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Abstrakt 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část práce je zaměřena na teorii 

strukturální analýzy, jejím vývojem, významem a moţnostmi vyuţití. Praktická část 

diplomové práce reaguje na situaci vzniklou sporem o ceny tekutého ţeleza v první polovině 

roku 2010 mezi společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a společností EVRAZ VÍTKOVICE  

STEEL, a.s.  Prostřednictvím metodiky strukturální analýzy a pomocí  jednoduchých 

matematických úvah a propočtů se snaţí dospět k algoritmu, který by umoţnil  stanovit 

limitní hodnoty nákupních cen ocelárenské a válcovenské vsázky pro předpokládanou 

technologickou substituci. 
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koeficienty přímé spotřeby, tokový diagram 

 
 
 

Abstract 

The graduation thesis form of two parts. The theoretical part deals with the theory of 

structural analysis, its development, importance and possibilities. The practical part deals with 

its practical use. Results of structural analysis are structural model that describes the operation 

and their mutual relations. Creation of the structural model requires knowledge of the flow of 

materials, products, materials and energy within the system but also outside. The data are 

crucial in creating the structural model. Data can be obtained from commercially available 

sources, such as metallurgical yearbooks, statistics, etc. This data will become the basis for 

establishing the basic matrix of the production - consumption relationship. Using computer 

software can be easily used for calculating the coefficients of a complex matrix of 

consumption as an important structural variable analysis. This thesis addresses the dispute 

between the two metallurgical companies that dispute the price of pig iron. This thesis aims to 

find a solution to the dispute and propose an algorithm that can be used to determine the 

limits of the purchase price of charge. 
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1 Úvod 

Není jednoduché datovat vznik operačního výzkumu jako vznik samostatné vědní disciplíny. 

Počátky operačního výzkumu spadají uţ do 30. let tohoto století. Největší rozvoj však nastal 

během 2. světové války, kdy byly vytvořeny ve Velké Británii a USA speciální týmy 

pracovníků pro analýzu strategických a taktických vojenských problémů a operací, ale 

především potom v průběhu 50. let, ve kterých dochází ve světě k bouřlivému poválečnému 

ekonomickému rozvoji. Počátek rozvoje metod operačního výzkumu se spojuje především se 

jmény G. B. Dantziga, L. V. Kantoroviče, P. M. Morse, G. B. Kimballa, R. L. Ackoffa, C. W. 

Churchmana a V. Leontieffa.
1
   

 

V současné době představují metody operačního výzkumu soubor nástrojů pro řízení 

sloţitých ekonomických systémů, jak na mikroekonomické úrovni, tak v makroekonomickém 

měřítku. Operační výzkum poskytuje moţnost zkvalitnit ekonomické rozhodování, a to 

především ve smyslu rychlosti a kvalifikovanosti, pouţitím kvantitativních metod. Proto se 

jako neoddělitelná součást ekonomické teorie i hospodářské praxe stále více prosazuje 

matematické modelování.  [9]  

    

V diplomové práci se budu zabývat strukturální analýzou, jako jedním z nástrojů operačního 

výzkumu, a jejím racionálním vyuţitím v hutním podniku.  

 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části nastíním co to vlastně je 

strukturální analýza, její vývoj, význam, moţnosti vyuţití, atd. Druhá část se bude zabývat 

praktickým pouţitím strukturální analýzy pro stanovení cenových relací tekutého surového 

ţeleza a nakupovaných bram při variantním rozhodování o zastavení výroby vlastních 

polotovarů. 

 

 

                                                        
1 Wassily Wassilyovich Leontief (*1905 Mnichov – † 1999 New York) byl rusko-americký ekonom známý 

především výzkumem toho, jaký vliv má jeden z ekonomických sektorů na ostatní sektory. V roce 1973 získal 

Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela za „rozvoj input-output 

metody a její aplikaci na důleţité ekonomické problémy“. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wassily_Leontief 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1905
http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wassily_Leontief
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2 Operační výzkum  

2.1 Definice operačního výzkumu 

 
Vzhledem k tomu, ţe v současné době pouţíváme více označení pro tuto oblast exaktních 

metod, pokusme se srovnat několik vybraných definic ze starší i současné literatury, které 

výstiţně  dokumentují její vývoj a současné názory na ni. 

