy, jak tyto úlohy řešit, jsou: 

· převedení fuzzy pravé strany na crisp hranici; 

· vyjádření pravé fuzzy strany jako fuzzy intervalu vyjadřující úroveň spokojenosti 

rozhodovatele s plněním měkké podmínky. 

Převedení fuzzy pravé strany na crisp hranici 

Tento jednoduchý princip řešení měkkých omezení, které představil Verdegay (1984), 

má stejný princip jako už výše popisovaná metoda transformace fuzzy úlohy na úlohu 

deterministickou pomocí očekávaných hodnot fuzzy čísel. Pokud jde o omezující podmínky 

ve tvaru nerovnic, je možné brát v úvahu pouze příslušnou stranu (část) funkce příslušnosti (v 

případě nerovnice typu £  pravá strana a naopak). Jestliže se v modelu vyskytne podmínka 

(3.51), převede se pravá (fuzzy) strana podle vztahu (3.52) a dále se úloha řeší jako 

deterministická, 
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 ( )g x b£ %%  , (3.51) 

 ( )1b b Rb a-= ×%  . (3.52) 

Neboli rozhodovatel určí hladinu aspirační úrovně příslušnostia , na jaké chce model 

řešit. Je zřejmé, že s a blížícím se jedné, bude podmínka model více a více svazovat a 

omezovat množinu přípustných řešení. Pokud rozhodovatel nechce stanovovat hladinu a , je 

vhodnější použít transformaci pomocí očekávaných hodnot fuzzy čísel, viz rovnice (3.49). Ne 

vždy však musí hladinaa nutně zcela ovlivnit řešení. Pokud jsou všechny podmínky modelu 

měkké a pokud se všechny převádí dle vzorce (3.52) na stejné hladině a , pak se poměr mezi 

proměnnými v optimálním řešení nezmění, viz Inuiguchi a Ramík (2000). 

Vyjádření podmínky fuzzy intervalem popisující spokojenost rozhodovatele 

Zimmermann (1976) uvádí přístup, ve kterém je měkká podmínka nahrazena crisp 

podmínkou a dodatečnou účelovou funkcí (tzv. fuzzy cílem). Vycházíme ze zadání daného 

rovnicí (3.51). Nejprve je nutné vyjádřit nový fuzzy interval, jehož funkce příslušnosti ( )b gm
%  

bude popisovat, zda je měkká podmínka splněna s ohledem na hodnotu fuzzy pravé strany b% . 

Stupeň příslušnosti a  nyní bude odpovídat stupni, se kterým je daná podmínka splněna. 

Tento nový fuzzy interval lze popsat pomocí funkce příslušnosti (3.53). Možnosti získání 

tohoto předpisu jsou popsány např. v Rommelfanger (1996), 

 
( )
( )

( )
( ) ( )

1 ,
, b g b

0 , b .
b g b g

g x b
x

g x

m m b

b

ì £
ïï= < £ +í
ï

+ <ïî

% %
  (3.53) 

Vzhledem k tomu, že snahou rozhodovatele je pokud možno omezující podmínky 

modelu dodržet, lze transformaci omezující podmínky obecně zapsat pomocí předpisu (3.54), 

 ( )
( ) ( )

( )
max.b g

g x b
g x b

x
b

m
ì £ +ï£ Û í ®ïî %

%   (3.54) 

S každou měkkou podmínkou je tak vytvořena jedna nová účelová funkce. Jestliže 

původní účelová funkce byla ( ) maxz x ® , pak optimální řešení úlohy bude získáno jako 

průnik přípustných řešení PX (to je určeno soustavou crisp podmínek vzniklých podle vztahu 

(3.54) a případných původních „neměkkých“ podmínek přítomných v modelu) a průniku 

všech účelových funkcí (původní i nových fuzzy cílů vzniklých dle vztahu (3.54)). Výsledný 
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model lze pak vyjádřit zápisem (3.55). Všechny účelové funkce jsou agregovány na základě 

Zadehova principu rozšíření (3.44). 

 ( ) ( )( ){ }
1 1( ) ( )max min ( ), ,...,

rP rb g b gx
z x x xm m

Î
% %

X
 , (3.55) 

kde r  je počet měkkých podmínek v modelu. 

Aby byla původní crisp účelová funkce snáze porovnatelná s fuzzy cíli, je vhodné 

převést tuto deterministickou funkci také na fuzzy cíl. Nejjednodušší variantou je využít, 

stejně jako u ostatních fuzzy cílů (3.53), fuzzy interval z% s lineární funkcí příslušnosti zm % . 

Interval, na kterém je funkce zm % rostoucí, má hranice z  a z , kde z  je nejnižší možná hodnota 

účelové funkce (taková, která vznikne, pokud jsou měkké podmínky splněny s 1a =  a tedy 

( )g x b£ ) a naopak z nejvyšší možná hodnota účelové funkce (taková, která vznikne, pokud 

jsou měkké podmínky splněny s 0a =  a  tedy  ( )g x b b£ + ). Výsledný model s více 

účelovými funkcemi (3.56), lze pak převést do ekvivalentní podoby modelu s jednou 

účelovou funkcí (Model 3.11). 

Model 3.11 – Transformovaný vícekriteriální model (3.55) do monokriteriální podoby  

 ( ) ( )( ){ }
1 1( ) ( )max min ( ), ,...,

rP rz b g b gx
x x xm m m

Î
% %%

X
  (3.56) 

maxa ®  

Za podmínek:    

( )
( )(

0

) , pro 1,..

,

., ,
i i

P

z

b g

x

x i r

x

a m

a m

a +Î

£

£ =

Î

%

%

¡

X
 

kde a  určuje spokojenost rozhodovatele s daným řešením. Díky tomu, že jsou všechny 

funkce příslušnosti v modelu lineární (nebo po částech lineární), je vzniklý model modelem 

lineárního programování a lze řešit pomocí simplexové metody. Pro průnik v rovnici (3.56) 

lze samozřejmě využít i jiných t-norem, než pesimistickou minimální variantu Gődela (více 

viz Tab. 3.1). 

Tento typ úloh lze řešit také numericky např. pomocí modifikované subgradientní 

metody (viz Gasimov a Yenilmez (2002)) nebo metody fuzzy rozhodující množiny („fuzzy 
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decisive set method“) prezentovanou v Effati a Abbasiyan (2010) apod. Tyto metody je nutné 

uplatnit v případě, kdy vzniklý deterministický model není úlohou lineární. 

3.5.4 Úlohy fuzzy lineárního programování s fuzzy koeficienty na levých i pravých 
stranách omezujících podmínek 

Těmto modelům nebude věnována příliš velká pozornost, jelikož nebudou využity 

v aplikační části této práce. Obecně lze říci, že fuzzy podmínky jsou zobecněním měkkých 

podmínek z předchozí subkapitoly. Gasimov a Yenilmez (2002) nebo Effati a Abbsasiyan 

(2010) dokonce řeší tyto úlohy v podstatě shodně. Tentokrát by však pomocí fuzzy lineárních 

intervalů byly vyjádřeny také koeficienty levých stran podmínek ija% , které jsou také 

transformovány do fuzzy intervalů podle toho, jak ovlivňují splnění celé podmínky (paralela s 

podmínkami (3.53)). Na rozdíl od úloh s měkkými podmínkami však vlivem fuzzy levých 

stran výsledný deterministický model zřídka bývá lineární (nebo alespoň konvexní). Proto se 

zde pak uplatňují numerické metody zmíněné v závěru předchozí subkapitoly.   

Preferovanější a častěji používaný způsob je však jiný. A sice ten, kdy se pomocí 

Zadehova principu rozšíření převede celá levá strana omezujících podmínek na jedno fuzzy 

číslo/interval (využitím vztahů (3.45) a (3.46)) a to je pak porovnáváno pomocí fuzzy relací 

porovnání (3.47), případně (3.48) s fuzzy číslem na pravé straně omezující podmínky. 

Porovnání obou stran omezující podmínky dle vztahu (3.47) lze přepsat do defuzzifikovaného 

tvaru pomocí rovnice (3.57), analogicky lze vztah (3.48) transformovat do podoby rovnice 

(3.58), kdy je platnost podmínky řešena na hladině stupně příslušnosti α,  

 ∋ ( ∋ (
1

,
n

L R
ij j i

j

a x ba a%%

<

′å   (3.57) 

 ∋ ( ∋ (
1

1 1
n

R L
ij j i

j

a x ba a
<

, ′ ,å %%  . (3.58) 

Dále lze pro porovnání využít metrik možnosti a nutnosti, u kterých je zjišťováno, 

s jakým stupněm lze říci, že podmínka může, nebo musí být splněna. Tyto metriky vycházejí 

z fuzzy relací porovnání (3.47) a (3.48). Zápis pro porovnání dvou fuzzy čísel a%  a b%  tímto 

způsobem je popsán rovnicemi (3.59) a (3.60). Dále je těmto metrikám v této práci již nebude 

věnována pozornost, jejich podrobný popis nabízí např. Inuiguchi a Ramík (2000),  

 ( )Pos ax b a£ =%%  . (3.59) 
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 ( )Nec ax b a£ =%%   (3.60) 

Hladinu možnosti, případně nutnosti je pak možno pevně stanovit rozhodovatelem 

(v tomto případě se volí hladina alespoň 0,5) nebo je hladina maximalizována, viz Ramík a 

Vlach (2001). Tímto způsobem je nalezeno buďto -přípustné řešení P
aX  nebo max-přípustné 

řešení úlohy max
PX . To, kterou z variant porovnání zvolit, záleží na konkrétní úloze, zda je 

možné stanovit aspirační úrovně pro relace porovnání, dále pak na míře optimismu 

rozhodovatele a dalších faktorech. Je zde vhodné zmínit podobnost tohoto přístupu k řešení 

s úlohami stochastického lineárního programování s pravděpodobnostními omezeními. 

Podrobněji tyto modely ve svých pracích prezentují např. Dubois a Prade (1989), Inugiuchi a 

Ramík (2000), Ramík a Vlach (2001) nebo Fiedler et al. (2006).  

3.5.5 Úlohy fuzzy lineárního programování s fuzzy koeficienty v účelové funkci 

Nyní budou řešeny úlohy, které obsahují fuzzy čísla/intervaly jako koeficienty 

v účelové funkci. Pro zjednodušení se předpokládá, že omezující podmínky jsou striktně 

deterministické. V případě fuzzy podmínek by bylo možné využít některou z metod 

prezentovaných výše v této kapitole. Jsou zde tedy řešeny úlohy v podobě (3.61), 

 ( )1 2 2max ... |n nc x c x c x Ax bÅ Å Å £% % %  . (3.61) 

Stejně jako v případě fuzzy podmínek vlastního omezení, i zde existují dva hlavní 

přístupy, jak úlohu FLP řešit. První možností je nalézt optimální řešení účelové funkce 

pomocí defuzzifikace a druhá možnost je optimální řešení nalézt pomocí -řezů. V obou 

případech je nutné nejprve převést levou stranu účelové funkce podle Zadehova principu 

rozšíření na tvar (3.62). Pro obecnost je ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ), , ,z x x c x c x xj j=% definován jako 

lichoběžníkový fuzzy interval, 

 ( )( ),
0max | , nz x Ax b x +£ Î¡%  . (3.62) 

Modely s fuzzy koeficienty v účelové funkci a jejich řešení pomocí defuzzifikace 

Kromě obecné defuzzifikační metody, pomocí které je možné převést libovolné fuzzy 

číslo na deterministický tvar využitím např. očekávané hodnoty fuzzy čísla (3.49), existuje 

ještě defuzzifikační metoda prezentovaná v Tanaka, Ichihashi a Asai (1984) a Rommelfanger 

(1996), která je určena speciálně pro transformaci účelové funkce, a která je popsána vzorcem 

(3.63). 
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 ( ) ( )1 1

1 2 2 max
4

n
i i i i ii

z x c c xj j
=

= + - + ®å   (3.63) 

Aby bylo zjištěné optimální řešení dostatečně robustní, přidali k účelové funkci (3.63) 

Stanciulescu a Fortemps (2003) ještě 3 další účelové funkce, které vyjadřují 3 různé typy 

neurčitosti, které jsou v modelu přítomny. Účelová funkce ( )2z x  zachycuje obecný vliv 

přičítaný fuzzy datům (3.64), ( )3z x  „rozmazanost“ fuzzy dat (3.65) a ( )4z x „rozpětí“ fuzzy 

dat (3.66) (pokud by ( )z x  bylo fuzzy číslo, pak by tato účelová funkce byla rovna nule). 

Výsledná účelová funkce modelu pak vznikne pouhým sečtením všech čtyř účelových funkcí 

do podoby (3.67).  

