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1.Úvod 
 

 Cílem mé bakalářské práce bylo prozkoumat vliv 4. pecního hořáku (v pecních 

dveřích) na chod ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE č.5. Především ekonomické 

vyhodnocení ve vazbě úspory tavicího proudu a zkrácení celkové doby tavby.  

 

 

 

 

 
obrázek 1:Elektrická oblouková pec 
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2. Charakteristika podniku 
 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

 

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je z mnoha hledisek jednou z 

velmi významných společností v holdingu VÍTKOVICE. Významnost lze hodnotit co do 

podílů dosahovaných tržeb za výrobky a služby (9,5 miliard Kč, tj. 65 % podíl v holdingu), 

ale též z hlediska dynamiky vývoje podnikatelských aktivit, šíře působení na světových 

trzích (61 % produkce se realizuje v zahraničí) a také z hlediska výrobních kapacit, 

jedinečnosti výroby, konstrukční složitosti výrobků, profesní odbornosti personálu a 

dalších aspektů. 

 

Strategické podnikatelské zaměření na nosné výrobní programy - metalurgii, 

dopravní a těžké strojírenství, energetické strojírenství, ocelové konstrukce a engineering a 

jejich investiční podpora, obchodní specializace a rozvoj dovedností personálu, ukazují 

správnost této cesty prokazované pozitivními ekonomickými výsledky. 

 

Aby dále bodovali na špici trhů s produkty, zabývají se i nadále optimalizací 

organizační struktury holdingu z hlediska výrobkové specializace a zajištění komplexnosti 

dodávek. Holding VÍTKOVICE přichází se záměrem výrazně se orientovat na realizaci  

projektů komplexních dodávek na klíč. V zájmu specializace směrem k produktu bylo 

přijato rozhodnutí o restrukturalizaci společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 

a.s., jejíž část na bázi produkce mostárny, kotlárny, engineeringu a příslušných servisních 

činností projekce, konstrukce a správních činností, včetně nákupu a odbytu, bude 

odštěpena a přičleněna sloučením od r. 2008 do společnosti VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s. spolu s fúzovanými podniky VÍTKOVICE HARD a.s. a 

VÍTKOVICE – Export, a.s. Z VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se odštěpí výroba 

ocelových konstrukcí, výrobky klasické a jaderné energetiky, výroba uskladňovacích 

nádrží a realizace komplexních dodávek strojů a zařízení pro hlubinné dobývání, strojů a 

zařízení pro úpravu uhlí a rud, dílů vysokých pecí a koksoven, oprav a údržby strojů a 

zařízení pro energetiku. Touto restrukturalizací chceme dosáhnou zároveň významného 

růstu tržeb engineeringových činností. 
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Ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nelze opomenout roli 

kvalifikovaných strojařů, kteří zajišťují a budou dále po odštěpení výše uvedené části 

podniku zajišťovat výrobu špičkové strojírenské produkce, zejména klikových hřídelí pro 

lodní motory a dalších výrobků pro dopravní a těžké strojírenství, včetně strojírenských 

montovaných celků a případně i projektů. V této oblasti je rozvoj a kvalita podporována 

rovněž významnými investicemi pro pracoviště strojního obrábění. Vedle toho je nutné 

zmínit i úspěšný rozvoj metalurgie, kde významná investice do nové elektrické obloukové 

pece umožňuje jednak zajistit produkci pro rozvoj vlastní strojírenské výroby a zároveň 

rozšiřovat obchody s ocelářskými ingoty a odlitky, s výkovky podle specifických přání 

zákazníka.  

 

Konkurenční výhodou každé firmy jsou znalosti a dovednosti jejích zaměstnanců. 

Nejen cena, ale i know-how rozhoduje o vítězství nabídky našich výrobků. Dnes se 

ukazuje, že odborníci - konstruktéři, projektanti, výrobní specialisté s mnoholetou praxí, 

kteří dokáží řešit a k řešení přivést i své mladší kolegy, jsou nezbytnou součástí firemního 

týmu. Dá se říct, že společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se znovu vrací 

na vrcholnou úroveň specialistů a je potěšitelné, že se do podniku vracejí i jeho bývalí 

zaměstnanci, kteří v minulém období byli nuceni z důvodu recese výroby podnik opustit. 

Hledáme nové schopné a ambiciózní lidi, pro které chceme vytvořit velmi dobré pracovní 

podmínky s odpovídajícím odměňováním. Jsem přesvědčen, že současní i noví pracovníci 

si opět začínají vážit dobrého jména firmy a pociťují hrdost, že jsou „vítkováci“. 

 

Všem svým obchodním partnerům nabízí spolupráci, obchodní podmínky 

odpovídající etickým zásadám podnikání, kvalitní a technicky vyspělé dodávky, odbornou 

úroveň  kontaktních pracovníků, což považuji za základ další obchodní spolupráce. 

 

Dynamika vývoje produkčních a ekonomických ukazatelů potvrzuje i v roce 2007 

správnost strategie stanovené vlastníkem.  

 

V ekonomické oblasti bylo dosaženo finanční stability společnosti, obchodní 

serióznost a výkonnost společnosti posílily důvěru bank a možnosti získávání finančních 

zdrojů pro investiční projekty i možnost financování růstu objemu výroby. Potvrzením 

získání důvěry odběratelů v tuzemsku a zahraničí, dosažené flexibilitou, technickou 
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vyspělostí i kvalitou výrobků, je nutnost dalších investičních projektů k posílení výrobních 

kapacit ve vlastní společnosti i v rámci skupiny.  

 

Finanční situace společnosti byla v roce 2007 plně stabilizovaná. Veškeré finanční 

závazky, tj. závazky vůči zaměstnancům, státním institucím, bankám i dodavatelům, byly 

plněny ve stanovených lhůtách splatnosti, čímž společnost posílila svou pozici 

spolehlivého obchodního partnera tuzemských i zahraničních dodavatelů. 

 

Podmínkou tohoto pozitivního ekonomického rozvoje společnosti bylo dosažení 

cílů stanovených orgány společnosti v oblasti kvality, produktivity a nákladovosti 

produkce a tím i výsledku hospodaření, strategického řízení financí zajišťující potřebnou 

likviditu a finanční disponibilitu v průběhu roku. Těchto cílů bylo v plném rozsahu 

dosaženo, dosažený zisk umožnil společnosti pokračovat a posílit investiční aktivity, které 

byly směrovány do dalšího rozvoje nosných oborů podnikání. Společnost investovala v 

roce 2007 do nových výrobních zařízení nebo rekonstrukcí stávajících zařízení více než 

700 milionů Kč.  

 

Nárůst produkce a zvýšení rozpracovanosti zakázek pro další období vyvolal 

nezbytný růst oběžných aktiv. 

 

Meziroční nárůst celkových aktiv o 3,1 mld. Kč byl částečně kryt tvorbou vlastních 

zdrojů. Na  

zvýšení cizích pasiv a tím krytí nárůstu aktiv se zvýšenou měrou podílel i objem 

poskytnutých záloh na probíhající a připravované velké kontrakty. K významnějšímu 

zvýšení celkové zadluženosti však nedošlo, ta se v průběhu roku 2007 pohybovala na 

úrovní kolem 65%. 

 

Za rok 2007 po řadě let  bude zahájeno odvádění daně z příjmů. Splatná daň 

dosáhla výše 181 434 tis. Kč.  

Posílení tržní pozice společnosti a obchodních aktivit se odrazilo v nárůstu tržeb 

proti roku 2006 za výrobky a služby o 2 880 425 tis. Kč. Tržby za rok 2007 dosáhly výše 

9 514 687 tis. Kč. Pozitivně lze hodnotit i růst přidané hodnoty, která dosáhla za rok 2007 

hodnoty 2 758 036 tis. Kč, což je o 752 112 tis. Kč více než v roce 2006.  
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Při skutečnosti, že 61 % naší produkce v roce 2007 směřovalo k odběratelům do 

zahraničí, byla naše společnost vystavena významnému vlivu pohybu kurzů, zejména EUR 

a USD. Problém inkasa těchto pohledávek byl alespoň částečně řešen využitím finančních 

derivátů pro zajištění směnného kurzu cizích měn.  