 

Stručně definoval operační výzkum jeden z jeho zakladatelů Kaufmann
2
:  

„Operační výzkum je vědecký přístup rozhodování.“ 

 

Širší formulaci najdeme u autora Winstona
3
:  

„Operační výzkum je vědecký přístup hledání řešení, který usiluje o to, jak navrhovat a 

řídit systémy obvykle za podmínek vyžadujících lokalizaci omezených zdrojů.“ 

 

Z českých autorů z poslední doby lze např. citovat J. Jablonského
4
, podle kterého je operační 

výzkum  

„...soubor relativně samostatných disciplín zaměřených na analýzu různých typů 

rozhodovacích situací.“ 

 

Nebo kolektiv autorů VŠB-TU Ostrava
5
, kteří hovoří o tom, ţe:  

„Operační analýza představuje způsob týmové práce, při které skupina specialistů 

různého odborného zaměření komplexně řeší složitý ekonomický, technický, organizační nebo 

vojenskostrategický problém.“ 

 

Nelze opomenout obsáhlou oficiální charakteristiku operační analýzy formulovanou Society 

of Operational Research
6
: 

„Operační analýza je aplikace vědeckých metod na komplex problémů vznikajících při 

řízení složitých systémů lidí, strojů, materiálních a finančních prostředků ve výrobě, obchodu 

a vojenství. Zvláštností přístupu je sestavení vědeckého modelu systému, zahrnujícího měření 

takových faktorů, jako jsou šance a riziko, pomocí kterého je možno předvídat a srovnávat 

                                                        
2 [2]GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. str.12 
3 [2]GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. str.12 
4 [2] GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. str.12 
5
 [2] GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. str.12 

6 [2] GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. str.12 
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výsledky alternativních rozhodnutí, strategií nebo řízení. Účelem je pomoci vedoucím 

pracovníkům určit jejich rozhodnutí vědecky.“  

 

Srovnání uvedených definic umoţňuje konstatovat, ţe zaměření a obsahová náplň operační 

analýzy a vědeckého řízení jsou v současné etapě jejich vývoje v podstatě stejné a je pro ně 

typické [2]:  

  

- jednoznačné zaměření na podporu rozhodování při řešení souvisejících s navrhováním 

a řízením sloţitých a rozsáhlých systémů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, 

- vyuţití vědeckého přístupu při řešení problémů spojeného s aplikací modelové 

techniky, 

- důsledná uplatnění systémového řešení problémů řízení, 

- týmová organizace práce a  

- respektování dynamiky a stochastické povahy reálných procesů.    

 

2.2 Operační výzkum 

 
Operační výzkum je moţné charakterizovat jako vědní disciplínu, nebo spíše soubor relativně 

samostatných disciplín, které jsou zaměřeny na analýzu různých typů rozhodovacích 

problémů. Poměrně dobře lze však přiblíţit podstatu operačního výzkumu, pokud tento termín 

vyjádříme jako „výzkum operací“. Takto upravený termín říká mnohé jak o podstatě 

operačního výzkumu tak i o oblastech jeho aplikací. Operační výzkum nachází aplikace všude 

tam, kde se jedná o analýzu a koordinaci provádění operací v rámci nějakého systému.[3] 

 

Systémem budeme rozumět účelově definovanou mnoţinu prvků a mnoţinu vazeb mezi nimi, 

která jako celek vykazuje určité vlastnosti. Účel, pro nějţ byl systém zaveden, je nutno 

respektovat po celou dobu práce s ním. Daný systém nelze obecně pouţít k jinému účelu, neţ 

pro který byl definován. [6]    

 

Cílem operačního výzkumu je stanovit takovou úroveň provádění těchto operací nebo jejich 

vzájemný vztah tak, aby bylo zajištěno co moţná nejlepší fungování celého systému. Pro 

posouzení toho, zda systém funguje hůře či lépe je přitom třeba stanovit nějaké kritérium či 

kritéria. Provádění operací v systému nemůţe být absolutně nezávislé, ve všech případech 
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závisí na omezených zdrojích, které jsou při těchto operacích čerpány, na provádění jiných 

operací, na vnějších činitelích ovlivňujících chod systému a pod. Operační výzkum je moţné 

tedy charakterizovat i jako prostředek pro nalezení nejlepšího (optimálního) řešení daného 

problému při respektování celé řady různorodých omezení, které mají na chod systému vliv.  