 ( ) ( )2 1

1 2 2 min
2

n
i i i i ii

z x c c xj j
=

= - + - + ®å   (3.64) 

 ( ) ( )3 1

1 min
2

n
i i ii

z x xj j
=

= + ®å   (3.65) 

 ( ) ( )2 1

1 min
2

n
i i ii

z x c c x
=

= - ®å   (3.66) 

 ( ) 1 2 3 4 maxz x z z z z= - - - ®   (3.67) 

Modely s fuzzy koeficienty v účelové funkci a jejich řešení pomocí -řezů 

Přístup k řešení úloh s účelovou funkcí obsahující fuzzy koeficienty prezentovaný 

rovnicemi (3.64) až (3.67) řeší fuzzy koeficienty jako celek – neboli nerozlišují se řešení 

podle stupně příslušnosti.  Druhým používanějším způsobem je, hledání optimálního řešení na 

dané hladině a (jedná se tedy o analogii s řešením úloh s omezujícími podmínkami obsahující 

fuzzy koeficienty. Základním principem úlohy je převést účelovou funkci na crisp ekvivalent 

na stanovené hladině a a to využitím α-řezů. Tento přístup prezentovali např. Buckley (1995), 

Carlsson a Korhonen (1986) nebo Ramík a Vlach (2001). Optimální řešení, které je získáno 

na základě transformace původní účelové funkce z modelu (3.61) na tvar (3.68), je pak 

nazýváno jako α-optimální. 

 ( ) ( )( ) ( )( )1

1 1
1 1 1 ... max

nc n c n nz x c R x c R xa j a j- -= + + + + ®
% %

  (3.68) 

Dle Carlsson a Korhonen (1986) je vhodné tento postup rozšířit o tzv. parametrizaci, 

kdy je zkoumáno, jak se změní hodnota účelové funkce při změně hladiny a (viz (3.69)). 
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 ( ) ( )( ){ }, | , 0,1opt optz xa a a a Î   (3.69) 

Toto rozšíření je pak velmi užitečné pro zjištění citlivosti řešení vzhledem k pevně 

stanovené hladiněa . 

3.6 Komparace a shrnutí výhod a nevýhod stochastického a fuzzy přístupu 
k optimalizaci 

V kapitolách 3.3 a 3.5 byly představeny dva základní přístupy k modelování 

optimalizačních problémů za nejistoty – stochastické programování a fuzzy programování. 

Některé jejich výhody a nevýhody byly zmíněny už v těchto kapitolách. Níže je provedeno 

ucelené porovnání obou rozebíraných metod. 

Hlavní výhodou FLP oproti SLP je, že je možné nejistotu modelovat i u jevů, které jsou 

neopakovatelné a není tudíž možné získat dostatečný počet pozorování pro sestrojení 

distribuční funkce náhodné proměnné, viz Čemerková (2004). Metoda FLP je flexibilnější, 

pokud jde o zapracovávání nových informací do modelu – rozhodovatel pouze pozmění fuzzy 

čísla/intervaly a model, ani metody se více měnit nemusí. V případě SLP, pokud by došlo ke 

změně rozložení pravděpodobnosti (resp. distribuční funkce), zásahy do celého modelu by 

byly podstatně větší (Rommelfanger, 1996). Nevýhodou obou metod je, že při jejich 

transformaci na deterministický tvar může vzniknout úloha, která už není lineární, mnohdy 

ani konvexní, a tudíž je nutné v takovýchto případech využít jiného algoritmu, než 

simplexové metody (např. Prékopa, 1995 nebo Gasimov a Yenilmez, 2002). Pokud rozdělení 

pravděpodobnosti neodpovídá žádnému ze „standardně“ používaných rozdělení 

(nejpoužívanější z nich jsou popsány v kapitole 3.2.1), je řešení úlohy pomocí SLP velmi 

komplikované (tento problém se ještě umocňuje, pokud náhodné proměnné nejsou navzájem 

nezávislé). Oproti tomu lze úlohy FLP podstatně snáze řešit pro libovolná fuzzy normální 

čísla, případně L-R intervaly, viz Inuiguchi a Ramík (2000) nebo Ramík a Vlach (2001). 

Pokud jsou náhodné proměnné nezávislé a jsou známy (odhadnuty) jejich distribuční funkce, 

pak v případě využití SLP obecně nabývá v optimu více proměnných nenulových hodnot, než 

kdyby bylo využito FLP, viz Inuiguchi a Ramík (2000). Tato vlastnost je důležitá např. 

pro  portfolio  modely.  Na  to  ale  navazuje  také  problém  FLP,  a  sice  jak  určit  funkce  

příslušnosti fuzzy množinám. Ty mohou určit buď experti na řešenou problematiku (ti ovšem 

nemusí být vždy dostupní, nebo mohou být neúměrně drazí), nebo na základě vnějších 

charakteristik prvků univerza, a to zejména tam, kde fuzzy množiny slouží jen jako prostředek 

a nemají přímý jazykový základ, viz Novák (1990). Vzhledem k tomu, že optimalizační úlohy 
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jsou jedním z prostředků pro podporu rozhodování, hraje zde klíčovou roli rozhodovatel. Při 

optimalizaci za nejistoty/rizika je význam rozhodovatele ještě výrazně vyšší, než v případě 

deterministických úloh. Ať už jde o úlohy SLP, nebo FLP, v obou případech je velmi často 

používána exogenně určená aspirační úroveň vyjadřující míru neurčitosti, kterou je ochoten 

rozhodovatel akceptovat (viz např. vztah rozhodovatele k riziku v mean-risk model SLP 

(3.29), hladina pravděpodobnosti v modelech s pravděpodobnostními podmínkami úloh SLP 

(3.30) nebo stupeň příslušnosti ve fuzzy modelech). 

Podrobná komparace stochastického a fuzzy programování je provedena např. v 

Inuiguchi a Ramík (2000) nebo Inuiguchi (1992), Ramík a Vlach (2001) nebo Fiedler et al. 

(2006). 
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4 Modelování ekonomicko-ekologického optimalizačního modelu 
maximalizující celkovou marži hutního podniku 

V této kapitole budou nejprve definovány optimalizační modely v deterministických, 

stochastických a fuzzy variantách. Poté budou představena data reálného hutního podniku, na 

nichž budou všechny navržené modely verifikovány. Poslední částí je diskuse k výsledkům a 

jejich kritické zhodnocení.Equation Chapter (Next) Section 1 

4.1 Návrh optimalizačních ekonomicko-ekologických modelů 
Návrhy modelů a jejich předpoklady jsou definovány v následujícím pořadí: modely 

deterministického matematického programování, modely stochastického programování a 

modely fuzzy programování.     

4.1.1 Modely optimalizace za jistoty 

Deterministický model představený Modelem 4.1 je podmíněn platností následujících 

předpokladů: 

· podnik v případě nákupu/prodeje emisních povolenek volí aktuálně nejvýhodnější 

burzu (s minimální cenou v případě nákupu a maximální cenou v případě prodeje); 

· podnik vždy využije možnosti odepsat 10 % svých emisí použitím levnějších CER 

povolenek; 

· marže za jednotlivé výrobky se v příštím (predikovaném) období nezmění; 

· cena povolenek a poptávka pro příští období se v čase mění a jejich hodnoty pro příští 

období jsou určeny bodovými odhady těchto proměnných. 

Model 4.1: Deterministický model optimalizující celkovou marži hutního podniku 

∋ (

max min

1 1 1

1

0,9 ( ) 0,9 ( )

0,1 max 

n n n
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i i i

n
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i i
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m y R e x p q R e x p q

e x p q
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1

, 1, 2,...,
n

ki i k
i

h x S k m
<

′ <å  

1

17520 , 1, 2,...,
n

ki i k
i

h x L k m
<

′ × <å  

,  0 0,i ix y″ ″   

kde ix a iy  představují produkci a odbyt i-tého výrobku v naturálním vyjádření, im  je marže na 

i-tý výrobek, EUAR je množství zdarma alokovaných emisních povolenek, ie  množství CO2 

vyprodukované výrobou jedné jednotky i-tého výrobku, maxp& a minp& bodový odhad maximální 

a minimální ceny povolenky typu EUA na burzách, VCq variabilní transakční náklady spojené 

s účastí v systému EU ETS mimo samotnou cenu povolenky, iV výrobní kapacity pro i-tý 

výrobek, c
iD a e

iD současná a očekávaná budoucí poptávka po i-tém výrobku v naturálním 

vyjádření, ije  je prvek jednotkové matice s rozměry n n≥ , ija  je technologický koeficient 

udávající množství výrobku j potřebné na produkci jedné jednotky výrobku i, kih množství  

k-tého plynného polutantu mimo CO2 vzniklé produkcí jedné jednotky i-tého produktu, kS a 

kL emisní strop a limit daný pro k-tý polutant, n je počet výrobků podniku a m počet 

sledovaných polutantů mimo CO2. Výrazy ∋ (∗
× ,∋ (,

×  vyjadřují kladnou, zápornou část výrazu 

v závorce. Koeficienty 0,9 zaručují využití právě 90 % povolenek typu EUA a koeficient 0,1 

využití právě 10 % povolenek typu CER, viz předpoklady modelu. Konstanta 17520 na pravé 

straně podmínky vlastního omezení pro emisní limity je dána počtem půlhodin během 

jednoho kalendářního roku (emisní limity jsou stanoveny pro půl hodiny provozu). 

Účelová funkce Modelu 4.1 je tvořena celkovou marží z prodeje výrobků a 

ziskem/ztrátou z prodeje/nákupu emisních povolenek. Omezení pro podnik představují 

výrobní kapacity, současná (již nasmlouvaná) a očekávaná (pro následující, predikované, 

období) poptávka, emisní stropy a limity a nutná rovnováha mezi výrobou a odbytem výrobků 

(vycházející z leontiefovského strukturního modelu popsaného v kapitole 2.2).  

Dále by bylo možné pro redukci množství zavedených proměnných vyjádřit jednu 

z proměnných x nebo y tou druhou využitím rovnice (2.1), a tím také odebrat první omezující 

podmínku z modelu, nicméně tento krok by měl za důsledek výrazné snížení srozumitelnosti a 

přehlednosti modelu, proto bude zachována prezentovaná varianta. 
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4.1.2 Stochastické optimalizační modely 

Pro účely této práce byly zvoleny dvě varianty stochastického modelu, obě řešené 

pomocí penalizace účelové funkce. Modely se liší podle kritéria převodu stochastických 

proměnných na deterministický ekvivalent. V prvním modelu je využita pouze střední 

hodnota rozdělení pravděpodobnosti náhodných proměnných, ve druhém je kromě E-kritéria 

zahrnuto také riziko v podobě rozptylu náhodných proměnných, jedná se tedy o mean-

variance model. U stochastického modelu jsou platné shodné předpoklady s modelem 

deterministickým, s tím rozdílem, že ceny povolenek a poptávka v příštím období jsou spojité 

stochastické proměnné se známým/odhadnutým rozdělením pravděpodobnosti. Dále platí 

předpoklad, že prodejní cena všech výrobků se v příštím období nezmění a právě tato cena 

tvoří jedinou penalizaci za překročení očekávané poptávky. 

Výchozí tvar stochastického modelu je představen Modelem 4.2.   

Model 4.2: Stochastický model optimalizující celkovou marži hutního podniku 
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kde minp) , maxp) , CERp) a iD
)

 jsou náhodné spojité proměnné se známým/odhadnutým rozdělením 

pravděpodobnosti vzniklé z příslušných parametrů deterministické verze modelu. 
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Stochastická verze modelu s penalizací účelové funkce a transformací stochastických 
proměnných na deterministický ekvivalent využitím E-kritéria    

V této verzi modelu byl Model 4.2 transformován do podoby Modelu 4.3 zavedením 

penalizace účelové funkce za překročení očekávané poptávky po výrobcích a nahrazením 

stochastických proměnných jejich středními hodnotami. 

Model 4.3: Deterministický ekvivalent stochastického modelu vzniklý použitím E-kritéria a 
penalizace účelové funkce 
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kde ∋ (E ×  je střední hodnota náhodné veličiny a iP  je penalizační konstanta za překročení 

očekávané poptávky konečnou produkcí podniku. Každá vyrobená jednotka výrobku pro 

podnik generuje náklady, pouze prodaná jednotka je však také zdrojem příjmu. Pokud část 

produkce převyšuje poptávku po této produkci, přinese podniku příjem až v některém 

z následujících období. Proto jsou penalizační konstanty voleny ve výši prodejních cen 

výrobků podniku. 

Stochastická mean-risk verze modelu  

Druhou využitou verzí modelu stochastického programování je varianta, ve které kromě 

E-kritéria, jako tomu bylo v případě Modelu 4.3, bylo zahrnuto také riziko v podobě rozptylu 
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stochastických veličin. Obecně je účelová funkce mean-variance modelu popsána rovnicí 

(3.29). Výsledkem aplikace tohoto mean-variance přístupu na Model 4.2 je nový Model 4.4.  

Model 4.4: Mean-variance verze modelu 
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Za podmínek shodných, jako v případě modelu 4.3. 

Z důvodu zejména zachování přehlednosti modelu, není ve verzi Modelu 4.4 

rozlišováno mezi prodejní a nákupní cenou emisní povolenky typu EUA, ale je počítáno 

s hodnotou EUAp , která je aritmetickým průměrem minimální a maximální ceny povolenky 

EUA. Vzhledem k malému rozdílu mezi maximální a minimální cenou tato změna nebude mít 

podstatný vliv na výsledek optimalizace, stejně jako poplatky za nákup emisních povolenek 
VCq . To je podpořeno také skutečností, že zavedením rozptylu do účelové funkce modelu se 

ze ziskové funkce vyjádřené ve finančních jednotkách stává užitková funkce, která již 

v původních finančních jednotkách vyjádřená není. Hlavním cílem mean-variance modelu je 

zjistit, jak se mění užitek z důsledků rozhodnutí o výrobě v závislosti na vztahu rozhodovatele 

k riziku, tedy k míře rizika, které je ochoten podstoupit. 