 

Trend dosahování dobrých hospodářských výsledků a nastavení parametrů pro rok 

2008 je zárukou dalšího pozitivního vývoje společnosti v budoucích letech. Finanční 

výkazy viz. [přílohy] 2,3,4 

 

2.1 Personální vývoj 
 

Ke dni 31. 12. 2007 evidovala VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. celkem 

3 067 zaměstnanců, z toho 

- ve vedení společnosti pracovalo 711 zaměstnanců 

- ve výrobních organizačních jednotkách 2 356 zaměstnanců. 

 

V mimo evidenčním stavu bylo 27 zaměstnanců a vzhledem k roku 2006 vzrostl 

počet zaměstnanců o 171. 

2.2 Personální politika 
 

V roce 2007 bylo přijato celkem 468 zaměstnanců, z nichž převládali svářeči 

kovů, obráběči kovů a strojní zámečníci. Do hutních profesí bylo přijato celkem 70 

zaměstnanců. Z technicko hospodářských zaměstnanců převládali projektanti, 

konstruktéři. Z uvedeného počtu přijatých zaměstnanců bylo celkem 83 absolventů škol a 

z toho 37 absolventů VŠ. V roce 2007 ukončilo pracovní poměr celkem 314 zaměstnanců 

v evidenčním stavu.  

 

V souvislosti s nedostatkem některých profesí na trhu práce byla v rámci 

společnosti využívána nakupovaná pracovní síla. K 31. 12. 2007 pracovalo ve 

společnosti 240 zaměstnanců agentur práce především v profesích svářeč kovů, frézař, 

jeřábník, soustružník, montér OK. 

 

Organizační struktura viz. příloha 1. 
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Profesní struktura k 31. 12. 2007 
 
 

skladník
80

projektant, konstruktér
133

frézař
130

montér OK
83

mistr a vrchní mistr
109

účetnictví a fakturace
35

vazač
61

kovář
143

TP technologie a metalurgie     
95

rýsovač
69

TP řízení a zabezpečování 
jakosti

88

specialista
98

soustružník
212

hutník ocelář
235

řidič pracovních strojů
166

zaměstnanci ve ved. funkcích
77

svářeč
225

strojní zámečník
249

ostatní profese
779

 

3. Teoretická část -  Náklady podniku 
 

Před analýzou nákladů připomeňme rozdíl mezi ekonomickým a účetním chápáním 

nákladů. Z hlediska užšího – účetního – jsou za náklady považovány veškeré reálně 

vynaložené náklady, jejichž pohyb je zanesen v účetních knihách. Jsou to tzv. explicitní 

náklady. Ekonomické pojetí nákladů je širší: ekonomové berou v úvahu nejen náklady 

explicitní, ale i náklady implicitní. Implicitní náklady jsou náklady, které firma reálně 

neplatí. Jejich existence je založena na principu alternativních nákladů neboli nákladů 

obětované příležitostí. Implicitní náklady představují výnosy, o něž firma přichází tím, že 

užívá omezené zdroje právě určitým a nikoliv jiným způsobem.[3] 

 

Podívejme se pro lepší pochopení na to, jak se konkrétně liší účetní a ekonomické 

chápání nákladů na práci a kapitál (tj. vstupy, na než omezujeme naši analýzu). 

 

V pojetí nákladu na práci není mezi účetním a ekonomickým chápáním podstatný 

rozdíl: oba přístupy je považují za explicitní náklady. Z hlediska účetního jsou součásti 
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skutečně vynaložených nákladů. Z hlediska ekonomického jsou náklady na práci odvozeny 

z mzdové sazby, která je součástí pracovní smlouvy. Předpokládá se, že tato mzdová sazba 

je stejně velká jako nejlepší jiný alternativní výnos tohoto vstupu pro jeho vlastníka. 

 

Náklady na kapitál chápou účetní a ekonomové zcela odlišně. Z hlediska účetního 

jsou náklady na kapitál dány výši pořizovací ceny kapitálového statku, z níž se vychází při 

určování konkrétního podílu kapitálových nákladů na nákladech daného vstupu. Jde tedy o 

reálně vynaložené, tzn. explicitní náklady. Ekonomové však považují náklady na kapitál za 

implicitní; jejich výše za jednu hodinu je daná částkou, kterou by byl kdokoliv ochoten za 

použití daného kapitálového statku zaplatit, kdyby si ho na jednu hodinu pronajal. Tedy 

firma tím, že používá daný kapitálový statek sama, přichází o alternativní výnos z jeho 

použití někým jiným, tj. o nájemné. Náklady na kapitál jsou proto dány výší nájemného 

plynoucí z nejlepšího alternativního užití daného kapitálového statku. 

 

Pro úplnost se zmiňme o tzv. zapuštěných nákladech (Sunk Costs ) v podobě 

výdajů, které firma nemůže žádným způsobem získat zpět. Může jít např. o nákup 

speciálního zařízení, jež může být použito jedině pro určený účel, takže jakékoliv jeho jiné 

použití není možné. V takovém případě jsou alternativní náklady nulové. 

 

Východiskem analýzy nákladů je funkční vztah mezi náklady a výstupem za 

jednotku času. Protože již víme, že objem výstupu je funkcí používaných vstupů, a jsou-li 

známy ceny vstupů, které firma ve výrobním procesu používá, mohou být vypočítány 

náklady na výrobu specifického výstupu. Úroveň a vývoj nákladů v důsledku změn 

výstupu firmy závisí tedy na dvou významných faktorech:  

 

1.          na charakteru příslušné produkční funkce(který determinuje vztah nákladových                        

             funkcí firmy ); 

2.          na cenách vstupů (ty determinuji výši nákladů). 

 

Nákladovou funkci tedy můžeme vyjádřit jako : 

   

  TC = f (Q, w, r)  [3] 
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TC – (Total Costsc ) celkové náklady 

w – (Wage Rate) cena práce 

r – (Rental) cana kapitálu 

Q - výstup  

 

Z předpokladu racionálního chování firmy plyne, že takto definovaná nákladová 

funkce vyjadřuje minimální náklady firmy při výrobě různých velikostí výstupu a při 

použití různých kombinací práce a kapitálu. 

Charakter nákladů v krátkém období se v mnohém liší od charakteru nákladů 

v dlouhém období. Protože v krátkém období nemůže firma zvětšovat výstup změnou 

výrobního prostoru nebo používané technologie, může tohoto cíle dosáhnout pouze 

změnou použití variabilních vstupů (práce, surovin apod.). Na rozdíl od toho poskytuje 

dlouhé období dostatečný prostor pro to, aby firma mohla změnit výstup jak rozšířením 

výrobních kapacit (např. v podobě výstavby nového závodu), tak změnou použitého 

množství jakéhokoliv vstupu. Pro odlišení krátkodobých a dlouhodobých nákladů 

používáme zpravidla písmen „S“ a „L“, která dáváme před označení jednotlivých nákladů 

(např. krátkodobé celkové náklady označujeme jako STC a dlouhodobé průměrné náklady 

jako LAC). Nejprve budeme věnovat pozornost nákladům v krátkém období. 

S růstem výstupu v naprosté většině případů rostou i  celkové náklady. Analýzu 

nákladu proto začneme zkoumáním souvislostí mezi celkovými náklady a výstupem při 

současném předpokladu fixních cen práce a kapitálu. Potom tento předpoklad opustíme a 

podíváme se na vliv změny cen vstupů na náklady firmy. 

 

3.1. Náklady firmy v krátkém období 
 

 Celkové náklady (Total Costs, TC) můžeme definovat jako sumu nákladů na práci 

(L) a kapitál (K) : 

                                   TC = wL + rK [3]                 

 

                          w – (Wage Rate) cena práce 

                            r – (Rental) cana kapitálu 
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Protože v krátkém období považujeme v případě dvou použitých vstupů zpravidla 

za fixní výrobní faktor kapitál ( na úrovni K1), můžeme celkové náklady definovat takto : 

  

                                   STC = wL +  rK1 [3] 

 

Jelikož objem kapitálu je v krátkém období konstantní, náklady na něj vynaložené 

se s růstem vstupu nemění. Označujeme je proto jako fixní náklady (Fixed Costs, FC). 