[3]  

2.3 Matematické modelování 

 
Matematické modelování je základním nástrojem operačního výzkumu. Pokud je tedy 

analyzován nějaký systém pomocí operačního výzkumu, potom tato analýza vyuţívá model 

tohoto systému. Při analýze reálného systému prostřednictvím jeho modelu je třeba brát 

v úvahu, ţe model je pouze zjednodušeným obrazem tohoto systému. Modelování však má 

celou řadu výhod, pro které se stává často jediným prostředkem pro studium modelovaného 

systému. Jako základní výhody modelového přístupu lze uvést [3]: 

- pouţití matematických modelů umoţňuje strukturalizaci systému a specifikaci všech 

moţných variant stavu systému, kterých můţe být často neomezené mnoţství, 

- modely umoţňují analýzu chování systému ve zkráceném čase – procesy, které mohou 

trvat v reálném systému dny, měsíce či roky, mohou být simulovány na počítačích ve 

zlomcích sekund, 

- s modely lze snadno manipulovat a provádět četné experimenty pomocí změn jejich 

parametrů, 

- náklady na realizaci modelu nejsou sice zanedbatelné, jsou však vţdy niţší neţ při 

experimentování s reálným systémem.  

2.4 Fáze operačního výzkumu 

 
Při aplikaci některého z odvětví operačního výzkumu pro řešení reálného rozhodovacího 

problému lze rozlišit několik základních, na sebe navazujících fází  [3]: 

1. rozpoznání problému v rámci reálného systému a jeho definice je prvním podstatným 

krokem aplikace modelů operačního výzkumu. Zde je třeba vyzvednout roli vedoucích 

pracovníků na různých úrovních, kteří by měli být schopni rozpoznat problém, 

odhadnout potřebu modelového přístupu pro jeho analýzu a případně vytvořit tým 

příslušných odborníků, který se na ní bude podílet.  

2. formulace ekonomického modelu daného problému. Reálný systém je zpravidla příliš 

sloţitý na to, aby bylo moţné modelově postihnout všechny jeho stránky. Při studiu 
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konkrétního problému se však ukazuje, ţe není nutné a třeba ani ţádoucí všechny 

prvky systému uvaţovat.   

 

Ekonomický model lze charakterizovat jako zjednodušený popis reálného systému, který 

obsahuje s ohledem na analyzovaný problém pouze nejpodstatnější prvky a vazby mezi nimi.  

Ekonomický model by měl obsahovat především: 

- cíl analýzy, tzn. pokud moţno jednoznačné určení cílového stavu 

modelovaného systému – cílem přitom můţe být například maximalizace zisku 

při plánování výrobního programu firmy, minimalizace rizika při řízení 

investiční strategie, minimalizace nákladů při rozvozu zboţí, minimalizace 

prostojů při rozvrhování výrobních kapacit apod.  

- popis procesů, které v systému probíhají – pod pojmem proces zde budeme 

rozumět reálnou aktivitu, která v systému probíhá s nějakou intenzitou, která 

má vliv na cíl analýzy. Při plánování výrobního programu můţe být procesem 

například výroba výrobku a intenzitou procesu objem výroby tohoto výrobku – 

objem výroby má potom zřejmě vliv na cíl analýzy, kterým můţe být 

maximalizace zisku, minimalizace nákladů apod.  

- popis činitelů ovlivňujících provádění procesů – v reálných úlohách nemohou 

být prováděny procesy s neomezenou intenzitou, naopak jejich realizace je 

ovlivňována celou řadou činitelů, které je třeba respektovat. Činiteli mohou být 

spotřeba omezených zdrojů (surovin, strojového času, energie) při výrobě 

výrobků, předem dané poţadavky na minimální či maximální objem výroby, 

potřeba dodrţovat při výrobě zadané relace mezi  výrobky apod. 

- popis vzájemného vztahu mezi procesy, činiteli a cílem analýzy – například 

pokud je procesem výroba výrobku, činitelem spotřeba suroviny a cílem 

maximalizace zisku, potom je třeba určit, kolik suroviny se spotřebuje při 

výrobě výrobku a jaký zisk výroba tohoto výrobku přinese.[3]  

 

3. formulace matematického modelu daného problému. Ekonomický model je v podstatě 

jakýmsi slovním a numerickým popisem problému. Aby bylo moţné daný problém 

řešit, je třeba jej nějakým způsobem formalizovat – převést tedy ekonomický model na 

model matematický, který je potom řešitelný standardními postupy. Matematický 

model obsahuje stejné prvky jako model ekonomický, však v jiném vyjádření: 
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- Cíl analýzy, pokud je vůbec definován, je zpravidla vyjádřen ve formě lineární 

či nelineární funkce n proměnných. 