4.1.3 Fuzzy lineární optimalizační modely 

Jak bylo představeno v kapitole 3.5, přístupů k řešení úloh fuzzy programování je celá 

řada. Pro potřeby této práce byly zvoleny 3 z nich. První z nich bude využívat transformaci 

fuzzy prvků na deterministický tvar ještě před samotnou optimalizací, a to konkrétně využitím 

očekávané hodnoty fuzzy čísla (viz rovnice (3.48)). Druhou variantou je řešení optimalizační 

úlohy parametrickým přístupem, kdy je úloha řešena pro různé hladiny stupně příslušnosti po 

jednotlivých α-řezech. Posledním implementovaný přístup reflektuje různé typy neurčitosti 

zahrnuté v účelové funkci, resp. jejích fuzzy koeficientech, v souladu s rovnicemi (3.60) – 

(3.63). 

Model fuzzy programování na bázi očekávané hodnoty fuzzy čísel 

Výhodou převodu fuzzy čísel v modelu na jejich očekávané hodnoty je jednoduchost 

této metody, která nevyžaduje žádnou další práci s fuzzy čísly a fuzzy relacemi. Na druhou 

stranu se ztrácí podstatná část informace o neurčitých veličinách. Model 4.5 představuje fuzzy 
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verzi modelu, ve které jsou fuzzy čísla převedena na deterministické ekvivalenty využitím 

očekávaných hodnot těchto fuzzy čísel. 

Model 4.5:  Fuzzy verze modelu s využitím očekávaných hodnot fuzzy čísel 
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kde ∋ (×W je očekávaná hodnota příslušného fuzzy čísla.   

Model fuzzy programování řešený parametrickým přístupem 

Ve srovnání s využitím očekávaných hodnot fuzzy čísel využívá parametrický přístup 

kompletní informaci poskytnutou funkcí příslušnosti, jelikož jsou zde porovnávány hranice 

všech α-řezů, viz rovnice (3.51), (3.65) a (3.66). Než bude představen výsledný navržený 

model, je nejprve nutné upravit účelovou funkci modelu využitím Zadehova principu 

rozšíření, viz rovnice (3.45) a (3.46). Obecně lze výsledný tvar účelové funkce zapsat jako 

fuzzy interval ∋ (1 2 3 4 5, , , , ; ; ;
n n n n

k k k k
i i i i i i i i

i i i i

C y y y y y y c y c c y c yg g g g
æ ö÷ç< ∗ ∗ ∗ ∗ ÷ç ÷ç ÷è øå å å å% . 

Model 4.6 představuje fuzzy verzi modelu řešeného parametrickým přístupem. 
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Model 4.6:  Fuzzy verze modelu s využitím parametrizace hladiny stupně příslušnosti 
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kde iC%  jsou fuzzy intervaly vyjadřující koeficienty účelové funkce pro proměnné iy  , %K je 

fuzzy interval vyjadřující konstantu v účelové funkci modelu. Vytvořený model představuje 

optimistický postoj rozhodovatele, tedy případ, kdy je počítáno s pravými hranicemi α-řezů, 

pro které jsou hodnoty koeficientů maximalizační účelové funkce a poptávaného množství 

výrobků pro danou hladinu stupně příslušnosti vyšší. Podobně je definován fuzzy model, kdy 

je přístup rozhodovatele pesimistický. V tomto případě jsou pro každou hladinu stupně 

příslušnosti vybírány levé hranice α-řezů. 

Model fuzzy programování pro různé typy neurčitosti ve fuzzy koeficientech účelové 
funkce 

Tento postup, který byl popsán v kapitole 3.5.5, je obdoba transformace fuzzy čísel na 

jejich očekávané hodnoty. Rozdílem je nutnost agregovat účelovou funkci dle Zadehova 

principu stejně, jako tomu bylo v případě parametrického přístupu. Výhodou tohoto přístupu 

je zejména to, že zachycuje více typů neurčitosti, které jsou zahrnuty ve fuzzy čísle nebo 

intervalu. Nevýhodou naopak to, že tímto způsobem lze řešit pouze účelovou funkci modelu a 

pro podmínky vlastního omezení je nutné využít jiný z přístupů popsaných v kapitolách 3.5.2 

– 3.5.4. Neurčitost lze zachytit pomocí až čtyř účelových funkcí, viz rovnice (3.60) – (3.63), 

∋ (1  ,  1, 2,...e
i

c
i i i i D
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které se následně agregují pouze v jednu dle rovnice (3.64). Výsledkem aplikace tohoto 

přístupu je Model 4.7. 

Model 4.7: Fuzzy model pro různé typy neurčitosti ve fuzzy koeficientech účelové funkce 
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Vzhledem k tomu, že je tento použitý přístup zaměřen výhradně na transformaci 

účelové funkce, bylo nutné zvolit pro podmínky vlastního omezení některý z jiných přístupů 

prezentovaných v kapitolách 3.5.2 – 3.5.4. Zvolena byla varianta transformace fuzzy čísel na 

očekávané hodnoty, která byla využita v Modelu 4.5.  

∋ (  ,  1,2,...c e
i i iD y D i n′ ′ <%W
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4.2 Vstupní data 
U modelů navržených v kapitole 4.1 jsou kladeny vysoké požadavky na vstupní data. 

Některé z nich jsou deterministické a v čase neměnné (jako např. technické koeficienty 

spotřeby při výrobě), jiné jsou naopak stochastické a je tedy nutné odhadnout jejich rozložení, 

případně provést jejich bodové odhady. Zdroje dat jsou také různorodé – budou použita 

dostupná data modelovaného podniku, data poskytnutá společností Hutnictví železa a.s. a také 

data z databází týkající se především cen emisních povolenek, např. databáze 

carbonmarketdata.com nebo Integrovaný registr znečištění spravovaný Ministerstvem 

životního prostředí ČR11.  

4.2.1 Deterministická interní podniková data 

Základním zdrojem interních podnikových dat je leontiefovský otevřený strukturní 

model, viz Zapletal a Němec (2012). Šachovnicová tabulka obsahující matici technických 

koeficientů, emisní koeficienty a aktuální objemy odbytu a produkce výrobků a produkce 

emisí je zobrazena v Tab. 4.1. Modelovaný hutní podnik vyrábí 5 produktů – surové železo, 

bramy, kvarto plechy, profily a výpalky. Prodávají se všechny tyto produkty vyjma surového 

železa (to slouží pouze jako surovina pro všechny ostatní výrobky). 

Tab. 4.1: Šachovnicová tabulka otevřeného leontiefovského modelu modelovaného podniku 

 

Náklady a odbytové ceny produktů 

Koeficienty účelové funkce všech vytvořených modelů tvoří zejména jednotkové marže 

za jednotlivé produkty, tedy rozdíl odbytové ceny a jednotkových variabilních nákladů na 

                                                             
11 Irz.cz 
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výrobu. Variabilní náklady jsou tvořeny především vstupním materiálem, odpisy, 

personálními náklady a poplatky za vypuštěné emise (mimo CO2). Tab. 4.2 zachycuje 

aktuální jednotkové variabilní náklady na jednotku odbytu (tzn., že jsou zde již odečteny 

předávací náklady vzniklé posloupností činností výrobního procesu), odbytové ceny a 

jednotkové marže za jednotlivé výrobky. Dle informací poskytnutých vedením modelovaného 

podniku jsou jednotkové marže v čase přibližně konstantní, případné zvýšení nákladů je 

flexibilně vyváženo také nárůstem odbytových cen. Samotná firma je však příjemcem tržní 

ceny, není tudíž schopna sama cenu výrazně ovlivnit. Díky těmto skutečnostem budou marže 

na výrobky v modelu figurovat pouze jako vektor deterministických neměnných koeficientů.  

Tab. 4.2: Přehled jednotkových variabilních nákladů, odbytových cen a marží za výrobky 
modelovaného podniku 

 Jednotkové variabilní 
náklady [Kč/kg] 

Odbytová cena [Kč/kg] Jednotková marže [Kč/kg] 

Bramy 12,363 12,900 0,537 
Plechy 3,5 13,020 14,212 1,192 
Profily 14,410 17,419 3,009 
Výpalky 17,663 23,994 6,331 

 

Dále je nutné určit hodnotu penalizační konstanty zavedenou v Modelu 4.3 a Modelu 

4.4 pro potřeby penalizace překročení očekávané poptávky. Jednotkový penalizační koeficient 

byl v tomto modelu určen jako hodnota rovná odbytové ceně (dle reality, že podnik musí 

zaplatit variabilní náklady spjaté s výrobou nadbytečných jednotek produkce, ale příjem 

v modelovaném období tato produkce nepřinese). Jednak vzhledem k nedostatku potřebných 

dat a také díky skutečnosti, že navržený model je pouze jednostupňový (tj. pro jedno časové 

období), je také odbytová cena výrobků volena jako deterministický koeficient.  V případě, že 

by model zahrnoval více období, hrozilo by nebezpečí, že by při rostoucím trendu nákladů 

(nebo odbytových cen) vedly výsledky modelu k maximálnímu možnému objemu produkce 

s ohledem na skladovací kapacity, což odporuje realitě. Pro Model 4.3, kde je možné 

generovat příjmy pouze v rámci jediného plánovaného období, tento problém nastat nemůže.  

Celkové fixní náklady modelovaného podniku dosahují hodnoty 1 168 615 tis. Kč. 

Výrobní kapacity podniku 

Výrobní kapacity určují maximální hodnoty produkce při stávajícím množství 

výrobních faktorů a jsou popsány v Tab. 4.3. 
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Tab. 4.3: Výrobní kapacity podniku a rozdělení výrobků dle jejich typu 

 Plochý/dlouhý Výrobní 
kapacita/rok [t] 

Surové železo - 680000 
Bramy D 900000 
Plechy 3,5 P 750000 
Profily D 120000 
Výpalky P 30000 
 

4.2.2 Deterministická mimopodniková data 

Údaje, které jsou v navržených modelech zahrnuty jako deterministické, a které podnik 

není schopen ovlivnit, jsou emisní stropy, emisní limity, sazby poplatků za emise a objem 

zdarma přidělených emisních povolenek. 

Emisní limity platné pro hutní podniky jsou zahrnuty v Příloze 8 vyhlášky č. 415/2012 

Sb., pro verifikaci však mohou být emisní limity vynechány – hutní podniky mají stanovené 

specifické emisní stropy, které jsou vždy přísnější, než tyto emisní limity, které se stávají 

v podstatě redundantními omezeními (za předpokladu v čase homogenní produkce). Emisní 

stropy pro modelovaný podnik jsou nastaveny na hodnoty 200 t NOX, 3200 t CO a 12 t tuhých 

znečišťujících látek. Poplatky spjaté s emisemi vyjma emisních povolenek jsou určeny 

vyhláškou č. 415/2012 Sb. a to pro vybrané emise následovně: poplatek za vypuštěnou tunu 

tuhých znečišťujících látek (popílku) je stanoven na 4200 Kč/t, za oxid siřičitý 1350 Kč/t a za 

oxidy dusíku 1100 Kč/t. 

Dalšími daty, která je nutné zajistit pro navržené modely, jsou transakční náklady 

spojené s účastí v systému ETS.  Tyto transakční náklady jsou jak fixní, tak variabilní. 

Variabilní náklady jsou reprezentovány poplatkem za každou nakoupenou/prodanou jednotku 

povolenky (stanovena na 0,002 EUR/povolenku, tedy 0,054 Kč/povolenku12) a poplatky za 

pohyb na povolenkovém účtu (úbytek i přírůstek) 0,23 Kč/povolenku. Fixní náklady jsou 

reprezentované poplatkem za vedení povolenkového účtu (250 Kč/měsíc, tj. 3000 Kč/rok) a 

také poplatek za vstup na burzu. Vzhledem k předpokladu, že podnik provádí za rok jeden, 

maximálně dva obchody, je pro něj nevýhodné platit za přímý přístup na trh poplatek 5000 

EUR. Výhodnější je na burzu vstoupit prostřednictvím brokera, který nabízí zprostředkování 

transakce za smluvní poplatek, který se pohybuje v řádech několika desítek tisíc korun (dle 

informací z modelovaného podniku přibližně 20 000 Kč). To je částka, která neovlivní 

                                                             
12 Za předpokládaného nominálního kurzu 27 Kč/EUR a také jednotné výše poplatků na všech burzách. 
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výhodnost prodeje nadbytečných povolenek, ani výhodnost využití maximálního možného 

množství CER povolenek, ale naopak se jedná o prohibitivní sazbu v případě, že by podnik 

chtěl vydělat krátkými prodeji na rozdílu maximální a minimální ceny povolenek na trhu. 

Fixní náklady spojené s účastí podniku v systému EU ETS budou uvažovány ve výši 5250 Kč 

(za jeden rok) a jsou zahrnuty do celkových fixních nákladů podniku. Variabilní náklady v 

celkové výši 0,284 Kč/povolenku budou přičteny k nákupní ceně a odečteny od prodejní ceny 

povolenky, viz proměnná VCq  v účelových funkcích Modelu 4.1 – Modelu 4.3. 

