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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. 

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 
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 
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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. 

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 
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.  
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2 Cíl a struktura 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). 

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; 
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· 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. 

Struktura práce 
Práce je mimo úvod a závěr rozdělena do tří kapitol. První z nich (kapitola 2) má za cíl 

identifikovat a popsat různé vlivy působící na hutnický podnik. Tyto vlivy budou dále sloužit 
pro konstrukci optimalizačních modelů. Kapitola 3 je ryze teoretická 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 dalšími 
nezbytnými znalostmi (náhodné procesy, rozložení pravděpodobnosti a metody odhadu jejich 
parametrů a základy teorie fuzzy množin). Třetí část (kapitola 4) je pak zásadní 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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4 Obsah a metodický postup práce 

Obsah disertační práce lze rozdělit do třech hlavních logických částí: 

· identifikace environmentálních a ekonomických faktorů,  

· teoretický popis využitých optimalizačních metod, 

· návrh a ověření ekologicko-ekonomických optimalizačních modelů pro hutní podnik. 
Identifikace podstatných environmentálních i ekonomických faktorů ovlivňující 

celkovou marži hutního podniku je v práci provedena prostřednictvím analýzy vnějšího a 
vnitřního okolí podniku. Mezi environmentálními faktory je kladen důraz zejména na vlivy 
týkající se emisí podniků, jejich omezení, poplatky s nimi spjaté a také návaznost na systém 
obchodování s emisními povolenkami. 

Vzhledem k tomu, že cílem práce je navrhnout a ověřit optimalizační modely za 
podmínek neurčitosti, je nutné nejprve identifikovat a popsat vhodné matematické metody. 
Pro potřeby této práce jsou zvoleny dvě skupiny optimalizačních metod zahrnující faktor 
nejistoty a neurčitosti, a sice stochastické a fuzzy programování. Stochastické programování 
je podoblastí matematického programování, kde jsou nedeterministické části modelu 
nahrazeny stochastickými proměnnými se známými, případně statisticky odhadnutými 
rozděleními pravděpodobnosti. Vzhledem k faktu, že cílem práce je navrhnout model pro 
jedno období, jsou v práci popsány pouze jednostupňové modely stochastického 
programování, konkrétně jejich řešení pomocí pravděpodobnostních podmínek a penalizace 
účelové funkce. V případě fuzzy matematického programování je neurčitost v modelu 
zahrnuta nahrazením vybraných částí modelu (parametrů, operací a relací) jejich fuzzy 
ekvivalenty. Z možných způsobů řešení modelu fuzzy matematického programování jsou v 
práci prezentovány dva přístupy – řešení modelů pomocí defuzzifikace fuzzy čísel a řešení 
modelů parametricky při různých hladinách stupně příslušnosti.  

Navržené optimalizační modely v práci lze rozdělit do tří skupin v pořadí, v jakém jsou 
řazeny práci – deterministické, stochastické a fuzzy optimalizační modely. Deterministické 
modely slouží zejména jako výchozí bod pro další modely a také pro vybrané parametrické 
analýzy (např. analýza vlivu změny ceny povolenek a změny zdarma alokovaného objemu 
emisních povolenek podniku). Stochastický model je navržen a ověřen ve dvou variantách, a 
sice ve variantě obsahující pouze střední hodnotu náhodných proměnných a také ve variantě 
rozšířené navíc o riziko v podobě rozptylu náhodných proměnných (mean-variance model). 
Poslední skupina modelů obsahuje dvě varianty fuzzy přístupu k optimalizaci. V první z nich 
je využita defuzzifikace fuzzy čísel modelu a ve druhé pak parametrický přístup, při kterém je 
fuzzy model řešen pro různé hladiny stupně příslušnosti. Všechny navržené modely jsou 
ověřeny na datech jednoho českého hutního podniku implementací v softwarových 
produktech GAMS a MS Excel. Výsledky všech navržených modelů jsou následně vzájemně 
komparovány a diskutovány.  