- Procesům probíhajícím v systému odpovídají v matematickém modelu 

proměnné, intenzity provádění procesů jsou potom vyjádřeny jako hodnoty 

těchto proměnných. 

- Činitelé v ekonomickém modelu mohou být v matematickém modelu 

vyjádřeni velmi rozličnými způsoby v závislosti na povaze analyzovaného 

problému – jedním z běţných způsobů je jejich vyjádření ve formě lineárních 

či nelineárních rovnic či nerovnic.  

- Vazby mezi procesy, činiteli a cílem analýzy jsou popisovány pomocí 

neřiditelných parametrů (parametrů, jejichţ hodnoty nemůţe uţivatel 

ovlivňovat). [3]    

 

4. vlastní řešení matematického modelu je spíše technickou záleţitostí. Lze pro něj 

pouţít metody a postupy, navrţené v jednotlivých odvětvích operačního výzkumu. 

Role uţivatelů se zde omezuje na výběr vhodného programového prostředku 

pouţitelného pro řešení toho kterého typu modelu a na jeho formální obsluhu. Většina 

z metod operačního výzkumu je dnes totiţ jiţ zabezpečena poměrně kvalitními 

programovými systémy, bez kterých si nelze zpracování reálných úloh představit. [3] 

 

5. Důleţitou otázkou aplikace modelů operačního výzkumu je interpretace výsledků 

získaných v předcházejícím kroku a jejich následná verifikace. Samotná interpretace 

však nestačí, je třeba výsledky verifikovat a tím současně vlastně ověřit, zda byl 

ekonomický a následně matematický model problému sestaven správně. Pokud jsou 

při sestavování modelu opomenuty některé podstatné stránky systému, potom řešení 

modelu můţe být sice optimální v rámci tohoto modelu, ale v praxi se můţe ukázat 

jako nepouţitelné. [3] 

 

6. V případě úspěšné verifikace výsledků lze přistoupit k jejich implementaci v rámci 

analyzovaného reálného systému. Úspěšná implementace by měla potom samozřejmě 

přispět ke zlepšení fungování daného systému s ohledem na sledovaný a v modelu 

definovaný cíl. [3]  
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3 Strukturní analýza  

3.1 Základní pojmy strukturní analýzy 

 
Ve strukturní analýze jde o studium vzájemných souvislostí uvnitř daného celku a mezi tímto 

celkem a jeho okolím. Pro zkoumání jevů a situací tohoto druhu je obecně vhodný 

myšlenkový postup označovaný názvem systémový přístup. Systémovým přístupem 

rozumíme jistý způsob myšlení, řešení problémů či jednání, při němţ jsou jevy chápány 

komplexně ve svých vnitřních i vnějších souvislostech a ve svém dynamickém vývoji. 

Systémový přístup nechápeme jako jednoznačnou metodu nebo teorii. Vyznačuje se 

komplexním pohledem na zkoumané objekty a jevy v nich probíhající. [4]    

 

Základním pojmem zde je pojem systém. Budeme jím rozumět účelově definovanou mnoţinu 

prvků a mnoţinu vazeb mezi nimi s dynamickým účelovým chováním. Tato definice 

zdůrazňuje účelovost systému. Není-li stanoven účel, pro který se systém zavádí, chybějí 

kritéria pro jeho vymezení. Účel, pro nějţ byl systém zaveden, je nutno respektovat po celou 

dobu práce s ním. Daný systém nelze obecně pouţít k jinému účelu, neţ pro který byl 

definován, aniţ bychom se dopustili chyb a zkreslení. 

 

S otázkou účelu úzce souvisí volba vhodné rozlišovací úrovně (stupně podrobnosti). 

Zvýšíme-li rozlišovací úroveň, můţe se dřívější prvek stát systémem (diferencující se v něm 

prvky vyšší, tj. podrobnější rozlišovací úrovně a objevují se vazby mezi nimi). Naopak celý 

systém se můţe stát prvkem systému definovaného na niţší (tj. hrubší) rozlišovací úrovni. 