Dalším potřebným údajem je objem zdarma alokovaných emisních povolenek 

modelovanému podniku. Vývoj tohoto množství je uveden v Tab. 4.4. 

Tab. 4.4: Množství zdarma přidělených povolenek modelovanému podniku pro období 2005 – 
2020. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Objem povolenek 464505 464505 464505 340001 340001 340001 340001 340001 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Objem povolenek 145098 1422578 140028 137452 134847 132218 129555 126884 
Zdroj: carbonmarketdata.com 

4.2.3 Data obsahující faktor neurčitosti 

Jak bylo popsáno již v kapitole 4.1, kde byla navržena struktura různých typů modelů, 

faktor neurčitosti bude do modelu zahrnut prostřednictvím cen emisních povolenek a 

poptávky po výrobcích podniku. 

Cena emisních povolenek typu EUA 

Data z minulých let ukazují, že podnik za celou dobu fungování systému EU ETS neměl 

nedostatek povolenek, viz např. Zapletal a Moravcová (2013) nebo Zapletal (2014)), stejně 

tak jako většina ostatních podniků obchodujících s povolenkami. Na druhou stranu došlo pro 

rok 2013 a roky následující ke snížení množství přidělovaných povolenek, jak je 

prezentováno v databázi Carbonmarketdata.com a v Tab. 4.4. Ať už bude mít podnik 

povolenek nedostatek nebo přebytek, bude se účastnit obchodů na sekundárním trhu. 

Vzhledem k tomu, že každý vstup na trh prostřednictvím brokera s sebou nese nemalé 

transakční náklady (viz Tab. 2.1), je předpokládáno, že podnik nakoupí/prodá povolenky, 

pokud je to možné, najednou (neúčastní se spekulací na změnu ceny). Pro zajištění 

maximálního zisku z prodaných povolenek je nutné počítat s nejvyšší cenou povolenky napříč 

trhy. Pro analýzy v této práci budou zahrnuta data z největších burz sekundárního trhu EEX, 

ICE a SENDECO2 a aukce povolenek provozované prostřednictvím německé EEX burzy. 
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Časovou řadu, která bude dále analyzována, budou tvořit maximální denní ceny z těchto čtyř 

zmíněných zdrojů. Rozdíl transakčních nákladů za vstup na zmíněné burzy je zanedbatelný, 

proto podnik vybere tu burzu, která je pro něj aktuálně nejvýhodnější. Vzhledem ke 

skutečnosti, že je potřeba provést bodový odhad ceny na další rok (tzn. predikce na 250 dní13), 

je vhodné vybrat co největší soubor historických dat. Při pohledu na vývoj cen povolenek 

(Obr.  4.1)  lze  zjistit,  že  jejich  vývoj  se  v  průběhu  fungování  systému  EU  ETS  značně lišil.  

Důvodem, jak je popsáno v kapitole 2.3.1, byly zejména vnější legislativní šoky. Ve 

sledovaném období let 2012 a 2013 byl nejvýznamnějším šokem přechod z druhé do třetí fáze 

systému EU ETS. S ním bylo spojeno zejména zavedení emisních aukcí, zavedení 

benchmarkingu pro většinu účastníků a zrušení bezplatného přidělování povolenek 

energetickým podnikům (vyjma země s uplatněnými derogacemi). Podniky a jejich očekávání 

držely cenu povolenek vysoko, někde okolo úrovně 8 EUR/povolenku. Po spuštění nových 

podmínek se však ukázalo, že obavy podniků byly zbytečné, že je nové podmínky neohrozí a 

cena povolenek se tak mezi listopadem 2012 a únorem 2013 propadla o více než 50 % (na 

hladinu okolo 4 EUR/povolenku). Druhým, i když ne tak výrazným šokem bylo hlasování o 

backloadingu14 v březnu 2013 provázené velmi silným mediálním zájmem. Zamítnutí tohoto 

návrhu Evropským parlamentem skokově srazilo cenu povolenek o další téměř jedno euro. 

Vzhledem k zjevným různým režimům přítomným během zkoumaného období, byla nejprve 

aplikována „breaking regression“ metoda pro přesnější určení zlomových bodů (více o této 

metodě pojednává např. Perron a Qu (2006), případně se lze dočíst v nápovědě SW Eviews 

8). Aplikací této metody v softwaru Eviews 8 byly identifikovány dva hraniční body režimů 

9. 11. 2012 a 7. 2. 2013 odpovídající dvěma výše zmíněným šokům pro tržní ceny. Pro 

analýzu tedy budou požity data od druhého zlomu (7. 2. 2013) do 30. 1. 2014, dohromady 245 

údajů. Tento počet je, vzhledem k délce predikovaného období, limitující, nicméně vzhledem 

k tomu, že třetí fáze systému ETS končí až v roce 2020, lze předpokládat, že v následujících 

letech žádné výraznější legislativní šoky nenastanou a odhad ceny tak bude dostatečně 

kvalitní i s tímto vzorkem dat. Analýzy byly provedeny na datech v eurech, na české koruny 

budou přepočítány až pro potřeby optimalizačního modelu. 

                                                             
13 250 je přibližný počet pracovních dnů, tedy celkového počtu dní v roce poníženého o soboty, neděle, nebo 
v Evropské unii obecně uznávané svátky. 
14 Návrh na jednorázové odčerpání emisních povolenek z trhu, které by uměle vedlo k růstu ceny této 
komodity. 
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Obr. 4.1: Vývoj denních cen emisních povolenek mezi roky 2012 a 2013 na burze EEX  

 

Pro analýzu je nutné nejprve transformovat denní ceny ( )1 2, ,..., , 245Tp p p T =  na 

výnosy ( )1 2 1, ,..., TR R R - . Výnos lze vyjádřit pomocí rovnice (4.1), kterou lze dále pomocí 

Taylorova rozvoje logaritmu transformovat na tvar rovnice (4.2) pro snadnější následující 

výpočty, viz Anděl (2011). Z paralely s výnosy akcií lze předpokládat, že výnosy povolenek 

budou přibližně normálně rozdělené a budou tedy odpovídat Brownův pohyb a rozdělení 

denních cen povolenek, a proto bude odpovídat přibližně log-normálnímu rozdělení a vyvíjet 

se tedy dle geometrického Brownova pohybu, viz kapitoly 3.2.1 a 3.2.2. 
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Frekvenční rozdělení denních výnosů z povolenek, viz Obr. 4.2, ukazuje, že normalitu 

výnosů porušuje vysoká „špičatost“ okolo střední hodnoty, rozdělení netrpí tzv. těžkými 

konci, ani výrazným zešikmením.  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
03

-Ja
n-

20
12

24
-Ja

n-
20

12
14

-F
eb

-2
01

2
06

-M
ar

-2
01

2
27

-M
ar

-2
01

2
18

-A
pr

-2
01

2
09

-M
ay

-2
01

2
30

-M
ay

-2
01

2
20

-Ju
n-

20
12

11
-Ju

l-2
01

2
01

-A
ug

-2
01

2
22

-A
ug

-2
01

2
12

-S
ep

-2
01

2
03

-O
ct

-2
01

2
24

-O
ct

-2
01

2
14

-N
ov

-2
01

2
05

-D
ec

-2
01

2
27

-D
ec

-2
01

2
18

-Ja
n-

20
13

08
-F

eb
-2

01
3

01
-M

ar
-2

01
3

22
-M

ar
-2

01
3

15
-A

pr
-2

01
3

06
-M

ay
-2

01
3

27
-M

ay
-2

01
3

17
-Ju

n-
20

13
08

-Ju
l-2

01
3

29
-Ju

l-2
01

3
20

-A
ug

-2
01

3
10

-S
ep

-2
01

3
01

-O
ct

-2
01

3
22

-O
ct

-2
01

3
12

-N
ov

-2
01

3
03

-D
ec

-2
01

3
27

-D
ec

-2
01

3

Ce
na

 E
UA

 [E
UR

]

Datum



101 

Obr. 4.2: Frekvenční rozdělení denních výnosů z povolenek 

 

Na časovou řadu byla použita aplikace GARCH(1,1) modelu (model vystihující 

podmíněnou heteroskedasticitu), jehož parametry byly odhadnuty pomocí metody maximální 

věrohodnosti, viz kapitola 3.2.3. GARCH model sice byl statisticky významný na 5% hladině, 

špičatost rozdělení však příliš nevysvětlil. Možným zdůvodněním špičatosti může být malý 

externí šok týkající se plánovaného backloadingu, který je zahrnut do pozorovaného období. 

Pro ověření byla testována časová řada výnosů od počátku roku 2012 až do prvního zlomu (9. 

11. 2012), tj. 224 dat. Zde sice bylo rozdělení také více špičaté ve srovnání s rozdělením 

normálním, ale testy normality vyšly na hladině 2 % významné. Proto bude porušení 

normality z důvodu špičatosti zanedbáno a výnosy budou považovány za normální. Střední 

hodnota denních výnosů z povolenek EUA je nulová a směrodatná odchylka jejich denních 

výnosů je 0,0417. Střední hodnota a rozptyl ročních výnosů je pak počítána dle rovnic (4.3) a 

(4.4), pak 0
TRm <  a 0,6589

TRs < , 

 
T tR RTm m=  , (4.3) 

 
T tR RTs s= . (4.4) 

Jestliže výnosy mají rozdělení ∋ (2,
T TR RN m s: , pak se cena povolenek vyvíjí podle 

geometrického Brownova procesu a má tudíž lognormální rozdělení ∋ (ln ,
T TR RN m s: , jehož 

střední hodnota a rozptyl se vypočítá podle rovnic (3.21) a (3.22).  

 V případě, že by podnik měl povolenek málo a musel tedy naopak dodatečné 

povolenky na burze kupovat, bude se snažit naopak najít takový trh, kde je aktuální cena 
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povolenky minimální. Pro tento případ bude uvažováno, že nákupní cena má stejné rozdělení 

výnosů, jako v případě maximální, prodejní ceny, jen střední hodnota ceny bude ponížena o 

roční průměrný rozdíl denních cen mezi maximální a minimální cenou na trzích (tento rozdíl 

je roven hodnotě 0,04149 EUR). Tento rozdíl je příliš malý na to, aby bylo možné vydělat 

pomocí krátkého prodeje, v takovém případě by transakční náklady převýšily případný 

zisk/úspory. Avšak za předpokladu, že podnik vstupuje na trh pouze jednou za dané období a 

pokud tuto transakci provede pouze na jednom zvoleném trhu, bude dodatečný zisk/úspory 

větší než spojené transakční náklady a je tedy nezbytné rozdíl maximální a minimální ceny 

povolenky brát v potaz. 

Sumarizace analýzy ceny EUA včetně konkrétních hodnot je obsažena v Tab. 4.5.   

Tab. 4.5: Sumarizace výsledků analýzy maximálních dostupných cen emisních povolenek 
EUA 

Ceny povolenek EUA (Maximální) 
Zdroj: burzy EEX, ICE a SENDECO2 Počet dat: 245 
Období: 7.2.2013 - 31.1.2014 Náhodná proměnná: ANO 
Frekvence výchozích dat: denní Cena P0 [EUR]: 5,7 

Rt [EUR/den] RT [EUR/rok] PT [EUR] 

E(Rt) St.d.(Rt) Rozdělení E(RT) St.d.(RT) Rozdělení E(PT) St.d.(PT) Rozdělení 
 015  0,0264 Normální 0   0,4174 Normální  1,091 0,4759  Lognormální 
Střední hodnota rozdílu max a min denní 
ceny EUA [EUR]: 0,0415 

Bodový odhad v čase P0+T 
[EUR]: 6,219 

 

Cena povolenek CER 

Cena povolenek CER byla analyzována shodným způsobem, jako tomu bylo v případě 

EUA. Také byla využita rovněž denní data a to ze shodného časového období. Jediným 

rozdílem je skutečnost, že CER variantu povolenek neobchodují všechny burzy a budou tedy 

analyzovány pouze ceny z anglické burzy ICE. Frekvenční rozdělení denních výnosů je stejně 

jako v případě povolenek EUA špičatější ve srovnání s normálním rozdělením, navíc mírně 

sešikmené, viz Obr. 4.3b. Odhadnutá střední hodnota je opět statisticky nevýznamná a bude 

brána jako nulová. Aplikace GARCH modelu, který by mohl špičatost vysvětlit přítomností 

podmíněné heteroskedasticity, byl stejně jako v případě povolenek EUA významný, ale 

nenormalita tvaru rozdělení jím nebyla opět příliš vysvětlena.  

                                                             
15 Odhad střední ceny vyšel na základně t-testu statisticky nevýznamný na hladině významnosti 5 %. 
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Zajímavé je také rozdělení denních cen CER povolenek dle Obr. 4.3a, které z běžných 

rozdělení nejvíce připomíná rozdělení rovnoměrné. 

Důvodem tvaru rozdělení pravděpodobnosti je vysoká volatilita cen CER povolenek, 

výrazně převyšující rozptyl EUA varianty. Stejně jako v případě analýzy EUA budou také zde 

pro zjednodušení denní výnosy považovány za normální a ceny povolenek tedy za 

lognormální. Podrobnosti analýzy jsou uvedeny v Tab. 4.6. 