Fixní náklady existují i v případě, že je objem výstupu nulový, tzn. firma v daném 

okamžiku kapitál nepoužívá. To je důsledkem nutnosti platit např. pojištění, ochranu 

objektu apod. kromě těchto nákladů firma v krátkém období vynakládá také náklady, 

jejichž výše se mění s růstem výstupu – tzv. variabilní náklady (Variable Costs, VC). 

Variabilní náklady představují např. náklady na mzdy, suroviny apod. Jestliže je výstup 

nulový, jsou nulové i variabilní náklady. Celkové náklady potom v krátkém období jsou 

potom součtem fixních a variabilních nákladů [3]: 

 

                                   STC = FC + VC 

 

 

 

 
obrázek 2: Celkové náklady v krátkém období 
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3.2 Náklady firmy v dlouhém období 
 

Dosud jsme charakterizovali náklady v krátkém období, nyní obrátíme pozornost 

k nákladům v dlouhém období. V dlouhém období jsou variabilní všechny vstupy, které 

firma používá, tzn. v případě dvou výrobních faktorů může firma měnit jak objem práce, 

tak objem kapitálu. Dlouhém období existují stejné druhy nákladů jako v krátkém 

období: celkové náklady ( ty však nemůžeme dělit na fixní a variabilní jako v krátkém 

období, protože všechny náklady jsou v dlouhém období variabilní) a  jednotkové 

náklady (průměrné a mezní). [3] 

Vyrábí-li firma rostoucí výstup s minimálními náklady ( tj. s jejich optimální 

kombinací), pohybuje se kolem své křivky růstu vstupu. Protože při analýze nákladů 

předpokládáme racionálně se chovající firmu a analyzujeme-li její náklady v dlouhém 

období, pohybujeme se podél její křivky rostoucího vstupu. 

Křivku celkových nákladů v dlouhém období (LTC) odvodíme stejným způsobem 

jako křivku celkových nákladů v krátkém období (STC). Zásadní rozdíl je však v tom, že 

zatímco tvar křivky STC byl ovlivněn výnosy z variabilního faktoru, tvar křivky LTC je 

determinován výnosy z rozsahu. V případě konstantních výnosů a rozsahu budou růst 

celkové dlouhodobé náklady stejným tempem jako výstup (jehož procentní růst je stejný 

jako procentní růst objemů obou vstupů). Proto bude mít křivka LTC tvar rostoucí 

křivky.  

Budou-li se v dlouhodobé produkční funkci prosazovat rostoucí výnosy z rozsahu, 

potom křivka LTC bude růst s růstem výstupu klesajícím tempem (protože při 

konstantních cenách práce a kapitálu porostou celkové dlouhodobé náklady relativně 

pomaleji než výstup). 

Naopak při klesajících výnosech z rozsahu budou LTC růst rychleji než výstup.    

Budeme-li předpokládat, že firma bude menší výstup vyrábět s rostoucími výnosy 

z rozsahu a větší výstup s klesajícími výnosy z rozsahu, potom můžeme křivku LTC 

znázornit graficky obrázek 3.   

Na obr. 3 vidíme, že křivka LTC vychází z počátku, což je způsobeno absencí 

fixních nákladů v dlouhém období. 
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Podobně jako v krátkém období můžeme i v dlouhém období odvodit z křivky 

celkových nákladů křivky jednotlivých nákladů (tj. průměrných nákladů LAC a mezních 

nákladů LMC). 

Protože dlouhodobé průměrné náklady LAC jsou geometricky směrnicí přímky 

z počátku do bodu na křivce LTC, je zřejmé, že LAC nejprve s růstem výstupu klesají a 

posléze rostou. Svého minima dosahují při výstupu Q1, kde je přímka z počátku tečnou 

křivky LTC. 

Dlouhodobé mezní náklady (LMC) představují změnu celkových dlouhodobých 

nákladů způsobenou změnou výstupu o jednotku. Na obr. 3 vidíme, že až do úrovně 

výstupu Q2 vyrábí firma rostoucí objem produkce s relativně pomaleji rostoucími 

celkovými dlouhodobými náklady. Výstup až do úrovně Q2 bude pro ni znamenat při 

konstantních cenách vstupů klesající dlouhodobé mezní náklady (viz obr. 4 ). Naopak při 

výrobě výstupu většího než Q2 porostou její dlouhodobé celkové náklady relativně 

rychleji, tzn. že dlouhodobé mezní náklady budou růst. V případě rostoucích výnosů 

z rozsahu tedy LMC klesají, v případě klesajících výnosů LMC rostou. Svého minima 

dlouhodobé mezní náklady dosahují při menším výstupu než dlouhodobé průměrné 

náklady. 

Porovnejme nyní dlouhodobé mezní a průměrné náklady (tj. LMC a LAC). Až do 

výstupu Q1 se firmě daří vyrábět s nižšími dodatečnými než průměrnými dlouhodobými 

náklady; Křivka LMC leží pod křivkou LAC. 

Z geometrické interpelace vztahů celkových mezních a průměrných veličin plyne, 

že až do výstupu Q1 je směrnice křivky LTC(=LMC) menší než směrnice úsečky vedené 

z počátku na funkci LTC, tj. LMC a LAC ).Výrobu výstupu většího než Q1 zajišťuje 

firma s vyššími dlouhodobými mezními náklady, které vytahují směrem nahoru i 

průměrné dlouhodobé náklady. [3] 



13 

 
obrázek 3. Celkové náklady v dlouhém období 

 

 
obrázek 4 : Jednotkové náklady v dlouhém období 

   3.3 Vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými náklady 
 

V závěru analýzy nákladu firmy porovnám vztahy mezi náklady v krátkém a 

dlouhém období. Obecně platí, že náklady v krátkém období bývají vyšší než náklady 
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v dlouhém období. Hlavní příčinou je existence fixních nákladů v krátkém období, které 

neumožňuje firmě optimalizovat kombinace vstupů při měnícím se výstupu. Je tedy 

důležité mít na paměti, že krátkodobé náklady nepředstavují minimální náklady na měnící 

se výstup. [3] 

V dlouhém období naproti tomu může firma vyrábět rostoucí výstup s měnící se 

kombinací vstupů (protože jsou všechny variabilní). Racionálně se chovající firma se bude 

snažit každou zvýšenou úroveň výstupu vyrábět s minimálními náklady. Jak již bylo na 

začátku této kapitoly připomenuto, analýza dlouhodobých nákladů předpokládá 

minimalizací nákladů firmou, tzn. pohyb podél křivky rostoucího výstupu. 

Názorně ilustruje výše zmíněné souvislosti obr. 5. 

Předpokládejme firmu, která v krátkém období vyrábí výstup Q1. Jsou-li náklady na 

kapitál fixovány na úrovni K1, bude firma tento výstup vyrábět množstvím K1 jednotek 

kapitálu a L1 jednotek práce (bod A) na obr. 5. Kombinace vstupů K1L1 je součastně 

kombinací, která umožňuje firmě minimalizovat náklady na výrobu výstupu Q1 v dlouhém 

období (v bodě A se rovná MRTS poměru cen vstupů, jde o nákladové optimum). V bodě 

A platí   

                               STC(Q1,K1) = min. LTC     

 

 STC – náklady v krátkém období 

Q1 – výstup 

K1 – jednotky kapitálu 

LTC – náklady v dlouhém období 

 

Chce-li firma vyrábět výstup Q2, potom v krátkém období, kdy je kapitál fixní, 

může tohoto cíle dosáhnout použitím K1 jednotek kapitálu a L3 jednotek práce (bod B).  