Zavedením systému a jeho prvků vlastně stanovíme horní a dolní hranici řešení. [4]  

 

Při vymezení systému je třeba zřetelně rozlišovat mezi objektem systému. Určitý objekt 

zpravidla nelze popsat beze zbytku jediným systémem. Z povahy problému plyne i aspekt, 

zorný úhel, který umoţňuje redukovat mnohotvárnost faktorů reálného objektu jen na určité, 

z daného hlediska významné stránky. Na daném objektu lze pak zřejmě zavést různé systémy, 

v závislosti na tom, z jakého hlediska a za jakým jej zkoumáme. Zároveň si však je nutno 

uvědomit, ţe pro vymezení systému není existence objektu, na němţ by tento byl definován, 

podmínkou. Systém lze definovat i bez vztahu k nějakému existujícímu objektu. Můţe zde jít 

především o systémy vztaţené k projektovaným objektům, určené k analýze abstraktních 

pojmů nebo teorií apod.  
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Ekonomický systém lze definovat jako systém jehoţ prvky jsou ekonomické kategorie.  

Takový systém je charakterizován dvěma významnými rysy [4]: 

- maximální vyuţití omezených zdrojů, 

- volba alternativ tohoto vyuţití. Kaţdý ekonomický systém přitom musí být efektivní, 

coţ znamená, ţe hodnota výstupů z něj musí být vyšší neţ hodnota vstupů.  

 

Pod pojmem výrobek budeme rozumět obecně výsledek činnosti určitého ekonomického 

systému, tedy také sluţbu, informaci, energii apod. Tomu odpovídá také pojetí výrobního 

oboru jako prvku ekonomického systému. Pojem surovina bude chápán rovněţ v širším 

smyslu jako vstup zpracovávaný uvaţovaným systémem (můţe jít o surovinu v klasickém 

smyslu, palivo, energii, polotovar, hotový výrobek jiného systému apod.). Konečnou 

spotřebou rozumíme veškerou spotřebu mimo uvaţovaný systém. Dodávky finálních 

výrobků do konečné spotřeby (tedy výstup výrobků z uvaţovaného systému) budeme často 

označovat konečný odbyt. [4]    

 

Strukturní model  

 
Kaţdý ekonomický systém (národní hospodářství, resort, odvětví, výrobní hospodářská 

jednotka, podnik atd.) sestává z určitých prvků (oborů), mezi nimiţ existují vazby ve formě 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. Kaţdá změna v jednom prvku se můţe projevit v těch 

prvcích (oborech), s nimiţ daný prvek přímo nebo nepřímo souvisí. Ve strukturní analýze jde 

o podchycení a rozbor těchto souvislostí a vztahů. Základním nástrojem je přitom strukturní 

model. Strukturní model je prostředek umoţňující zachytit vzájemné vztahy jednotlivých 

prvků ekonomického systému i vazby těchto prvků na okolí. Představuje určitý způsob 

kvantitativního zobrazení výrobního procesu, při němţ se tvorba i uţití produkce zachycuje 

nejen vcelku, ale i současně i ve své struktuře. [4]    

 

3.2 Třídění strukturních modelů   

 
Strukturní modely můţeme třídit podle několika hledisek a to [5]: 

1. podle závislosti prvků modelu na čase, 

2. podle způsobu zobrazení odbytu v modelu, 

3. podle účelu, k němuţ modely slouţí, 

4. podle úpravy zadání poţadavkového vektoru, 
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5. podle typu konstrukce modelu, 

6. podle úrovně, na níţ jsou modely konstruovány, 

7. podle způsobu tvorby oborů modelu, 

8. podle obsahu modelu.    

 

3.2.1 Strukturní modely dle závislosti prvků modelu na čase 

 
Podle závislosti prvků modelu na čase dělíme strukturní modely na statické a dynamické. Ve 

statických modelech se zpravidla téţ zachycují pouze nároky výrobních oborů na pracovní 

předměty, nikoli však na pracovní prostředky. Dynamické strukturní modely tento nedostatek 

částečně odstraňují a zavádějí závislost některých parametrů modelu na čase. Tato závislost 

na čase se v různých druzích dynamických modelů projevuje různou formou. Tak například 

v dynamickém modelu Leontěvova typu je snaha vytvořit vztah mezi akumulací prostředků 

v daném oboru a v daném období a přírůstkem produkce tohoto oboru v příštím období. Tento 

postup vede k rozšíření nákladové funkce uvedené u statického modelu ve tvaru  

jijij xax    

na tvar 
dt

tdX
bxax

j

ijjijij

)(
   

kde bij je investiční koeficient udávající, jakého mnoţství produkce i-tého oboru je třeba 

pouţít jako investice v j-tém oboru, aby se celková produkce j-tého oboru zvýšila o jednotku. 