Tab. 4.6: Sumarizace výsledků analýzy maximálních dostupných cen emisních povolenek 
CER 

Ceny povolenek CER 
Zdroj: Burza ICE Počet dat: 245 
Období: 7.2.2013 - 31.1.2014 Náhodná proměnná: ANO 
Frekvence dat: Denní Cena P0 [EUR]: 0,44 

Rt [EUR/den] RT [EUR/rok] PT [EUR] 

E(Rt) St.d.(Rt) Rozdělení E(RT) St.d.(RT) Rozdělení E(PT) St.d.(PT) Rozdělení 
0   0,05833 Normální  0  0,9223 Normální  1,282  0,8396 Lognormální 
Bodový odhad v čase P0+T: 0,5641 
 

Poptávka po výrobcích podniku 

Pro modelování nejsou k dispozici historická data o poptávaných množstvích 

jednotlivých výrobků, pouze data za poslední období, tzn. za rok předcházející tomu, jež je 

zahrnut v modelu, viz Tab. 4.7. Z tohoto důvodu jsou pro zjištění parametrů rozdělení 

pravděpodobnosti a bodové odhady využita data poskytnutá podnikem Hutnictví železa a.s. 

(a) (b) 

Obr. 4.3: Rozložení pravděpodobnosti denních cen (a) a výnosů povolenek CER (b) 
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(2013) o měsíčních zakázkách pro podniky v ČR pro dlouhé ∋ (dD a ploché ∋ (pD výrobky za 

roky 2000-2012. 

Tab. 4.7: Poptávka po výrobcích podniku za uplynulé období a procentuální podíl podniku na 
trhu za jednotlivé výrobky 

 Poptávka po výrobcích 
podniku za uplynulé období 

[t]  

Procentuální podíl na poptávce po 
plochých/dlouhých výrobcích [%] 

Symbol Hodnota 
Bramy 20000 %

1d  0,669  

Plechy 3,5 510000 %
1p  46,196 

Profily 90000 %
2d  3,01 

Výpalky 28000 %
2p  2,536 

 

Vývoj měsíční poptávky byl na první pohled ovlivněn zejména globální hospodářskou 

krizí, jak ukazuje Obr. 4.4. Z téhož grafu je možné vysledovat, stejně jako v případě vývoje 

cen povolenek EUA tři režimy. Pro identifikaci jejich hranic byla opět využita metoda 

„Breaking regression“ v softwarovém produktu Eviews 8. Hranice abnormálního vývoje byla 

tímto způsobem stanovena na leden 2007 – červenec 2008. Finální analyzovaná řada tedy 

obsahuje období od srpna 2008 do prosince 2012. Výsledky této analýzy jak pro ploché, tak 

pro dlouhé výrobky jsou zobrazeny v Tab. 4.8 Zásadním závěrem je, že poptávaná množství 

jak po výrobcích dlouhých, tak po výrobcích plochých se vyvíjejí podle normálního rozdělení 

s parametry ∋ (21104,13;105,905pD N:  a ∋ (21104,13;105,905dD N: . Pro ověření hypotézy, 

že se poptávka po těchto výrobcích v dlouhém období vyvíjí dle normálního rozdělení, a že se 

nejedná pouze o jev posledních 5 let, byly testovány na normalitu také hodnoty poptávek v 

období před zmiňovaným šokem, tedy leden 2000 až prosinec 2006. Také v tomto případě 

byly Shapirův-Wilkův a Jarqův-Beryův testy normality na hladině významnosti 0,05 

statisticky významné.   
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Tab. 4.8: Sumarizace výsledků analýzy vývoje poptávky po dlouhých a plochých výrobcích 
hutních podniků působících v ČR 

Poptávka po dlouhých a plochých výrobcích 

Zdroj: 

Vnitřní data modelovaného 
podniku, tržní data poskytnutá 
Hutnictvím železa a.s. Počet dat: 53 

Období: 8/2008 – 12/2012 Náhodná proměnná: ANO 
Frekvence výchozích dat (t): Měsíční Jednotky:  tis. Tun 

Ddlouhé (měsíční) Testy normality Dd,t (p-hodnoty) Dd (roční) 

E(Dd,t) St.d.(Dd,t) Rozdělení Jarque-Bery Shapiro-Wilk E(Dd,T) St.d.(Dd,T) 
249,13   45,782 Normální 0,8338 0,9515 2989,56 158,594 

Dploché (měsíční) Testy normality Dp,t (p-hodnoty) Dp (roční) 
E(Dp,t) St.d.(Dp,t) Rozdělení Jarque-Bery Shapiro-Wilk E(Dp,T) St.d.(Dp,T) 
92,011 30,572 Normální 0,5148 0,5728 1104,13 105,905 
Korelace poptávky po dlouhých a plochých výrobcích: 0,2219 

 

Lze však předpokládat, že poptávka po různých typech hutních produktů nebude 

nezávislá, což potvrzuje také vzájemný korelační koeficient mezi plochými a dlouhými 

výrobky ∋ (,p dr  ve výši 0,22. Proto by bylo nepřesné na obě poptávaná množství nahlížet jako 

na proměnné s jednorozměrným normálním rozdělením. Naopak je nutné závislost zachytit 

pomocí sdruženého normálního rozdělení popsaného pomocí zápisu (4.5), 

Obr. 4.4: Vývoj měsíční poptávky po dlouhých a plochých výrobcích ocelářských podniků 
působících v ČR 
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Zápis (4.5) tedy vystihuje vývoj poptávky po plochých a dlouhých výrobcích 

dohromady pro všechny podniky v ČR. Dále bude počítáno s následujícími předpoklady: 

· výrobky modelovaného podniku lze rozdělit do skupin „ploché“ a „dlouhé“ dle  

Tab. 4.3; 

· během predikovaného období se nemění tržní podíl modelovaného podniku; 

· poptávka po výrobcích modelovaného podniku se vyvíjí v souladu s poptávkou po 

plochých a dlouhých výrobcích za celou ČR, viz zápis (4.5); 

· surové železo slouží pouze jako surovina a podnik jej neprodává; 

· korelace mezi poptávkou po různých plochých nebo mezi poptávkou po různých 

dlouhých výrobcích navzájem byla expertně určena na trojnásobek korelace mezi 

plochými a dlouhými výrobky, tedy na hodnotu 0,6657. 

Na základě výše vyjmenovaných předpokladů lze vypočítat podíl poptávky po i-tém 

výrobku firmy na celkové tržní poptávce po plochých, případně dlouhých výrobcích. Tyto 

výpočty přehledně zachycuje Tab. 4.7. Zápis (4.6) pak zachycuje parametry sdruženého 

normálního rozdělení pro poptávané množství po jednotlivých výrobcích za stanovených 

předpokladů. 

Střední hodnota, a tedy i nejlepší bodový odhad poptávaného množství, je dána 

součinem procentuálního podílu plochých/dlouhých výrobků a střední hodnota příslušné tržní 

poptávky, který je roven poptávce po jednotlivých výrobcích za aktuální rok,  
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            (4.6) 

4.3 Verifikace modelu na datech hutního podniku 
Pro verifikaci optimalizačních modelů navržených v kapitole 4.1 je možné využít 

širokého spektra dostupných SW prostředků. Aby bylo možné pracovat pouze s jedním 

programem pro všechny typy modelů, je nutné, aby vybraný produkt podporoval jak lineární, 

tak nelineární konvexní optimalizaci. Základní variantou může být doplněk Řešitel 

tabulkového procesoru MS Excel. Jako vhodnější se však jeví využití produktu, který umožní 
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větší flexibilitu pro modifikaci a „verzování“ programovaných modelů, a který je vhodný pro 

implementaci metod stochastického programování. Výčet a popis právě takovýchto softwarů 

realizoval Kopa (2008). Z nabízených možností byl nakonec vybrán software GAMS, který 

jako jediný z popisovaných produktů ve zmíněné práci poskytuje zdarma akademickou 

licenci, který je stále vyvíjen a poskytuje širokou uživatelskou podporu. 

4.3.1 Modely optimalizace za jistoty 

Výsledky Modelu 4.1 jsou shrnuty v Tab. 4.9. Dle těchto výsledků je optimální výrobní 

plán takový, při kterém jsou objemy produkce jednotlivých výrobků rovny očekávané 

poptávce po těchto výrobcích. Důvodem je skutečnost, že se celý hutnický a ocelářský 

průmysl nachází v recesi, zdaleka není využito plně výrobních kapacit a podniky jsou rády za 

každou dodatečnou zakázku. Optimalizovaná celková marže je rovna 1060,3 mil. Kč, která 

obsahuje také dodatečné náklady na prodej emisních povolenek ve výši 6,518 mil. Kč. 

Odečtením fixních nákladů na výrobu a obchodování s emisními povolenkami je zjištěno, že 

se modelovaný podnik nachází ve ztrátě 108,36 mil. Kč. Zajímavou skutečností je pak to, že 

pokud by podnik nevyužíval povolenky typu CER a všechny své emise by pokrýval pouze 

pomocí EUA povolenek, pak by ztráta spojená s obchodováním emisních povolenek narostla 

na 8,192 mil. Kč.  

Dále bylo zjištěno, jak se změní optimální řešení modelu za předpokladu, že podnik 

může naplno využít svých výrobních kapacit, a že všechno vyrobené množství je schopen na 

trhu za stanovenou cenu prodat (tedy oproti Modelu 4.1 neplatí omezující podmínka dána 

očekávanou poptávkou). V takovémto případě celková marže podniku vzroste až na 1433,8 

mil. Kč. Vyšší výroba a odbyty (hodnoty jsou zobrazeny v Tab. 4.9) však vedou také 

k nárůstu objemu produkovaných emisí a tím pádem také k potřebě nakupovat povolenky. 

Zmíněná hodnota marže tak zahrnuje také náklady na pořízení potřebného množství emisních 

povolenek na trhu ve výši cca 13,09 mil. Kč. V uvažovaném případě by podnik zakončil 

plánované období se ziskem 265,2 mil. Kč. 
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Tab. 4.9: Výsledky optimalizace Modelu 4.1 a jeho úpravy po odstranění omezení 
očekávanou poptávkou 

 Surové 
železo [t] 

Bramy [t] Plechy 3,5 [t] Profily [t] Výpalky [t] 

Výroba (včetně 
očekávané poptávky) 

357303 477707 551832 90000 28000 

Odbyt (včetně 
očekávané poptávky) 

0 20000 510000 90000 28000 

Výroba (bez omezení 
poptávkou) 

563785 753767 729994 120000 30000 

Odbyt (bez omezení 
poptávkou) 

0 147222 685174 120000 30000 

 

Parametrická analýza pro množství zdarma alokovaných povolenek 

Jak bylo popisováno v kapitole 2.4.1, legislativní podmínky systému ETS EU byly často 

korigovány. Kromě cen emisních povolenek, které se mění díky působení trhu neustále, 

docházelo a také docházet bude ke změnám zdarma alokovaného objemu emisních 

povolenek. Na Obr. 4.5 je zachyceno, jak by se změnila celková marže podniku a 

náklady/zisk spojené s nákupem/prodejem emisních povolenek v případě, že by za jinak 

neměnných podmínek podnik obdržel zdarma objem povolenek, který dostával nebo bude 

dostávat za období od počátku fungování systému EU ETS (2005) až po rok 2020, pro který 

jsou ještě známy údaje. Zmíněný obrázek poukazuje na velké potenciální dopady, které 

systém ETS může na podnik mít. I přes velmi nízkou současnou úroveň poptávky by podnik 

s nejvyšším historickým přiděleným objemem (v letech 2005-2007) dosáhl dodatečného zisku 

ve výši 47,47 mil. Kč, naopak v případě nejmenšího počtu přidělených povolenek (v roce 

2020) by podnik dosáhl ztráty 9,14 mil. Kč. Rozdíl mezi oběma mezními hodnotami je tak 

více než 56 mil. Kč.  
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Obr. 4.5: Parametrická analýza vlivu objemu zdarma přidělených povolenek na výsledky 
Modelu 4.1 s použitím dat z let 2005 – 2020. 
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Parametrická analýza ceny emisních povolenek 

Vzhledem ke skutečnosti, že emisní povolenky mohou pozitivně, ale i negativně 

ovlivnit hospodářský výsledek podniku, lze předpokládat, že existuje cena povolenky 

dostatečně velká na to, aby ovlivnila objem produkce modelovaného podniku. Aplikací 

parametrického přístupu byl Model 4.1 optimalizován s cenou povolenky EUA navýšenou 

v každém kroku o 10 Kč. Výsledkem parametrické analýzy je, že hodnota ceny, která by 

produkci ovlivnila, je okolo 4560 Kč/EUA, tedy cena přibližně 30x vyšší, než je vypočtený 

bodový odhad. Při nárůstu ceny nad tuto hodnotu by došlo k poklesu výroby nejprve železa a 

bram, následně plechů a nakonec profilů a výpalků.  

4.3.2 Stochastické optimalizační modely 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky verifikace Modelu 4.3 a Modelu 4.4. 

Výsledky těchto modelů jsou komparovány jednak mezi sebou, a dále také se závěry 

deterministické verze modelu (Model 4.1). 