 Náklady na výstup Q2 v krátkém období by ležely na izokostě TC2 . Na první 

pohled je jasné, že z dlouhodobého hlediska nepředstavuje kombinace K1L3 optimální 

řešení, neboť izokosta TC2 je sečnou izokvanty Q2. V dlouhém období kdy kapitál není 

fixní, by firma vyráběla výstup Q2 kombinací vstupů K2L2 (bod C), tedy s náklady TC´2. 

Náklady na výrobu výstupu Q2 v krátkém období (znázorněné izokostou TC2) jsou tedy 

vyšší než náklady na výrobu stejného výstupu v dlouhodobém období (izokosta TC´2). 

Analogicky bychom mohli posuzovat krátkodobé náklady TCo na výrobu výstupu Q0: také 

kombinace práce a kapitálu v bodě D nepředstavuje minimální dlouhodobé náklady na 

tento výstup.  
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Bod optimální produkce Q2 : 

SAC = SMC = LAC = LMC  [1] 

 
obrázek 5: Rozdíly v nákladech na výrobu stejného výstupu v krátkém a dlouhém období 

 
 Bod zvratu (angl. BEP = break even point) je takové množství produkce firmy, 

při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Analýza bodu zvratu zachycuje vztahy mezi 

náklady, tržbami, ziskem před zdaněním a objemem výroby (výkonu). Nad bodem zvratu  

budou tržby větší než  celkové náklady a bude se nám vytvářet zisk. 

3.4 Manažerské pojetí nákladů 
 

V podnikové ekonomice hrají náklady rozhodující úlohu, neboť každé manažerské 

rozhodnutí vychází se srovnávání nákladů s výnosy, tedy kolik něco stojí a kolik z toho 

získáme. Náklady, které jsou evidovány a vykazovány v účetnictví a účetních výkazech 

bývají označovány jako účetní náklady. Ty však pro řadu manažerských rozhodování 

nevyhovují. Vzniklo proto tzv. manažerské pojetí nákladů, které vychází ze skutečností 

uvedených následujícím textu. 

Manažerské pojetí nákladů pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) 

náklady, které ve srovnání s účetními náklady zahrnují také tzv. oportunní (alternativní) 

náklady. Je nutné tedy rozlišovat: 
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- Oportutivní (alternativní) náklady jsou částka peněz, která je ztracena, když zdroje 

(práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší ušlou alternativu 

- Explicitní náklady jsou ty, které podnik platí za nakoupené výrobní zdroje, za 

nájemné, za použití cizího kapitálu atd. 

- implicitní náklady jsou obtížně vyčíslitelné a k jejich měření se používají 

oportunitní náklady; implicitní náklady jsou například mzda, kterou by podnikatel obdržel 

při jiném zaměstnání, nebo úroky, jež by získal investováním svého kapitálu do jiné akce 

apod. [5] 

  3.5 Vliv změny cen vstupů na náklady firmy 
 

Všechny náklady, které jsme dosud analyzovali, vycházely z konstantních cen 

vstupů. Kdybychom brali v úvahu změny cen vstupů, došlo by pravděpodobně ke změně 

křivky rostoucího výstupu firmy (představující množinu minimálních nákladů při výrobě 

rostoucího výstupu), a to by následně vedlo ke změně nákladů firmy projevující se 

v posunu nákladových křivek.[3] 

Předpokládejme nejprve, že se změní ceny obou uvažovaných vstupů ve stejné 

proporci, např. vzrostou ,,t-krát“. Potom se i celkové náklady na výrobu daného výstupu 

zvýší ,,t-krát“. Nechť jsou původní náklady na práci a kapitál při výrobě daného výstupu 

                                

                               TC1= wL1 + rK1 [3] 

 

TC1 – celkové náklady 

w – cena jednotky práce 

r – cena jednotky kapitálu 

L1 – objem použité práce 

K1 – objem použité kapitálu 

 

 

Po zvýšení cen práce i kapitálu ,,t-krát“ budou odpovídajícím způsobem zvýšeny i 

celkové náklady na daný výstup 

                            

  TC2 = twK1 + trK1 = t(wL1 + rK1) = tTC1 [3] 
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TC2 – celkové náklady 

w – cena jednotky práce 

r – cena jednotky kapitálu 

L1 – objem použité práce 

K1 – objem použité kapitálu 

t – krát násobek 

 

Po proporcionální změně cen vstupů sice vzrostly celkové náklady firmy, 

nezměnil se však počet jednotek práce a kapitálu tvořících jejich optimální kombinaci při 

výrobě daného výstupu. Poměr w/r zůstává konstantní, křivka rostoucího výstupu firmy 

se nemění; ,,t-krát“ by se zvýšily i průměrné a mezní náklady. Jestliže 

 

                               TC2 = tTC1 

potom      AC2 = TC2/Q = t(TC1/Q) = tAC1                          

a rovněž     MC2 = δTC2/δ= t(δTC1/δQ) = tMC1 [3] 

 

TC12 – celkové náklady 

w – cena jednotky práce 

r – cena jednotky kapitálu 

L1 – objem použité práce 

K1 – objem použité kapitálu 

t – krát násobek 

Q – produkt 

Mc – mezní náklady 

 

   3.5 Druhové třídění nákladů 
 

Druhové třídění nákladů vychází z členění výrobních faktorů. Toto členění 

umožňuje vazbu plánu nákladů na dílčí plány podniku. Druhové členění nákladů je 

základním tříděním v plánu nákladů podniku, kde je také závazně stanovena struktura 

nákladů. Na obr. 1 je uvedeno možné druhové členění nákladů. [1] 
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náklady vynaložené na prodané zboží 
výkonová spotřeba - spotřeba materiálu a energie, služby 
osobní náklady - mzdové náklady, odměny členům orgánů 
společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení, 
sociální 
náklady  
daně a poplatky mající povahu provozních nákladů - daň 
z nemovitosti, silniční daň apod. ne daň z příjmu 
odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 
tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 

provozní 

ostatní provozní náklady 
finanční náklady finanční 
daň z příjmů za běžnou činnost 
mimořádné náklady 

ná
kl

ad
y 

mimořádné 
daň z příjmů z mimořádné činnosti 

 

tabulka1: Druhové členění nákladů 

   

 3.6 Klasifikace nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

 
 Klasifikace nákladů podle místa vzniku je základem pro třídění nákladů podle 

útvarů v podniku. Útvary, jimž se přiřazují náklady podle odpovědnosti, se označují 

střediska. [2] 

 

Středisky mohou být jen taková útvary organizační struktury podniku, které mají 

uzavřenou činnost, za niž je možné zjišťovat náklady; u nichž je možná identifikace 

výkonů předávaným jiným střediskům; je jasný způsob ocenění výkonů střediska (tj. 

výsledků činnosti střediska, jimiž přispívají k tvorbě výkonů prodávaných mimo podnik), 

a to pomocí vnitropodnikových cen (výnosy střediska představující úhradu jeho nákladů 

prostřednictvím vnitropodnikové ceny). 

 

 

Jednotlivým útvarům se určují úkoly  

 

a) v naturálním vyjádření – sortiment a jeho struktura, kapacitně zajištěné 

termíny zahájení a ukončení výkonů útvarů, výrobní dokumentace 

včetně norem pracnosti, norem spotřeby materiálů, atd.; 
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b) v peněžním vyjádření 

 

pro linii výkonů – středisko odpovídá za dodržení kalkulovaných jednicových 

nákladů; za výši těchto nákladů odpovídá útvar technické přípravy výroby;       

pro linii středisek – středisko odpovídá za vznik režijních nákladů, které jsou 

bezprostředně spojeny s tvorbou výkonů střediska; základním nástrojem je 

rozpočet režijních nákladů střediska, sestavený na základě normativů režijních 

nákladů a vnitropodnikových cen.[2] 

 

   3.7 Faktory určující výši nákladů 
 

Pro úsilí podnikatelského subjektu snižovat náklady má velký význam znalost 

faktorů určujících výši nákladu [4] . 