Přírůstek celkového objemu produkce vyvolaný investiční činností v předcházejícím období 

je popsán derivací 
dt

tdX j )(
.  

K zavedení činitele času do strukturních modelů byly navrţené i jiné postupy, z nichţ 

nejznámější je postup, který navrhl Lange. Všechny postupy vycházejí ovšem z velmi 

značného zjednodušení skutečnosti. [5]  

 

Leontěvovým modelům se budu věnovat podrobněji v jedné z následujících kapitol.  

 

3.2.2 Strukturní modely dle zobrazení odbytu v modelu  

 
Podle způsobu zobrazení odbytu v modelu dělíme modely na otevřené a uzavřené. U 

otevřených modelů je odbyt jednotlivých oborů ze systému veličinou autonomně zadávanou 
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pro kaţdý obor jedinou nebo i několika poloţkami (podle ekonomického členění odbytu ze 

systému), které v řešení modelu představují absolutní členy rovnic. V našem označení je 

odbyt ze systému u i-tého oboru zobrazen jako yi. Při podrobnějším členění odbytu můţe  





r

k

ki yy
1

1   

přičemţ r je počet autonomně zadávaných oborů odbytu. Takovými autonomně zadávanými 

obory odbytu při modelu konstruovaným na úrovni resortu mohou být např.: 

a) dodávky do jednotlivých resortů hospodářství, 

b) dodávky pro trţní fondy, 

c) dodávky pro investiční výstavbu, 

d) dodávky pro státní rezervy, 

e) dodávky pro vývoz atd. 

 

U uzavřených modelů není odbyt oborů ze systému vyjádřen autonomně stanovitelnou 

veličinou, ale je lineární funkcí  další proměnné, např. příjmů obyvatelstva. K soustavě rovnic 

se připojí v tomto případě další lineární rovnice charakterizující vztah oboru příjmy 

obyvatelstva k ostatním oborům systému. Vzniká  tak soustava lineárních homogenních 

rovnic. Uzavřený model je k pouţívání mikroúrovni zcela nevhodný. [5]  

 

3.2.3 Strukturní modely dle účelu, k němuž modely slouží  

 
Podle účelu, k němuţ modely slouţí, dělíme modely na dvě skupiny – modely plánové a 

modely rozborové. Plánové modely se vţdy konstruují jako modely otevřené a technické 

koeficienty těchto modelů mají zpravidla povahu normovaných  měrných spotřeb. Rozborové 

modely na mikroúrovni je třeba konstruovat téţ jako modely otevřené. Jejich technické 

koeficienty se konstruují zpravidla na podkladě statistických údajů, proto se tyto modely 

prakticky kryjí s modely statistickými. [5]   

 

3.2.4 Strukturní modely, dle úpravy zadání požadavkového vektoru 

 
Podle způsobu zadání poţadavkového vektoru rozlišujeme u modelů tři úpravy zadání [5]: 
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Úprava 1.: 

Modely, v nichţ jako prvky poţadavkového vektoru jsou objemy celkových produkcí  

(x1, x2, .... xn) u všech oborů. 

 

Úprava 2.: 

Modely, v nichţ jako prvky poţadavkového vektoru jsou poţadované odbyty ze systému  

(y1, y2, ... yn) u všech oborů. 

 

Úprava 3.: 

Modely, v nichţ část poţadavkového vektoru je tvořena objemy celkových produkcí oborů  

(x1, x2, ... xk; k < n) jako u modelu v první úpravě a zbývající část poţadavkového vektoru je 

tvořena poţadovanými odbyty ze systému (yk+1, yk+2, ... yn) jako u modelu v druhé úpravě. 