Verifikace stochastické verze modelu s penalizací účelové funkce a transformací 

stochastických proměnných na deterministický ekvivalent využitím E-kritéria 

Aby mohl být verifikován stochastický Model 4.2 ve své deterministické úpravě 

v podobě Modelu 4.3, je nutné, aby byl výraz reprezentující objem, o který výroba překročí 

očekávanou poptávku ( ∋ (e
i iyE D
) ∗

, ) dále upraven. V kapitole 4.2 bylo analyzováno, že 

poptávka jak po plochých, tak po dlouhých výrobcích má normální rozdělení (viz Tab. 4.8) a 

tudíž také rozdíl odbytu a očekávané poptávky bude mít přibližně normální rozdělení. Jestliže 

penalizovaný objem musí být nezáporný, pak je rozdělení pravděpodobnosti zkoumané 

veličiny useknuto v nule a následuje tedy useknuté normální rozdělení, viz rovnice (4.7). 

 ∋ ( ∋ (0

2, ,e
i

e
i i i i DNy D yE E d s

∗
,<,

)
  (4.7) 

kde
0NE je střední hodnota useknutého normálního rozdělení s omezením zdola v nule. Tato 

střední hodnota je vyjádřena rovnicí (3.15) využívající hodnot distribuční funkce 

normovaného normálního rozdělení. Rovnice (4.8) je aplikací této rovnice pro řešený příklad. 
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kde f  je funkce hustoty a F  je distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. 

Po nahrazení výrazu ∋ (e
i iyE D
) ∗

, rovnicí (4.8) je možné Model 4.3 opět implementovat 

v prostředí softwaru GAMS. Optimalizované vektory produkce a odbytů jsou zobrazeny 

v Tab. 4.10. Vlivem zachycení penalizační funkce pomocí rozdělení pravděpodobnosti (resp. 

její střední hodnoty) je zřejmé, že oproti výsledkům Modelu 4.1 musí být v tomto případě 

celková marže i zisk nižší. Ačkoli díky dostatečně prohibitivní penalizační sazbě bude mít 

odbyt (a výroba) tendenci co nejvíce zabránit překročení poptávky (proto jsou také hodnoty 

odbytu a produkce výrobních oborů mírně nižší, než v případě Modelu 4.1), díky nejistotě 

k tomuto jevu však dojde vždy. 

Celková optimální marže podniku dosahuje hodnoty 1059,98 mil. Kč. Ta zahrnuje také 

zisk z prodeje emisních povolenek ve výši 6,518 mil. Kč. Stejně jako v případě 

deterministické verze Modelu 4.1 je tento dodatečný zisk umožněn plným využitím pokrytí 10 

% svých emisí levnějšími povolenkami typu CER. Hodnota penalizace účelové funkce 

dosáhla hodnoty necelých 300 tis. Kč. Celkový zisk podniku pak oproti výsledku Modelu 4.1 

klesl o přibližně 309 tis. Kč na 108,636 mil. Kč. 

Tab. 4.10: Výsledky optimalizace stochastického Modelu 4.3 a rozdíly ve výsledcích oproti 
Modelu 4.1 

 Surové 
železo [t] 

Bramy [t] Plechy 3,5 [t] Profily [t] Výpalky [t] 

Výroba (včetně 
očekávané poptávky) 

357261 477650 551760 89994 28000 

Odbyt (včetně 
očekávané poptávky) 

0 19996 509928 89994 28000 

Rozdíl oproti modelu 
4.1 v produkci 

42 57 72 6 0 

Rozdíl oproti modelu 
4.1 v odbytech 

0 4 72 6 0 
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Verifikace stochastické mean-risk verze modelu 

Nevýhodou mean-variance modelu je skutečnost, že díky využití rozptylu pro vnesení 

faktoru rizika, nelze užitkovou účelovou funkci vyjádřit ve finančních jednotkách. Proto zde 

budou rozebírány spíše než konkrétní hodnoty celkového užitku, reakce užitku a objemů 

odbytu v závislosti na změně postoje rozhodovatele k riziku, tedy koeficientu λ z účelové 

funkce Modelu 4.4. V Obr. 4.6 jsou nejprve zachyceny hodnoty rizika spojeného 

s překročením očekávané poptávky po výrobcích a rizika spojené s cenou emisních 

povolenek. Lze vidět, že obě složky rizika jsou silně pozitivně korelovány, pouze riziko spjaté 

s povolenkami nabývá řádově nižších hodnot, což podporuje skutečnost, že poptávka je 

v současnosti výrazně důležitějším faktorem pro výrobní proces. Zajímavostí je, že na rozdíl 

od funkce vyjadřující riziko spojené s poptávkou, která je monotónně klesající, funkce rizika 

spojeného s cenou emisních povolenek pro l  menší hodnotě okolo 0,000015 sice také klesá a 

je konvexní, nicméně se zvyšující se averzí k riziku začne pozvolna růst. Důvodem je 

skutečnost, že při zvyšující se hodnotě λ díky klesajícím objemům produkce a odbytů klesá 

riziko spojené s nákupem povolenek (podnik je nucen obchodovat menší množství na 

sekundárním trhu), ale pouze do bodu, ve kterém podnik využije pro výrobu množství 

povolenek rovné zdarma alokovanému objemu těchto povolenek. Pokud je koeficient λ dále 

zvyšován, riziko spojené s obchodováním povolenek začne opět růst, protože dojde k nárůstu 

obchodovaných objemů povolenek, tentokráte ovšem jejich prodeje. 

Obr. 4.7 zachycuje závislost hodnoty celkového užitku na vztahu rozhodovatele 

k riziku. S rostoucí neochotou podstupovat riziko klesá užitek. Pokud by byl rozhodovatel 

vůči riziku indiferentní, koeficient λ by byl nulový a hodnota užitku by byla shodná 

s optimem stochastického Modelu 4.3, který využívá pouze E-kritéria. Tvar užitkové funkce 

je konvexní. 

Změna objemů odbytů výrobků modelovaného podniku vyvolaná změnou vztahu 

rozhodovatele k riziku je zobrazena v Obr. 4.8. Díky různým hodnotám marží, dále díky 

provázanosti výrobních oborů maticí technických koeficientů a odlišné emisní náročnosti jsou 

reakce na zvýšení λ různé. U plochých výrobků (plechů a bram) dochází k nejrychlejšímu 

poklesu až na minimální hranici stanovenou dle aktuální poptávky. Naopak v případě 

dlouhých výrobků je sklon funkcí objemů odbytů menší. 
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Obr. 4.6: Hodnoty podstoupeného rizika při měnícím se vztahu rozhodovatele k riziku dle  
Modelu 4.4 

 

Obr. 4.7: Vliv postoje rozhodovatele k riziku na celkový užitek modelovaného podniku dle 
Modelu 4.4. 
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Obr. 4.8: Vliv postoje rozhodovatele k riziku na konečnou produkci výrobků podniku dle 
Modelu 4.4.  

 

4.3.3 Fuzzy lineární optimalizační modely 

V této subkapitole jsou popsány výsledky verifikace fuzzy verzí modelů – Modelu 4.5 

– Modelu 4.7. 

Verifikace fuzzy verze modelu využívajícího transformaci na očekávané hodnoty 

Dříve, než je možné přistoupit k verifikaci Modelu 4.5, je nutné všechna fuzzy čísla a 

intervaly převést na své očekávané hodnoty. Ty jsou zachyceny v Tab. 4.11. 

Tab. 4.11: Hodnoty očekávaných hodnot fuzzy čísel a fuzzy intervalů Modelu 4.5. 

∋ (EUAp%W  

[tis. Kč] 

∋ (CERp%W

[tis. Kč] 
∋ (bramy

eD%W

[t] 
∋ (plechy

eD%W

[t] 
∋ (profily

eD%W

[t] 
∋ (výpalky

eD%W

[t] 

0,1665 0,0295 20463,63 589485 92143,5 32364,75 

 

Výsledky optimalizace Modelu 4.5 jsou zobrazeny v Tab. 4.12. Celková marže při této 

variantě dosahuje 1171,91 mil. Kč, tedy o 112 mil. Kč více než v případě deterministické 

verze modelu. Nárůst je vyvolán především očekávanou poptávkou, jejíž očekávaná hodnota 

je vyšší, nežli hodnota jejího příslušného fuzzy čísla na hladině stupně příslušnosti 1. S vyšší 

poptávkou roste také produkce a odbyt, ale naopak rostou také náklady na nákup/prodej 

emisních povolenek, které oproti deterministické verze modelu vzrostly o 2,47 mil. Kč.  
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Tab. 4.12: Výsledky optimalizace Modelu 4.5 

Marže 1y   2y   3y   4y   5y   
Zisk z 

povolenek 

Přebytečné 

povolenky 

[tis. Kč] [t] [t] [t] [t] [t] [tis. Kč] [ks] 

1171941 0 20463,63 589485 92143,5 30000 -8983,43 -71688,9 

 

Verifikace fuzzy verze modelu využívajícího parametrického přístupu 

Nežli je možné přistoupit k samotné verifikaci Modelu 4.6, je nutné nejprve vypočítat 

potřebné hodnoty agregovaného fuzzy intervalu udávajícího koeficienty účelové funkce 

∋ (1 2 3 4 5, , , , ; ; ;
n n n n

k k k k
i i i i i i i i

i i i i

C y y y y y y c y c c y c yg g g g
æ ö÷ç< ∗ ∗ ∗ ∗ ÷ç ÷ç ÷è øå å å å% . Tyto hodnoty 

jsou zachyceny v Tab. 4.13.  

Tab. 4.13: Agregace koeficientů účelové funkce modelu dle Zadehova principu rozšíření 

∋ (1 2 3 4 5, , , ,C y y y y y%  1y  2y  3y  4y  5y  Konstanta 

g  0,008882 0,028236 0,020342 0,035367 0,033277 12017,9 

c  -0,01725 0,482234 1,152588 2,940603 6,266062 23780,58 

c  -0,01715 0,482558 1,152821 2,941009 6,266444 23923,35 

g  0,008702 0,027663 0,019929 0,034649 0,032602 11364,71 

 

Parametrický přístup je jedinou v této práci prezentovanou metodou řešení 

optimalizační úlohy, jejíž řešení nejsou crisp hodnoty, ale fuzzy čísla. Optimum modelu se liší 

dle zvolené hladiny stupně příslušnosti. Obr. 4.9 a Obr. 4.10 zachycují fuzzy čísla popisující 

optimální marži a zisk podniku z prodeje/nákupu emisních povolenek a také jejich grafickou 

komparaci s výsledky fuzzy modelu, pro jehož řešení byly využity očekávané hodnoty fuzzy 

čísel (tj. Model 4.5). Parametr byl při výpočtu měněn vždy o hodnotu 0,1. 

Klesající části funkce příslušnosti funkcí příslušnosti výsledných fuzzy čísel v Obr. 4.9 

a Obr. 4.10 zachycují situace, kdy obě neurčité fuzzy veličiny (očekávaná poptávka a ceny 

povolenek) budou nabývat z pohledu podniku výhodnějších hodnot. Tedy kdy bude 
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očekávaná poptávka nabývat hodnot vyšších a ceny emisních povolenek naopak hodnot 

nižších, než jsou hodnoty příslušných fuzzy čísel při stupni příslušnosti 1. Z toho vyplývá, že 

řešení na hladině stupně příslušnosti 1 je totožné s řešením deterministické varianty modelu. 

Optimistické řešení na hladině stupně příslušnosti blížícího se nule vyjadřuje pro podnik 

teoretickou variantu, kdy by došlo k tomu, že by objem poptávaného množství byl na úrovni 

svého maxima za všechny výrobky za zahrnuté období (tj. 12 let) a zároveň kdyby ceny 

emisních povolenek jak typu EUA, tak i CER byly na úrovních svého dlouhodobého minima. 

Interpretace pesimistických scénářů lze provést obdobně. 

Obr. 4.9: Fuzzy číslo popisující celkovou marži podniku 

 

Obr. 4.10: Fuzzy číslo popisující dodatečný zisk podniku z prodeje emisních povolenek 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 1400000

St
up

eň
 p

řís
lu

šn
os

ti

Celková marže podniku [tis. Kč]

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0

St
up

eň
 p

řís
lu

šn
os

ti

Zisk z prodeje emisních povolenek [tis. Kč]



116 

Za předpokladu, že hodnoty neurčitých fuzzy veličin v příštím období budou ležet 

v téže intervalu, jako tomu bylo v zahrnutých obdobích minulých, bude se celková marže 

podniku pohybovat v intervalu ∋ (941;1326  mil. Kč a v ní zahrnuté náklady spojené s nákupem 

emisních povolenek budou mezi hodnotami 843 tis. Kč a 22,3 mil. Kč. 

Zlom funkce příslušnosti fuzzy čísla popisujícího celkovou marži podniku (přibližně ve 

stupni příslušnosti 0,5) je způsoben vyčerpáním výrobních kapacit jednoho či více výrobků. 

Zalomení rostoucí části fuzzy čísla popisujícího zisky/náklady spojené s povolenkami je pak 

vyvoláno působením minimální poptávky, kterou je nutné dodržet. 