Na závěr jsou zhodnoceny výsledky a přínosy práce, splnění stanovených cílů a 
možnosti dalšího rozšiřování aplikovaného výzkumu. 
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5 Aplikované metody práce 

V této části autoreferátu budou popsány dvě vybrané varianty navrženého 
optimalizačního modelu spolu s jejich nutnými předpoklady, konkrétně základní 
deterministická varianta a dále varianta fuzzy modelu řešeného parametrizací po α-řezech. 
Výsledky obou modelů budou na konci této kapitoly podrobněji popsány. Výsledky ostatních 
navržených modelů budou pak shrnuty v závěrečné šesté kapitole autoreferátu. 

Deterministická verze modelu 

Deterministický model představený Modelem 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 1: Deterministický model optimalizující celkovou marži hutního podniku 
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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 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. 

Fuzzy optimalizační model řešený parametrizací  

Předpoklady modelu jsou shodné s předpoklady deterministické verze modelu s tím 
rozdílem, že cena emisních povolenek a poptávka po produktech podniku jsou v tomto 
případě nahrazena fuzzy čísly. Ty byly stanoveny na základě variačního rozpětí příslušných 
hodnot za období posledních 3 let (v případě cen povolenek) a 12 let (v případě poptávky po 
výrobcích). Stupeň příslušnosti jedna byl přiřazen hodnotám rovným bodovým odhadům 
využitých v deterministické verzi modelu. V porovnání s deterministickou verzí modelu zde 
není rozlišována prodejní a nákupní cena emisních povolenek. Důvodem jsou výsledky 
deterministické verze modelu, pomocí nichž byl prokázán pouze zanedbatelný vliv 
rozlišování nákupní a prodejní ceny povolenek zcela mimo rámec přesnosti modelu. 

Model 2 představuje fuzzy verzi modelu řešeného parametrickým přístupem. 

Model 2:  Fuzzy verze modelu s využitím parametrizace hladiny stupně příslušnosti 
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kde ∋ (, , ,i i i i i i iC c c c cg g, ∗%  jsou lichoběžníkové fuzzy intervaly vyjadřující koeficienty 

účelové funkce pro proměnné iy  , ( ), , ,k k k k k kc c c cg g- +%K je lichoběžníkový interval fuzzy 
interval vyjadřující konstantu v účelové funkci modelu a ∋ (, , ,e

i i i i i i iD b b b bb b, ∗%  je fuzzy 

interval vyjadřující očekávanou poptávku po i-tém výrobku. ( )1
iCR a-
% označuje stupeň 

příslušnosti fuzzy intervalu iC%  v hodnotě pravé hranice α-řezu a pomocí výrazu 

( )( )1
ii iCc R a g-+ % je pak vyjádřena hodnota pravé hranice α-řezu fuzzy intervalu iC% . Ostatní 

značení je shodné jako v případě Modelu 1. 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. 

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. 1 a Obr. 2 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. 1 a 
Obr. 2 zachycují situace, kdy obě neurčité fuzzy veličiny (očekávaná poptávka a ceny 
povolenek) budou nabývat z pohledu podniku výhodnějších hodnot. Tedy kdy bude 
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. 
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Obr. 1: Fuzzy číslo popisující celkovou marži podniku 

 

Obr. 2: Fuzzy číslo popisující dodatečný zisk podniku z prodeje emisních povolenek 

 

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. 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

Porovnání výsledků modelů a jejich interpretace  

Různé použité verze navrženého ekonomicko-ekologického optimalizačního modelu lze 
využít pro odlišné účely. Základní deterministický model (Model 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 
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. 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. 

 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 
celkový užitek z výroby. 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 
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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 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. 1. 
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Tab. 1: 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 

1433,817 1446,904 -13,087 265,202 

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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Závěr práce 

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 
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 
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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 
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. 
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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 
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. 

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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9 Summary  

Key words: EU ETS, steel company, production planning, environmental factors, 
optimization, stochastic programming, fuzzy linear programming. 

 

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. 

 