Podle etapy plánovacích prací a podle propočtu, k němuţ model slouţí, je vhodné pouţít 

jedné z uvedených tří úprav modelu. Nejširší pouţití má model v druhé úpravě.[5]  

 

3.2.5 Strukturní modely, dle typy konstrukce modelu 

 
V literatuře bývají nejčastěji pouţívány následující modely. Podle typu konstrukce modelu 

dělíme modely na čtyři základní typy, a to na  

a) modely Leontěvovy, 

b) modely Pichlerovy, 

c) modely s optimalizačními prvky, 

d) ostatní strukturní modely. [5] 

 

Leontěvovy modely mají nejjednodušší konstrukci nákladové funkce, a proto je jejich 

konstrukce a pouţití relativně nejsnadnější. Základem Leontěvových modelů je 

proporcionální nákladová funkce typu  

xij = aijxj.   

Leontěvovy modely byly zprvu propracovány pro pouţití na makroúrovni. Lze jich však 

pouţít všude, kde je oprávněn předpoklad proporcionálního tvaru nákladové funkce. Dále se 

budu věnovat Leontěvovým modelům v jedné z následujících podkapitol.  
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Modely Pichlerova typu se liší od Leotěvových modelů některými formálními zvláštnostmi, 

hlavně však tvarem nákladové funkce. Obecně má nákladová funkce Pichlerova modelu tvar 

 )()()2()2()1()1( ... mm

ijijijjijij RqRqRqxax    

kde R
(1)

, R
(2)

, ... R
(m)

 jsou další činitelé ovlivňující výši spotřeby oboru i na obor j kromě 

celkového objemu produkce xi. 
)(k

ijq  je konstanta charakterizující stupeň vlivu k-tého činitele 

na spotřebu i-tého oboru na obor j-tý.     

 

3.2.6 Strukturní modely, dle úrovně na nichž se strukturní modely 
konstruují 

 
Podle úrovně, na níţ jsou modely vypracovány, dělíme strukturní modely na: 

1. modely hospodářských seskupení, 

2. národohospodářské modely, 

3. oblastní modely, 

4. resortní modely, 

5. odvětvové modely, 

6. podnikové modely, 

7. vnitropodnikové modely. 

 

3.2.7 Strukturní modely, dle způsobu tvorby oborů modelu  

 
Podle způsobu tvorby oborů v modelu dělíme modely na dvě skupiny, a to na modely 

a) o výrobkových oborech, 

b) o organizačních oborech. 

U modelů obsahujících výrobkové obory jsou jednotlivé obory vytvořeny agregováním 

několika výrobků nebo výrob věcně příslušejících do vytvořeného oboru bez zřetele na jejich 

organizační začlenění v systému. U modelů obsahujících organizační obory jsou jednotlivé 

obory vytvořeny agregováním několika organizačních celků do jednoho oboru podle 

převaţujícího profilu výroby. První typ modelu popisuje vztahy mezi výrobkovými obory bez 

zřetele na organizační strukturu. Druhý typ modelu popisuje vztahy mezi organizačními celky 

agregovanými do oborů. Větší význam mají modely prvního typu. I kdyţ vytváření modelů 

druhého typu je někdy nutné pro stanovení úkolů organizačním celkům, jsou tyto modely 

podruţné, poněvadţ ekonomická interpretace prvků aij těchto modelů je nesnadná a má malý 
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význam. Objevují se snahy konstruovat modely v takové formě, aby zachycovaly při 

výrobkových oborech i jejich organizační skladbu. [5] 

  

3.2.8 Strukturní modely, dle obsahu modelů 

 
Podle obsahu modelu dělíme strukturní modely na: 

1. modely materiálových vazeb, 

2. modely nákladových vazeb, 

3. modely mzdové, 

4. modely pracovních sil a produktivity práce, 

5. modely ostatních vazeb (kapacitní, cenové, atd.). 

 

Modely materiálových vazeb obsahují v naturálním nebo hodnotovém vyjádření popis 

materiálových i energetických vazeb mezi obory systému. V materiálových vazbách mohou 

být někdy i odlišeny materiálové spotřeby na výrobu a na investiční činnost. Modely 

nákladových vazeb mají být pomůckou pro kalkulace a pro plán nákladů a popisují 

v hodnotovém vyjádření nákladové vztahy mezi obory v členění podle nákladových druhů. 

Modely mzdové popisují spotřebu mzdových prostředků na výrobní obory. Modely 

pracovních sil a produktivity práce popisují spotřebu pracovních sil různé kvalifikace na 

zajištění výroby jednotlivých výrobních oborů vyjadřováním pracnosti jejich produkce. 