Verifikace modelu fuzzy programování zohledňujícího různé typy neurčitosti ve fuzzy 

koeficientech účelové funkce 

Výsledky tohoto modelu slouží k ověření působení různých typů neurčitosti, které jsou 

zahrnuty v každém fuzzy čísle, a které byly popsány blíže v kapitole 3.5.5. Řešení Modelu 4.7 

je zachyceno v Tab. 4.14. Celková marže se oproti výsledkům Modelu 4.5, ve kterém bylo 

využíváno pouze očekávaných hodnot, snížila o více než 28 mil. Kč na hodnotu 1143,59 mil. 

Kč. Při řešení modelu parametrickým přístupem tato částka odpovídá celkové marži dosažené 

na hladině stupně příslušnosti přibližně 0,85. 

Tab. 4.14: Výsledky optimalizace Modelu 4.7. 

Marže 1y   2y   3y   4y   5y   

[tis. Kč] [t] [t] [t] [t] [t] 

1143587 0 20463,63 589485 92143,5 30000 

 

4.4 Porovnání výsledků modelů a jejich interpretace  
Různé použité verze navrženého ekonomicko-ekologického optimalizačního modelu lze 

využít pro odlišné účely. Základní deterministický model (Model 4.1) je vhodný jako 

startovací bod pro další analýzy. Jeho vypovídací schopnost se odvíjí od přesnosti bodových 

odhadů náhodných veličin. Už výsledky tohoto modelu poukázaly na základní aktuální 

problém v hutním sektoru, a sice na velmi nízkou úroveň poptávky v porovnání se stavem 

před ekonomickou krizí. V důsledku této nízké poptávky je silně omezena produkce podniku, 

s čímž souvisí také nízké objemy vyprodukovaných emisí, které v současné době snižují vliv 

všech legislativních environmentálních faktorů na podniky. Emisní limity a stropy nejsou 
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zdaleka vyčerpány a vliv obchodování s povolenkami je také slabší, nežli tomu bylo 

v minulých letech a než jak se tomu dá předpovídat v letech následujících, jak ukazuje např. 

parametrická analýza vlivu zdarma alokovaného množství emisních povolenek na celkovou 

marži podniku, viz Obr. 4.5. Recese hutního sektoru je hlavním důvodem, proč podnik i při 

optimálním výrobním programu dosahuje celkové ztráty ve výši více než 108 mil. Kč, na 

čemž se přibližně 6,5 miliony podílí také náklady na nákup potřebných emisních povolenek. 

Lze předpokládat, že tyto náklady v dalších letech dále porostou a to hned z několika důvodů.  

Jednak bude stále klesat objem zdarma přidělených povolenek, což bude podnik nutit i při 

neměnném objemu produkce nakupovat více emisních povolenek na sekundárním trhu. 

Druhým důvodem je očekávaný mírný růst cen emisních povolenek, které se dle analýz 

vyvíjejí dle lognormálního rozdělení pravděpodobnosti. Posledním a pro podnik naopak 

vítaným potenciálním důvodem pro nárůst nákladů spojených s účastí v systému EU ETS je 

možné oživení zejména českého, ale také evropského sektoru ocelářství a hutnictví.  

Stochastická verze modelu byla vyzkoušena ve dvou variantách. První z nich 

nezohledňovala faktor rizika, ale pouze střední hodnoty příslušných rozdělení 

pravděpodobnosti stochastických proměnných, ve druhé už byl zahrnut rozptyl náhodných 

proměnných. U obou stochastických modelů byl využit postup penalizace účelové funkce pro 

vyřešení stochastických omezujících podmínek. Bylo zde tedy umožněno překročení 

očekávané poptávky po výrobcích. Dle vypočteného optimálního řešení stochastického 

modelu bez rizika však bylo zjištěno, že penalizace ve výši prodejní ceny výrobků je 

prohibitivní, a že se možné nadvýrobě podnik snaží vyhnout. Potenciálně přínosné by mohlo 

být rozšíření tohoto modelu na vícestupňový pro více období, kdy by bylo možné mezi 

jednotlivými stupni předávat zásoby. Významnější přínos tvorby zásob pro příští období by se 

projevil tehdy, pokud by byl odstraněn jeden z předpokladů modelu, a sice předpoklad v čase 

neměnných marží na výrobky, případně pokud by se očekával podstatný nárůst poptávky nebo 

cen emisních povolenek. Za v této práci stanovených podmínek stochastický model bez rizika 

vede pouze k poklesu produkce, odbytu i marže, ovšem v hodnotách zcela mimo rámec 

přesnosti modelu, viz Tab. 4.10 a Tab. 4.15. 

 Zahrnutím rizika ve formě rozptylu náhodných veličin očekávané poptávky a ceny 

emisních povolenek byl zkoumán vliv ochoty rozhodovatele podstupovat riziko na celkovou 

marži podniku. Nevýhodou aplikace mean-variance modelu je skutečnost, že jej nelze 

interpretovat v původních finančních jednotkách. Hlavním výstupem využití tohoto modelu je 

skutečnost, že s rostoucí averzí k riziku klesá objem produkce a odbytů a tím pádem také 
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celkový užitek z výroby. Jak bylo prezentováno v Obr. 4.8, k poklesu odbytů začne docházet 

u každého produktu při jiném stupni averze k riziku a rozdíl lze zaznamenat také v rychlosti 

tohoto poklesu. Pokles se zastaví dosažením minimálního možného vyrobeného množství 

konečných výrobků, tedy na úrovni již nasmlouvaného objemu poptávky. Nejprve dojde 

k redukci na minimum u plochých a pak teprve u dlouhých produktů. 

Fuzzy přístup umožnil dále prohloubit znalosti získané z modelů předchozích s cílem 

lépe porozumět modelovanému systému. Fuzzy čísla v porovnání s rozděleními 

pravděpodobností neurčitých veličin umožnila zejména alespoň částečné oproštění se od 

aktuálního stavu, který je vlivem deprese hutnického sektoru specifický. Při tvorbě fuzzy čísel 

a jejich funkcí příslušnosti byla zahrnuta dostupná data z minulosti, což umožnilo odhalit lépe 

potenciál modelovaného podniku a zejména možnosti dopadů systému EU ETS na podnik. 

Model, ve kterém byla fuzzy čísla nahrazena očekávanými crisp hodnotami prokázal, že 

současný hospodářský výsledek, ale i náklady na nákup emisních povolenek jsou výrazně pod 

jejich očekávanou hodnotou, která je v případě marže na úrovni přibližně fixních nákladů, 

tedy nulového ekonomického zisku. Očekávané náklady spojené s nákupem emisních 

povolenek by pak narostly o téměř 50 % v porovnání s předchozími verzemi modelu, tzn. na 

hodnotu bez mála 9 mil. Kč. Nejkomplexněji popsal vliv ceny povolenek a poptávky po 

výrobcích podniku fuzzy model řešený parametrickým přístupem, ve kterém byla využita při 

řešení celá fuzzy čísla, resp. jejich α-řezy. Při porovnání výsledků modelu pro všechny 

hladiny stupně příslušnosti bylo zjištěno, že se celková marže podniku může pohybovat mezi 

941 a 1326 miliony korun a náklady na nákup emisních povolenek mezi 846 tisíci a 22 

miliony Kč za předpokladu, že se ceny emisních povolenek a poptávka po výrobcích budou 

pohybovat ve stejném rozpětí, jako tomu bylo v minulých 12 letech v případě poptávky a 2 

letech v případě emisních povolenek. 

Poslední verzí fuzzy modelu (Model 4.7) byl demonstrován vliv různých druhů 

nepřesností zahrnutých ve fuzzy číslech prostřednictvím velikosti nosiče a jádra fuzzy čísla a 

jejich vzájemného poměru. Dle výsledků modelu lze očekávat, že vliv těchto rizikových 

faktorů dosáhne hodnoty okolo 28 mil. Kč v porovnání s fuzzy modelem, ve kterém jsou 

zahrnuty pouze očekávané hodnoty fuzzy čísel. Přesto je optimální hodnota marže vyšší o cca 

83 mil Kč v porovnání s deterministickou verzí modelu. 

Výsledky verifikace navržených modelů jsou přehledně shrnuty v Tab. 4.15. 
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Tab. 4.15: Sumarizace výsledků optimalizace všech modelů 

 Celková 
marže* 

Marže 
z prodeje 
výrobků* 

Zisk/ztráta 
z prodeje 

povolenek* 

Celkový 
zisk/ztráta 

[tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] [tis. Kč] 

Deterministický model 
s očekávanou poptávkou 

1060259 

 

1066777,33 -6518,33 

 

-108356 

Parametrizace 
deterministického 
modelu pro množství 
zdarma alokovaných 
povolenek 

<1057641;  

1114245,3 > 

1066777,33 < -9135,93;  

47468,25 > 

 

<  -110974;  

-54369 > 

Deterministický model 
bez očekávané poptávky 

1433817 1446904 -13087 265202 

Stochastický model 
s penalizací pouze s E-
kritériem 

1059979 

 

1066497,1 -6518,1 

 

-108636 

Stochastický model 
s penalizací se zahrnutou 
mírou rizika 

Nelze vyjádřit ve finančních jednotkách 

Fuzzy model 
s očekávanými 
hodnotami fuzzy čísel 

1171941 1180924,4 -8983,43 3326 

Fuzzy model řešený 
parametricky 

< 941043,1; 

1326034 > 

< 941889,25; 

– 1348336,1> 

< -22302,1; 

846,25> 

<-27571,9; 

157419 > 

Fuzzy model zahrnující 
různé typy neurčitosti 
v účelové funkci 

1143587   -25028 

Přibližná cena povolenky 
typu  EUA,  která  by  
vedla k ovlivnění 
produkce 

1650 Kč/EUA 

*nebo interval 
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5 Závěr 
Hlavním cílem práce bylo vytvořit a ověřit ekonomicko-ekologický optimalizační 

model pro hutní podnik, který by umožňoval maximalizaci celkové marže z prodeje podniku 

za různých podmínek neurčitosti.  

Nejprve byla provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí hutního podniku s cílem 

identifikovat významné ekonomické a ekologické faktory, které mají vliv na marži podniku, a 

které budou následně zahrnuty ve výsledném optimalizačním modelu. Ekonomickými faktory, 

které byly vybrány jako klíčové, jsou současná a očekávaná poptávka po výrobcích podniku, 

výrobní kapacity podniku, výrobní náklady, odbytové ceny a jednotkové marže za výrobky. 

Cena emisních povolenek, množství zdarma přidělených povolenek, emisní stropy a emisní 

limity jsou environmentálními faktory, které byly dále použity pro sestrojení modelu. 

Byly navrženy a ověřeny různé verze ekonomicko-ekologického modelu. Ty lze obecně 

rozdělit do tří hlavních skupin – modely deterministické, modely stochastické a fuzzy modely. 

Výchozí variantou byly deterministické modely, ve kterých byly následně provedeny různé 

citlivostní analýzy. Důležitou skutečností, která výrazně ovlivnila výsledky modelování, je 

aktuální přetrvávající recese v hutnickém průmyslu, která se projevuje v nízkých objemech 

zakázek podniků v tomto sektoru.  

Než bylo možné přistoupit k ověření navržených modelů, musela být nejprve provedena 

analýza vývoje prvků modelu, které se dle modelových předpokladů v čase mění, a sice ceny 

emisních povolenek typu EUA a typu CER a také očekávaná poptávka po výrobcích podniku. 

Pomocí ekonometrické analýzy byly zkoumány časové řady těchto proměnlivých veličin a 

byly stanoveny jejich bodové odhady (pro deterministické verze modelu), byla určena 

nejvhodnější rozdělení pravděpodobnosti (pro stochastické verze modelu) a stanovena 

příslušná fuzzy čísla (pro fuzzy verze modelu). Bylo zjištěno, že poptávka se vyvíjí přibližně 

podle normálního rozdělení a ceny povolenek podle lognormálního rozdělení 

pravděpodobnosti náhodné veličiny. Funkce příslušnosti fuzzy čísel byly pak určeny na 

základě historického vývoje hodnot příslušných veličin. Byla využita trojúhelníková fuzzy 

čísla a lichoběžníkové fuzzy intervaly. 

Výsledky všech skupin modelů poukázaly na skutečnost, že při současné velmi nízké 

úrovni očekávané poptávky nedosáhne celková marže podniku výše fixních nákladů. 

Z mikroekonomického pohledu se tedy podnik nachází mezi bodem zvratu a bodem uzavření 

firmy. Vliv obchodování s povolenkami v absolutním vyjádření je nezanedbatelný (řádově v 
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milionech korun), nicméně jeho relativní podíl vzhledem k celkové marži dosahuje hodnoty 

pouze v řádech desetin procent (0,6 %) a přibližně 5,5 % v porovnání se ziskem/ztrátou 

podniku. Vliv obchodování s emisními povolenkami lze snížit využitím povolenek typu CER, 

pomocí nichž lze snížit environmentální náklady až o jednu čtvrtinu. Další zahrnuté 

environmentální faktory – emisní stropy a emisní limity v současnosti podniky neovlivňují. 

Vliv výběru trhu, na kterém podnik své povolenky nakoupí, případně prodá, se ukázal jako 

zanedbatelný. 