 

 

1. Faktory ovlivnitelné podnikatelem ve výrobní oblasti : 

- velikost podniku a jeho struktura 

- dlouhodobý majetek a jeho struktura 

- výrobní kapacita 

- sortiment výrobního programu a jeho struktura 

- činnosti a procesy nutně probíhající ve výrobní oblasti 

- objem výroby 

- výrobní podmínky, výrobní postupy, dělba práce, výrobní logistika 

- počet pracovníku ve výrobní oblasti a jejich struktura  

- jakost výrobních činitelů, úroveň jakosti a její řízení 

- ceny výrobních činitelů ovlivnitelné podnikem 

 

2. Faktory ovlivnitelné podnikatelem v jiných oblastech 

- marketingová strategie, objem prodeje, odbytová logistika 

- příprava a uskutečnění inovačních akcí a podnikatelských projektů 

- financování 

- úroveň řízení 

- materiálové hospodaření, zásobovací logistika 
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- hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem, nářadím, energetické 

hospodářství 

- činnosti a procesy nutně probíhající v nevýrobních oblastech v souladu se 

strategickými cíli podnikatele 

- dělba práce počet a struktura pracovníků v nevýrobních oblastech 

 

3. Faktory neovlivnitelné podnikatelem : 

- vlastnosti a velikost trhu, na nějž se podnik zaměřuje 

- podnikatelské příležitosti 

- ceny výrobních činitelů neovlivnitelné podnikem 

- daňové sazby 

- inflace 

- počet pracovních dnů za období 

- vlastnosti výrobních činitelů 

- právní podmínky 

 

Z analýzy působení uvedených faktorů na výši nákladů je možné vyvozovat 

vhodná opatření. Ovlivňováním působení faktorů s ohledem na podnikatelský záměr je 

možné připravovat optimální rozhodnutí podnikatele. 
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4. Praktická část - Zhodnocení vlivu 4.  pecního hořáku 
 

 

V roce 2006 byla ve firmě Vítkovicích Heavy Machinery a.s. v nákladovém 

středisku 320.86  instalovaná nová Elektrická oblouková pec č.5  firmou SIEMENS VAI. 

Tato pec byla již vybavena 3. plynovými hořáky  označenými zkratkami (RCB1,RCB2, 

Hořák), kde (RCB1 a RCB2) se používají také jako kyslíkové trysky k foukávání uhlíku.  

Plynové hořáky se zde používají  k snížení tavicího proudu a k rychlejšímu natavení 

kovové vsázky tím následné zkrácení doby tavby a snížení nákladů na tavby. 

 

 
obrázek 6 : Elektrická oblouková pec 

V důsledku rozmístění hořáků docházelo v prostoru u pecních dveří 

nerovnoměrnému natavování kovové vsázky a tím prodlužování doby tavby. V době 

odstávky v srpnu 2008 nainstalovala firma Siemens 4. pecní hořák do prostoru pecních 

dveří, který měl tyto nedostatky odstranit.  
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obrázek 7: Rozmístění pecních hořáků 

 

 

 
obrázek 8: Hořák č.4 v pecních dveřích 
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Instalování 4. pecního hořáku 

 

K ekonomickému vyhodnocení ve vazbě úspory tavicího proudu a zkrácení celkové doby 

tavby jsem se rozhodl porovnat legované  uhlíkové oceli třídy 13 a 16. Tavby označené 

jakosti oceli 3121 a 6727 (dle  výrobního technologického postupu ocelárny),  podle  jejich 

technologické a časové náročnosti výroby. Oceli třídy 13 se používají na výrobu 

ozubených kol, šneků, věnce ozubených kol a velké výkovky. Oceli třídy 16 se používají 

na  výrobu středně namáhaných součásti strojů např. ojnice, pístní čepy a pastorky. 

 

4.1 Výpočet nákladů na tavby   
 

Pro vyhodnocení jsem se rozhodl zhodnotit 20 taveb se třemi pecními hořáky a 20 

taveb po nainstalování  4. pecního hořáků, které jsem se snažil vybrat bez vlivů 

jednotlivých prostojů na tavbu např.(bez proudu, čekání na mimo pecní zpracování, 

porucha chladící vody) 

 

Chemické složení výrobní : 

V tabulce jsou určená minimální a maximální výrobní složení oceli podle prvků 

v procentech. 

Jakost 3121  
Prvek V. min V.max 

C 0,35 0,37 

Mn 1,3 1,4 

Si 0,06 0,1 

P   0,01 

S   0,01 

Cu   0,25 

Ni   0,3 

Cr   0,3 

Mo   0,08 

V 0,06 0,1 

Al 0,01 0,01 

H   1 

 

tabulka 2: Chemické složení jakosti 3121 
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Výpočet nákladů na tavbu za vstupy (Elektrickou energii, Zemní plyn a kyslík)  

 

 

Jednotlivé vstupy :  

Elektrická 
energie 2,44 Kč / Kwh 

Zemní plyn 7,87 Kč / m3 
Kyslík 2,82 Kč /m3 

 

tabulka 3: Cena jednotlivých vstupů 

Výpočty :  Pro tavbu číslo 54 870  -jsem dosadil data s přílohy č. 5 

 

El. Energie = cena elektrické energie x počet Kwh na tavbu 

                   = 2,44 x 34 032 

                   = 83 038 Kč 

 

Kyslík = cena kyslíku x počet m3 kyslíku 

            = 2,82 x 1277 

            = 3601 Kč 

 

Zemní plyn  = cena zemního plynu . počet m3 zemního plynu 

            = 7,87 x 282 

            = 2219 Kč 

 

Celkem = El. Energie + Kyslík + Zemní plyn 

             = 82 038 + 3601 + 2219 

             = 88 859 Kč 
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Tabulka vyjadřující náklady na jednotlivé tavby : 

                                                           [Kč] 

Číslo  
Tavby 

El. 
Energie Kyslík Zemní 

plyn Celkem 

54870 83038 3601 2219 88859 
54882 79898 5254 3801 88953 
54885 79422 4509 2172 86103 
54894 75699 5440 4108 85246 
54918 76265 5570 4226 86060 
54928 79449 5223 4100 88772 
54929 69391 5663 3337 78391 
54941 78039 5823 4273 88135 
54968 64309 4540 3282 72131 
54970 67361 5555 3604 76521 
54971 67854 5538 3345 76737 
54982 70440 4839 3542 78821 
54998 66422 4095 3069 73586 
55015 78002 4377 2518 84897 
55039 79720 5592 3494 88806 
55041 74598 4196 2652 81446 
55069 66512 4464 3054 74030 
55103 67173 4351 2256 73780 
55114 51735 4379 2590 58705 
55124 80784 5268 3888 89939 

Celkem 1456109 98276 65532 1619917 
 

 tabulka 4: Jakost 3121 bez 4. pecního hořáku  

 

Náklady na tunu oceli = Celkové náklady za vstupy  [Kč] 

                                             Vyrobená ocel                 [t] 

 

Náklady na tunu oceli =  1619 917  

                                          1309,5  

Náklady na tunu oceli = 1237,38 Kč/t 

 

Čistý pracovní čas (průměr taveb) viz. příloha č.5 

 

V tomto období jsem hodnotil 20 taveb jakosti 3121 bez instalovaného 4.pecního 

hořáku. Celkové náklady za vstupy byly 1 619 917 Kč. V tomto období bylo vyrobeno 

celkem 1309,5 t oceli při průměrném čistém pracovním čase 94,1 minuty na tavbu. 
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Tabulka vyjadřující náklady na jednotlivé tavby : 

                                                         [Kč] 

Číslo  
tavby 

El. 
Energie Kyslík Zemní 

plyn Celkem 

57124 79659 5078 3462 88199 
57183 72165 4964 2647 79776 
57185 62701 3667 2980 69348 
57187 70240 3868 2703 76810 
57208 68532 4769 3229 76531 
57213 74488 3609 2549 80646 
57225 86098 5561 3486 95145 
57239 70416 4240 2933 77590 
57240 71716 4552 3122 79390 
57252 77614 5529 3737 86880 
57267 69203 4822 3360 77386 
57280 69267 5014 3345 77625 
57288 76562 5282 3501 85345 
57289 76601 5185 3405 85191 
57290 76372 4727 3598 84698 
57298 71089 5885 4431 81406 
57322 68310 4128 2618 75056 
57324 73320 4324 2541 80185 
57339 74696 4602 3510 82808 
57340 73676 5536 4163 83375 

Celkem 1462726 95344 65319 1623389 
 

tabulka 5: Jakost 3121 s 4. pecním hořákem  

 

Náklady na tunu oceli = Celkové náklady za vstupy  [Kč] 

                                             Vyrobená ocel                 [t] 

Náklady na tunu oceli =  1623 389 Kč 

                                          1330,5 t 

Náklady na tunu oceli = 1220,13 Kč/t 

 

Čistý pracovní čas (průměr taveb)viz. příloha č.6 

 

 

V tomto období jsem hodnotil 20 taveb jakosti 3121 s instalovaným 4.pecním 

hořákem. Celkové náklady za vstupy byly 1 623 389 Kč. V tomto období bylo vyrobeno 

celkem 1330,5 t oceli při průměrném čistém pracovním čase 91,15 minuty na tavbu. 
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4.1.1 technicko – ekonomické hodnocení  jakosti 3121 
 

 

Náklady na výrobu jedné tuny oceli bez 4. pecního hořáku byly 1 237,4 Kč za tunu 

po instalování 4. pecního hořáku došlo k snížení nákladu na 1 220,13 Kč za tunu. Rovněž 

došlo ke zkrácení celkové doby tavby z 94,1 minut na 91,15 minut. 

 

4.2 Výpočet nákladů na tavby  
 
Pro vyhodnocení jsem se rozhodl zhodnotit 20 taveb se třemi pecními hořáky a 20 taveb po 

nainstalování  4. pecního hořáků, které jsem se snažil vybrat bez vlivů jednotlivých 

prostojů na tavbu. 

 

Chemické složení výrobní: 

V tabulce jsou určená minimální a maximální výrobní složení oceli podle prvků 

v procentech. 

 

Jakost 6727  
Prvek V. min V.max 

C 0,34 0,37 
Mn 0,5 0,7 
Si 0,15 0,3 
P   0,01 
S   0,01 

Cu   0,25 
Ni 1,4 1,7 
Cr 1,4 1,7 
Mo 0,2 0,3 
V   0,1 
Al 0,02 0,04 
H   1 

 

tabulka 6: Chemické složení jakosti 6727 

 

Výpočty : Pro tavbu číslo 54 875 data viz příloha tab. 6 

El. Energie = cena elektrické energie x  počet Kwh na tavbu 

                   = 2,44 x 36 042 

                   = 87 942 Kč 



28 

 

Kyslík = cena kyslíku . počet m3 kyslíku 

            = 2,82 x 1853,7 

            = 5 227 Kč 

 

Zemní plyn  = cena zemního plynu . počet m3 zemního plynu 

            = 7,87 x 430,2 

            = 3 386 Kč 

 

 

Celkem = El. Energie + Kyslík + Zemní plyn 

             = 87 942 + 5227 + 3386 

             = 96 556 Kč 

 

Tabulka vyjadřující náklady na jednotlivé tavby : 

                                                                    [Kč]: 

Číslo  
tavby 

El. 
Energie Kyslík Zemní 

plyn Celkem 

54875 87942 5227 3386 96556 
54895 68535 5077 3405 77016 
54904 82943 4932 1983 89858 
54905 87006 4916 3227 95149 
54920 86327 5553 4515 96396 
54965 76274 4592 2876 83742 
54974 65531 4442 2087 72061 
55054 77472 4433 3896 85801 
55100 85439 5073 3098 93611 
55140 77848 5194 3833 86875 
55252 75618 4655 3151 83424 
55298 81552 5507 3888 90947 
55363 84180 5553 3357 93090 
55400 81359 5138 2874 89372 
55401 83062 4957 3020 91039 
55415 80003 4854 3194 88051 
55430 73510 4938 3683 82131 
55442 91363 5409 3974 100746 
55455 77058 4774 2526 84358 
55456 75193 4664 3770 83627 

Celkem 1598217 99890 65743 1763850 
 

tabulka 7: Jakost 6727 bez 4. pecního hořáku  
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Náklady na tunu oceli = Celkové náklady za vstupy  [Kč] 

                                             Vyrobená ocel                 [t] 

Náklady na tunu oceli =  1763 850 Kč 

                                          1368,8 t 

Náklady na tunu oceli = 1288,6 Kč/t 

 

Čistý pracovní čas (průměr taveb)viz. příloha č.7 

 

V tomto období jsem hodnotil 20 taveb jakosti 6727 bez instalovaného 4.pecního 

hořáku. Celkové náklady za energie byly 1 763 850 Kč. V tomto období bylo vyrobeno 

celkem 1368,8 t oceli při průměrném čistém pracovním čase 105,1 minuty na tavbu. 

 

Tabulka vyjadřující náklady na jednotlivé tavby : 

                                                                    [Kč] 

Číslo  
tavby 

El. 
Energie Kyslík Zemní 

plyn Celkem 

54875 78932 4442 2969 86342 
54895 82958 4573 3016 90547 
54904 75003 4066 2607 81676 
54905 75157 4009 2856 82022 
54920 75769 4057 3431 83256 
54965 79288 4730 3148 87166 
54974 63650 3741 2712 70103 
55054 78910 4640 2449 85998 
55100 73085 6097 4801 83983 
55140 77087 4160 2779 84026 
55252 69518 4113 2732 76363 
55298 78731 5912 3706 88349 
55363 81167 5679 4100 90946 
55400 74442 4806 2688 81937 
55401 71929 4470 2766 79165 
55415 74681 5818 3982 84481 
55430 73054 4962 4081 82096 
55442 69555 5638 4388 79581 
55455 68230 5383 4570 78183 
55456 77267 4297 3756 85321 

Celkem 1498411 95592 67538 1661541 
 

tabulka 8: Jakost 6727 s 4. pecním hořákem  

 

Náklady na tunu oceli = Celkové náklady za vstupy  [Kč] 

                                             Vyrobená ocel                 [t] 
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Náklady na tunu oceli =  1661 541 Kč 

                                          1314,9 t 

Náklady na tunu oceli = 1263,6 Kč/t 

 

Čistý pracovní čas (průměr taveb) viz. příloha č.8 

 

V tomto období jsem hodnotil 20 taveb jakosti 6727 s instalovaným 4.pecním 

hořákem. Celkové náklady za energie byly 1 661 541 Kč. V tomto období bylo vyrobeno 

celkem 1314,9 t oceli při průměrném čistém pracovním čase 92,9 minuty na tavbu. 

4.2.1 technicko – ekonomické hodnocení  jakosti 6727 
 

Náklady na výrobu jedné tuny oceli bez 4. pecního hořáku byly 1 288,6 Kč za tunu,  

po instalování 4. pecního hořáku došlo k snížení nákladu na 1 263,62 Kč za tunu. Rovněž 

došlo ke zkrácení celkové doby tavby z 105,1 minut na 92,9 minut. 

4.3  Celkové technicko – ekonomické hodnocení  taveb 3121, 6727 
 

 U jakosti 3121 se zkrátila doba tavby z původních 94 minut na 91 minut a náklady 

se snížily s 1237 Kč/t na 1220 Kč/t. U taveb jakosti 6727 se zkrátila doba tavby ze 105 

minut na 92 minut a náklady se snížily 1288 Kč/t na 1263 Kč/t . Celkově lze říct ,že se 

instalování 4. pecního hořáku splnilo svůj účel. Zmenšila se doba tavení kovové vsázky a 

zmenšily se náklady na výrobu jedné tuny oceli. 