    Byla vytvořena a ověřena také verze modelu, ve které je předpokládána neomezená 

hladina poptávky, při které je objem produkce shora limitován výrobními kapacitami a 

emisními stropy. Pomocí tohoto modelu byl ukázán vliv environmentálních faktorů při 

maximálním možném objemu produkce. Náklady na obchodování s emisními povolenkami se 

v tomto případě takřka zdvojnásobily, jejich podíl na celkové marži podniku se zvýšil na 

téměř jedno procento, jejich podíl na zisku však zůstal téměř totožný.      

V deterministické verzi modelu byly dále prováděny citlivostní parametrické analýzy. 

Bylo zjištěno, že významným faktorem, který ovlivňuje sílu dopadu systému EU ETS na 

podnik, je objem zdarma alokovaných povolenek. Tato hodnota byla v modelu 

parametrizována s použitím reálných hodnot přidělených pro modelovaný podnik v období 

2005-2020 a bylo zjištěno, že jen sestupná tendence objemů zdarma přidělených povolenek 

způsobila změnu vnímání systému obchodování s emisními povolenkami z původního 

významného zdroje dodatečného příjmu na stále vzrůstající zdroj nákladů podniku. Rozdíl 

nákladů tvoří více než 7 % aktuální celkové marže podniku. 

Dále bylo zkoumáno, při jak vysoké ceně emisních povolenek dojde ke změně výrobní 

struktury a produkovaného objemu výrobků. Parametrickou analýzou bylo zjištěno, že cena 

povolenky by musela v takovém případě vzrůst přibližně 30x v porovnání se současnou 

hodnotou, což lze považovat v současných podmínkách za nereálné. 

Nahrazení bodových odhadů vývoje nedeterministických veličin využitých 

v deterministických modelech rozděleními pravděpodobností těchto veličin a tedy přechod na 

stochastickou verzi modelu přineslo v případě využití E-kritéria pouze zanedbatelnou změnu 

výsledků oproti původní deterministické verzi modelu. Hodnota penalizace účelové funkce 

v důsledku překročení poptávky finální produkcí, která byla do modelu zahrnuta, se nachází 

mimo rámec dosažitelné přesnosti modelu a to zejména v důsledku nízkých hodnot poptávky. 

Pomocí stochastického modelu zahrnujícího riziko byl odhalen vztah mezi postojem 

rozhodovatele k riziku a dosaženým užitkem z prodeje výrobků a obchodování emisních 
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povolenek. Bylo ukázáno, že s rostoucí averzí k riziku klesá celkový užitek, ale v důsledku 

omezování produkce klesá také riziko spojené s překročením poptávky finální produkcí a 

s obchodování s emisními povolenkami. 

Pomocí fuzzy verzí modelu bylo do optimalizace zahrnuto více variant vstupních 

hodnot neurčitých proměnných na základě jejich historického vývoje. Parametrickým 

přístupem bylo zjištěno, jak by se změnilo optimální řešení modelu, kdyby se očekávaná 

poptávka a cena povolenek měnily dle variačního rozpětí z minulých období. Byly tak 

zjištěny optimální hodnoty účelové funkce a optimální portfolia výrobků pro různé hladiny 

stupně příslušnosti. Touto analýzou byl zachycen jak optimistický, tak také pesimistický 

vývoj náhodných proměnných. Bylo zjištěno, že dopady obchodování s emisními 

povolenkami mohou ovlivnit celkovou marži podniku ještě výraznějším způsobem, nežli je 

tomu při použití deterministického modelu bez omezení poptávkou. Důvodem je skutečnost, 

že v případě fuzzy modelu bylo počítáno s různými úrovněmi cen emisních povolenek. Podíl 

nákladů na nákup povolenek zde může dosáhnout až 1,7 % celkové marže a dokonce až 14 % 

zisku podniku. Dále byly aplikovány ještě dva přístupy k řešení fuzzy optimalizačních 

modelů, jejichž výsledkem je jedna crisp hodnota. V případě obou těchto přístupů byly 

zjištěny vyšší hodnoty marže, tak i objemů produkce v porovnání s deterministickým i 

stochastickým modelem. Důvodem je skutečnost, že ve funkcích příslušnosti fuzzy čísel byly 

zahrnuty také hodnoty poptávek před ekonomickou krizí. Výsledky fuzzy modelů jsou proto 

z pohledu podniku „optimističtější“. 

Hlavním poznatkem, který plyne z výsledků verifikace ověřených modelů je potřeba 

zahrnout environmentální faktory do rozhodování podniku o výrobě. Přestože jejich vliv nelze 

označit za zásadní, dopady zejména obchodování s emisními povolenkami nelze zanedbat. 

Důvodem je v současné době skutečnost, že každý další dodatečný náklad prohlubuje ztrátu 

hutního podniku, která je už ve střednědobém horizontu nepřijatelná. S předpokládanou 

postupnou konjunkturou hutnického sektoru však lze očekávat růst objemů poptávaného 

množství produkce firmy, což bude mít za následek nárůst produkovaných emisí a tím pádem 

také k větší poptávce po emisních povolenkách. Větší průmyslová aktivita zároveň způsobí 

růst tržní ceny emisních povolenek. Dohromady tyto změny budou determinovat nárůst 

nákladů spojených s environmentálními faktory. 

V práci byly využity dva typy optimalizačních metod za podmínek neurčitosti – 

stochastické a fuzzy programování. Při aplikaci obou těchto přístupů byly identifikovány jak 

výhody, tak nevýhody jejich užití. Stochastický přístup je výhodný zejména proto, že je v něm 
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používáno rozdělení pravděpodobnosti, které reflektuje historický vývoj náhodných 

proměnných. Nevýhodou jsou omezené možnosti, jak může rozhodovatel projevit svůj postoj 

k riziku. V případě mean-risk varianty stochastického modelu jsou výsledky determinovány 

subjektivním postojem rozhodovatele a hlavním nedostatkem je skutečnost, že je 

maximalizován užitek, který nelze interpretovat v původních, v tomto případě finančních, 

jednotkách. Oproti tomu fuzzy model byl historickým vývojem ovlivněn pouze 

prostřednictvím variačního rozpětí hodnot neurčitých proměnných v minulých obdobích. 

Díky hladině stupně příslušnosti, lze rozlišit stupeň, se kterým bude fuzzy veličina každé 

z hodnot nabývat, a tudíž je zde větší prostor pro zahrnutí širokého spektra scénářů. 

Přínosem práce v porovnání s ostatními obdobnými studiemi je zahrnutí všech 

významných legislativních omezení týkajících se emisí podniku.  Další výhodou oproti již 

existujícím studiím je zahrnutí více faktorů spojených s evropským systémem obchodování 

s emisními povolenkami EU ETS. Konkrétně byla provedena analýza s použitím nejnovějších 

dat, byla zahrnuta možnost nahradit část povolenek typu EUA povolenkami typu CER, byl 

zkoumán vliv výběru sekundárního trhu, na kterém bude podnik povolenky obchodovat a 

v neposlední řadě byla provedena celá řada citlivostních analýz, které umožňují posoudit 

vývoj vlivů environmentálních faktorů v čase a lépe zhodnotit jejich pravděpodobné dopady 

v budoucnu. Dalším přínosem práce je také široká škála aplikovaných metod pro optimalizaci 

v podmínkách neurčitosti. Byla provedena také analýza vhodnosti těchto metod v různých 

situacích a výsledky použitých metod byly dále kriticky diskutovány a porovnávány.  

Vzhledem k nízkému počtu studií, které jsou věnovány problematice optimalizace 

výroby s ohledem a environmentální aspekty a také absenci takovýchto optimalizačních 

modelů v české hutnické praxi, je práce přínosná nejen pro vědeckou oblast, ale také pro 

praktické využití v podnicích. Verifikací zkonstruovaných modelů byl prokázán jejich 

potenciální přínos pro průmyslové podniky. Modely mají svůj význam zejména pro efektivní 

řízení emisních povolenek v rámci podniku a také pro střednědobé predikce vlivu 

environmentálních faktorů na modelovaný podnik. Modely by bylo možné implementovat do 

jednotného uživatelsky přívětivého programu pro praktické využití v podnikové praxi. 

Nicméně lze důvodně předpokládat přítomnost bariér praktcké aplikace zejména díky 

organizační struktuře velkých hutních podniků, která bývá zpravidla štábně-liniová a přijetí 

jakýchkoli inovací pro střední a vyšší úroveň řízení iniciovaných vně podniku je tudíž velmi 

komplikovaným a časově náročným procesem. Zejména pak, pokud se jedná o podniky se 

zahraničním vlastníkem. 
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Modely, které byly v této práci navrženy lze dále rozvíjet, analyzovat a zdokonalovat. 

Jednou z možností, která se nabízí, je rozšíření stochastického modelu na model 

vícestupňový, který by umožňoval podniku provádět v průběhu zahrnutého období korekce 

svých rozhodnutí, a bylo by zde také možné model rozšířit pro více období. Také v případě 

fuzzy variant by bylo možné modely dále rozšiřovat, např. o využití metrik nutnosti a 

možnosti. Oba přístupy lze navíc propojit v tzv. fuzzy stochastickém přístupu, který využívá 

výhod obou původních skupin metod. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
CER – Certified Emission Reduction 

CL – carbon leakage 

CVaR – podmíněná hodnota Value at Risk 

ČIA – Český institut pro akreditaci 

ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

EMS – environmental management system 

ERU – Emission Reduction Unit 

EU ETS – European Union Emission Trading Scheme 

EUA – European Union Allowance 

FLP – fuzzy lineární programování 

IRZ – Integrovaný registr znečištění 

JI – joint implementation 

LP – lineární programování 

MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MPŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí ČR 

NAP – národní alokační plán 

SLP – stochastické lineární programování 

VaR – Value at Risk 

 

F  - množina fuzzy čísel, jejichž funkce příslušnosti jsou definované pro všechny xÎ¡   

W  - Fullerova metrika pro defuzzifikaci čísel 

a%  - fuzzy číslo/interval  

a)  - náhodná proměnná  

A
)

 - matice obsahující náhodné proměnné  

A%  - obecná fuzzy množina  

aa
%  - α-řez fuzzy čísla/intervalu a%   

am %  - funkce příslušnosti fuzzy čísla/intervalu a%  

( ) ( )1 1, RL a a- -  - levá a pravá hranice α-řezu aa
%  
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;a a  - interval, na kterém funkce příslušnosti am %  fuzzy čísla/intervalu a% nabývá hodnoty 1 

,g g  - interval, na kterém funkce příslušnosti am %  fuzzy čísla/intervalu a% nabývá hodnoty  

              větší než 0 
PX  - množina přípustných řešení modelu 

optx  - optimální řešení modelu 

( )optx a - α-optimální řešení úlohy fuzzy lineárního programování 

m  - střední hodnota 

s  - směrodatná odchylka 

2s  - rozptyl 
,

0
n +

¡  - n-dimenzionální množina kladných reálných čísel s nulou 

( )xF  - hodnota distribuční funkce normovaného normálního rozdělení 

x  - vektor náhodných proměnných 

a  - stupeň příslušnosti fuzzy množiny 

e  - hodnota pravděpodobnosti  

y  - postoj rozhodovatele k riziku (mean-risk modely) 

k  - míra rizika (mean-risk) modely 

Pf  - penalizační funkce 

, ,£ ³ =% % %  - fuzzy rozšíření relací , ,£ ³ =   

Å  - fuzzy rozšíření operace sčítání 

e  - fuzzy rozšíření operace násobení konstantou 

( )E x%  - střední hodnota náhodné proměnné x%   

Pos  - metrika možnosti 

Nec  - metrika nutnosti 

o  - fuzzy operace průniku 

·  - fuzzy operace sjednocení 

Ø  - negace 

sØ  - striktní negace 
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Příloha 1: Ceny strategických surovin pro hutnický průmysl 

  

Zdroj: Hutnictví železa (2013) 

Příloha 2: Vývoj odbytových cen v hutním průmyslu 

 

Zdroj: Hutnictví železa (2013) 
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Příloha 3: Poplatky za toxické látky v průmyslových odpadních vodách a jejich limity 

Látky  Sazba 
[Kč/kg] 

 Hmotnostní 
limit [kg/rok] 

Koncentrační 
limit [mg/l] 

Chemická spotřeba kyslíku -nečištěné 
vody 

16 8000 40 

Chemická spotřeba kyslíku - čištěné 
vody 

8 10000 40 

Rozpuštěné anorganické soli 0,5 20000 1200 
Nebezpečné látky 2 10000  30  
P 70 3000 3 
N v anorganických látkách 30 20000 20 
Halogenované organické sloučeniny 300 15 0,2 
Hg 20000 0,4 0,002 
Cd 4000 2 0,01 

Zdroj: Vyhláška č. 123/2012 Sb. 

 

Příloha 4: Poplatky za emise vypuštěné do ovzduší 

 [Kč/t] 2013-2016 2017 2018 2019 2020 2021 a dále 
TZL 4200 6300 8400 10500 12600 14700 
SO2 1350 2100 2800 3500 4200 4900 
NOX 1100 1700 2200 2800 3300 3900 
VOC 2700 4200 5600 7000 8400 9800 

Zdroj: Zákon č. 201/2012 Sb. 