Nelze ,ale při těchto výsledcích bezpečně říct, že dosažené výsledky jsou 

objektivní, protože zde není zahrnuto do vyhodnocení různorodost vsázkového materiálu, 

rozložení šrotu v peci po nasazení, neposloupnost taveb, jiné chemické složení legujícího  

materiálu , a různé tekuté zbytky v peci po předešlých tavbách.  
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5. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit vliv 4. pecního hořáku (v pecních dveřích) na 

chod ELEKTRICKÉ OBLOUKOVÉ PECE č.5. Především ekonomické vyhodnocení ve 

vazbě úspory tavicího proudu a zkrácení celkové doby tavby. Snažil jsem proto vybrat 

alespoň 20 taveb 2 různých jakostí (podle technologické a časové náročnosti) a zhodnotit 

dobu tavení a celkové náklady ( elektrický proud, kyslík a zemní plyn) na cenu tavby. 

Vybral jsem tavby bez jednotlivých prostojů, aby vypočtené výsledky byly co nejpřesnější.  

Jako zlepšení stávajícího stavu doporučuji zvýšení přítoku plynu do hořáků a tím 

následného zvýšení výkonů hořáků nebo instalování dalších hořáku do pláště Elektrické 

obloukové pece pro rovnoměrné natavování kovové vsázky. V současnosti dodává firma 

Siemens VAI pece až s 12 hořáky. 
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tabulka 2: 
ROZVAHA  (v tis. Kč) 

Označení AKTIVA  Skutečnost 
k 31.12.2007 

Skutečnost 
k 31.12.2006 

 AKTIVA CELKEM 11 353 262 8 268 740 
B. Dlouhodobý majetek 4 488 243 2 499 232 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 148 156 134 028 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 092 490 2 203 815 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 247 597 161 389 

C. Oběžná aktiva 6 855 017 5 761 475 
C.I. Zásoby 2 826 547 1 922 245 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 170 613 499 207 

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 876 927 2 036 305 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 980 930 1 303 718 

D. Časové rozlišení 10 002 8 033 

 
Označení PASIVA Skutečnost 

k 31.12.2007 
Skutečnost 

k 31.12.2006 

 PASIVA CELKEM 11 353 262 8 268 740 
A. Vlastní kapitál 4 575 764 3 174 209 
A. I. Základní kapitál 2 100 000 2 100 000 
A. II. Kapitálové fondy 1 143 739 -132 795 
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 83 422 44 303 
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 323 843 380 334 
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 924 760 782 367 
B. Cizí zdroje 6 767 213 5 085 942 
B. I. Rezervy 224 307 115 329 
B. II. Dlouhodobé závazky 1 371 854 891 074 
B. III. Krátkodobé závazky 2 677 559 2 165 114 
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 2 493 493 1 914 425 
C. Časové rozlišení 10 285 8 589 
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Tabulka 3: 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  (v tis. Kč) 
 

Označení TEXT Skutečnost  
k 31.12.2007 

Skutečnost 
k 31.12.2006 

 II. Výkony 10 937 247 11 464 857 
B.  Výkonová spotřeba   8 179 211 9 458 933 
 + Přidaná hodnota 2 758 036 2 005 924 
C.  Osobní náklady 1 176 283 986 260 
D.  Daně a poplatky 2 920 3 262 
E.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 735 148 236 478 

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 128 896 117 540 
F.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 109 263 114 376 

G.  
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období -389 371 -143 377 

 IV. Ostatní provozní výnosy -4 448 1 112 534 
H.  Ostatní provozní náklady 60 232 995 558 
 * Provozní výsledek hospodaření 1 188 009 1 043 441 
 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 359 186 1 121 
J.  Prodané cenné papíry a podíly 345 176  
 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  1 125 
 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 128 423 31 539 
M.  Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti  -11 366 
 X. Výnosové úroky 35 616 17 298 

N.  Nákladové úroky 100 983 52 737 
 XI. Ostatní finanční výnosy 273 509 192 192 
O.  Ostatní finanční náklady 279 492 196 527 
 * Finanční výsledek hospodaření 71 083 5 377 
Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost 334 332 266 451 
  - splatná 181 434 -7 

  - odložená 152 898 266 458 
 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 924 760 782 367 
 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 924 760 782 367 
 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 1 259 092 1 048 818 

 
Tabulka 4: 
 
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU   (v tis. Kč) 
 
 Stav k 31.12.2006 Obrat roku Stav k 31.12.2007 

Vlastní kapitál 3 174 209 1 401 555 4 575 764 

Základní kapitál 2 100 000 0 2 100 000 

Ostatní kapitálové fondy 495 0 495 

akcie  -164 200 77 396 -86 804 Oceňovací rozdíly 
z přecenění majetku 
a závazků  zajišťovací deriváty 30 910 -8 115 22 795 

Oceňovací rozdíl z ocenění odštěpované části 0 1 207 253 1 207 253 

Zákonný rezervní fond 44 303 39 119 83 422 
Nerozdělený zisk minulých let  611 426 -287 583 323 843 

Neuhrazená ztráta minulých let -231 092 231 092 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 782 367 142 393 924 760 

 

 



 

Tabulka 5: 
Tavby Leden 2008 bez 4. pecního hořáku jakost 3121 celkem 20 taveb       

      hmotnost tekutého hmotnost oceli 
tunový 
výkon tavicí proud spotřeba O2 spotřeba zemního plynu 

č.tavby jakost ČPČ zbyt. ve vsázce (t) na žlábku (t)      (t/h) 
na tavbu 

(kWh) (kWh/t) 
přepočet 

skut. 
tavení 
(m3) 

celkem 
(m3/t) celkem (m3) (m3/t) 

54870 3121 103 13 70 40,8 34032 486,2 486,2 1277 18,2 282 4 
54882 3121 95 10 69 43,6 32745 474,6 467,8 1863 27 483 7 
54885 3121 105 13 67 38,3 32550 485,8 465 1599 23,9 276 4,1 
54894 3121 110 15 68,8 37,5 31024 450,9 443,2 1929 28 522 7,6 
54918 3121 100 10 71,2 42,7 31256 439 446,5 1975 27,7 537 7,5 
54928 3121 100 10 69 41,4 32561 471,9 465,2 1852 26,8 521 7,6 
54929 3121 82 11 68,3 50 28439 416,4 406,3 2008 29,4 424 6,2 
54941 3121 101 10 69,5 41,3 31983 460,2 456,9 2065 29,7 543 7,8 
54968 3121 74 11 53,6 43,5 26356 491,7 376,5 1610 30 417 7,8 
54970 3121 99 15 70 42,4 27607 394,4 394,4 1970 28,1 458 6,5 
54971 3121 86 10 66,5 46,4 27809 418,2 397,3 1964 29,5 425 6,4 
54982 3121 82 16 71 52 28869 406,6 412,4 1716 24,2 450 6,3 
54998 3121 81 11 55 40,7 27222 494,9 388,9 1452 26,4 390 7,1 
55015 3121 95 11 69,3 43,8 31968 461,3 456,7 1552 22,4 320 4,6 
55039 3121 104 9 68,5 39,5 32672 477 466,7 1983 28,9 444 6,5 
55041 3121 105 17 68 38,9 30573 449,6 436,8 1488 21,9 337 5 
55069 3121 87 11 53,6 37 27259 508,6 389,4 1583 29,5 388 7,2 
55103 3121 94 16 63 40,2 27530 437 393,3 1542,8 24,5 286,7 4,6 
55114 3121 76 17 45 35,5 21203 471,2 302,9 1553 34,5 329,1 7,3 
55124 3121 103 10 73,2 42,6 33108 452,3 473 1868 25,5 494 6,7 
  94,1 celkem 1309,5         



 

Tabulka 6 : 
Tavby Říjen 2008 s 4. pecního hořáku jakost 3121 celkem 20 taveb       

      hmotnost tekutého 
hmotnost 

oceli 
tunový 
výkon tavicí proud spotřeba O2 spotřeba zemního plynu 

č.tavby jakost HPČ zbyt. ve vsázce (t) na žlábku (t)      (t/h) 
na tavbu 

(kWh) (kWh/t) 
přepočet 

skut. tavení (m3) 
celkem 
(m3/t) 

celkem 
(m3) (m3/t) 

57124 3121 97 14 70 43,3 32647 466,4 466,4 1800,7 25,7 439,9 6,3 
57183 3121 88 9 66 45 29576 448,1 422,5 1760,3 26,7 336,3 5,1 
57185 3121 90 20 53,8 35,9 25697 477,6 367,1 1300,5 24,2 378,6 7 
57187 3121 81 11 66 48,9 28787 436,2 411,2 1371,5 20,8 343,4 5,2 
57208 3121 91 16 63,3 41,7 28087 443,7 401,2 1691,2 26,7 410,3 6,5 
57213 3121 90 13 68 45,3 30528 448,9 436,1 1279,7 18,8 323,9 4,8 
57225 3121 107 5 69,6 39 35286 507 504,1 1972 28,3 443 6,4 
57239 3121 86 19 68,2 47,6 28859 423,2 412,3 1503,7 22 372,7 5,5 
57240 3121 79 11 62,6 47,5 29392 469,5 419,9 1614,1 25,8 396,7 6,3 
57252 3121 95 11 69,8 44,1 31809 455,7 454,4 1960,7 28,1 474,8 6,8 
57267 3121 89 17 69,2 46,7 28362 409,9 405,2 1710 24,7 427 6,2 
57280 3121 84 14 69,3 49,5 28388 409,6 405,5 1777,9 25,7 425 6,1 
57288 3121 90 13 69,2 46,1 31378 453,4 448,3 1873,2 27,1 444,8 6,4 
57289 3121 94 14 69,2 44,2 31394 453,7 448,5 1838,8 26,6 432,6 6,3 
57290 3121 98 13 69 42,2 31300 453,6 447,1 1676,4 24,3 457,2 6,6 
57298 3121 88 11 65,3 44,5 29135 446,2 416,2 2087 32 563 8,6 
57322 3121 84 15 63,3 45,2 27996 442,3 399,9 1463,9 23,1 332,6 5,3 
57324 3121 91 14 73,2 48,3 30049 410,5 429,3 1533,3 20,9 322,9 4,4 
57339 3121 99 10 60,9 36,9 30613 502,7 437,3 1632 26,8 446 7,3 
57340 3121 102 10 64,6 38 30195 467,4 431,4 1963 30,4 529 8,2 
  91,15 celkem 1330,5 ,        



 

Tabulka 7 : 
Tavby Duben,Květen 2008 bez 4. pecního hořáku jakost 
6727 celkem 20 taveb       

      hmotnost tekutého hmotnost oceli 
tunový 
výkon tavicí proud spotřeba O2 spotřeba zemního plynu 

č.tavby jakost HPČ zbyt. ve vsázce (t) na žlábku (t)      (t/h) 
na tavbu 

(kWh) (kWh/t) 
přepočet 

skut. 
tavení 
(m3) celkem (m3/t) celkem (m3) (m3/t) 

55948 6727 109 13 70,9 39,0 36042 508,3 514,9 1853,7 26,1 430,2 6,1 
55975 6727 89 10 63,4 42,7 28088 443,0 401,3 1800,2 28,4 432,6 6,8 
56001 6727 97 15 73 45,2 33993 465,7 485,6 1748,8 24,0 252 3,5 
56035 6727 110 11 72,2 39,4 35658 493,9 509,4 1743,4 24,1 410,1 5,7 
56049 6727 112 7 70,7 37,9 35380 500,4 505,4 1969,3 27,9 573,7 8,1 
56164 6727 92 8 71,9 46,9 31260 434,8 446,6 1628,5 22,6 365,4 5,1 
56185 6727 86 15 49,8 34,7 26857 539,3 383,7 1575,3 31,6 265,2 5,3 
56186 6727 97 17 70,9 43,9 31751 447,8 453,6 1572 22,2 495 7,0 
56206 6727 112 10 72,8 39,0 35016 481,0 500,2 1799 24,7 393,7 5,4 
56247 6727 107 16 67 37,6 31905 476,2 455,8 1842 27,5 487 7,3 
56248 6727 95 8 67 42,3 30991 462,6 442,7 1650,7 24,6 400,4 6,0 
56259 6727 120 14 66,9 33,5 33423 499,6 477,5 1953 29,2 494 7,4 
56265 6727 107 12 72,7 40,8 34500 474,6 492,9 1969,2 27,1 426,5 5,9 
56266 6727 100 11 69,1 41,5 33344 482,5 476,3 1822 26,4 365,2 5,3 
56295 6727 115 13 73 38,1 34042 466,3 486,3 1757,7 24,1 383,7 5,3 
56307 6727 110 12 68,2 37,2 32788 480,8 468,4 1721,3 25,2 405,9 6,0 
56317 6727 113 9 59,3 31,5 30127 508,0 430,4 1751 29,5 468 7,9 
56343 6727 129 12 73,3 34,1 37444 510,8 534,9 1918 26,2 505 6,9 
56367 6727 95 12 69,3 43,8 31581 455,7 451,2 1692,9 24,4 321 4,6 
56370 6727 106 13 67,4 38,2 30817 457,2 440,2 1654 24,5 479 7,1 
  105,1 celkem 1368,8         
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Tabulka 8 : 
 
Tavby Říjen+ Listopad 2008 s 4. pecním hořákem jakost 
6727 celkem 20 taveb       

      hmotnost tekutého hmotnost oceli 
tunový 
výkon tavicí proud spotřeba O2 spotřeba zemního plynu 

č.tavby jakost HPČ zbyt. ve vsázce (t) na žlábku (t)      (t/h) 
na tavbu 

(kWh) (kWh/t) 
přepočet 

skut. 
tavení 
(m3) 

celkem 
(m3/t) celkem (m3) (m3/t) 

57119 6727 85 13 62,8 44,3 32349 515,1 462,1 1575,2 25,1 377,2 6,0 
57201 6727 93 15 67,2 43,4 33999 505,9 485,7 1621,8 24,1 383,2 5,7 
57203 6727 92 13 69,6 45,4 30739 441,7 439,1 1441,7 20,7 331,3 4,8 
57210 6727 95 12 58,7 37,1 30802 524,7 440,0 1421,5 24,2 362,9 6,2 
57257 6727 89 10 67,3 45,4 31053 461,4 443,6 1438,5 21,4 435,9 6,5 
57261 6727 99 11 66,8 40,5 32495 486,5 464,2 1677,3 25,1 400 6,0 
57262 6727 87 10 50,6 34,9 26086 515,5 372,7 1326,6 26,2 344,6 6,8 
57273 6727 90 11 66,7 44,5 32340 484,9 462,0 1645,3 24,7 311,2 4,7 
57306 6727 100 11 64,9 38,9 29953 461,5 427,9 2162 33,3 610 9,4 
57327 6727 92 12 66,8 43,6 31593 472,9 451,3 1475,2 22,1 353,1 5,3 
57406 6727 96 14 62,1 38,8 28491 458,8 407,0 1458,5 23,5 347,2 5,6 
57461 6727 101 12 69,7 41,4 32267 462,9 461,0 2096,3 30,1 470,9 6,8 
57465 6727 86 10 69,5 48,5 33265 478,6 475,2 2013,9 29,0 521 7,5 
57475 6727 87 11 72,6 50,1 30509 420,2 435,8 1704,4 23,5 341,6 4,7 
57525 6727 91 23 72,7 47,9 29479 405,5 421,1 1585,1 21,8 351,5 4,8 
57529 6727 98 12 68,8 42,1 30607 444,9 437,2 2063 30,0 506 7,4 
57536 6727 88 12 64,3 43,8 29940 465,6 427,7 1759,5 27,4 518,5 8,1 
57549 6727 100 18 65,3 39,2 28506 436,5 407,2 1999,2 30,6 557,6 8,5 
57550 6727 93 11 65,1 42,0 27963 429,5 399,5 1908,9 29,3 580,7 8,9 
57554 6727 96 14 63,4 39,6 31667 499,6 452,5 1523,9 24,0 477,3 7,5 

  92,9 celkem 1314,9         
 