Prakticky mají dosud největší význam modely první skupiny. Tj. modely materiálových 

vazeb, které jsou také základem pro tvorbu ostatních modelů.    [5] 

 

Z uvedených druhů modelů se budu zabývat modely Leontěvova typu, o kterých jsem se 

zmínila v úvodu.  
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4 Leontěvovy statické modely  
 
Strukturní modely vyuţívají z matematického aparátu především lineární algebru. Daný 

ekonomický systém je popsán nejčastěji soustavou lineárních rovnic. Nejrozšířenějšími 

představiteli strukturních modelů jsou klasické Leontěvovy statické modely. Statickými se 

tyto modely nazývají proto, ţe veličiny popisující daný systém (koeficienty, proměnné, pravé 

strany) i vztahy mezi nimi povaţujeme za nezávislé na čase, nemění se v čase. Dynamiku 

vývoje můţeme v takovém modelu zadat pouze exogenně, např. předpokládanou změnou 

celkových výkonů (objemu produkce) jednotlivých výrobních oborů v určitém plánovacím 

období. Oproti výchozímu období.  

 

Leontěvovy modely jsou dále modely deterministickými. To znamená, ţe všechny uvaţované 

vztahy mají deterministický charakter. Předpokládá se, ţe je znám konkrétní jednoznačný 

popis uvaţovaných funkčních vztahů a relací mezi uvaţovanými veličinami. Modely 

stochastickými, v nichţ připouštíme chápání proměnných a parametrů jako náhodných 

veličin. [6]    

 

Modely, při jejichţ konstrukci vycházíme z předpokladu, ţe vše, co se v daném ekonomickém 

systému za dané období vyrobí, se v něm také v tomto období spotřebuje, se nazývají modely 

uzavřené. V takovém modelu neexistuje výstup z uvaţovaného systému do jeho okolí 

(dodávky do konečné spotřeby, tj. konečný odbyt). Kaţdý obor zde zastupuje zároveň 

výrobce i spotřebitele. 

 

Naproti tomu modely, v nichţ jedna skupina oborů vystupuje jako výrobci i spotřebitelé 

současně, zatímco druhá skupina pouze jako spotřebitelé, se nazývají modely otevřené. 

Druhá skupina oborů je povaţována za podstatné okolí uvaţovaného ekonomického systému, 

existuje mimo něj, nezávisle na něm, tedy autonomně. Takové obory budeme nazývat obory 

autonomními. U otevřených modelů tedy uvaţujeme dva typy oborů – vnitřní obory (prvky) 

na něţ je rozčleněn (strukturován) studovaný ekonomický systém (výrobní obory) a vnější 

obory (prvky okolí), jimiţ tento systém dodává část své produkce (konečný odbyt) ke 

spotřebě (která je z hlediska modelovaného systému spotřebou konečnou – probíhá mimo něj 

a při studiu tohoto systému se uţ o její průběh či charakter nezajímáme). [6]  
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5 Šachovnicová tabulka a bilanční rovnice  
 
Schématicky přehledně zobrazuje strukturní model tzv.  šachovnicová tabulka viz. obr. 1 

(podrobněji příloha č. 1)., která  graficky znázorňuje toky výrobků, surovin, energie a dalších 

výrobních činitelů jak uvnitř daného výrobně-spotřebního systému, tak i mezi ním a okolím v  

uvaţovaném období.  

 
 
Obr.1  Základní schéma šachovnicové tabulky [10] 

  

 
Nazveme-li výrobky při různé míře jejich agregace obory, pak šachovnicovou tabulku pro 

podnik, jako výrobně spotřební systém  s  n-obory lze rozčlenit na několik „polí“, 

označovaných jako „kvadranty“. První „kvadrant“ šachovnicové tabulky zachycuje 

vnitropodnikovou výrobní spotřebu - tok materiálů, polotovarů a energií mezi výrobními 

obory.  Druhý „kvadrant“ představuje tzv. konečnou spotřebu (v praxi především odbyt – 

prodej výrobků daného oboru, ale také jeho „nevýrobní“ spotřebu v daném systému). Třetí a 

(III.a) „kvadrant“ zachycuje materiálově – energetický vstup do systémů (v praxi spotřebu 

nakupovaných surovin, materiálů a energií). Třetí b (III.b) „kvadrant“ zobrazuje nově 
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vytvořenou hodnotu (část hodnoty produkce danou zpracováním materiálových vstupů; 

v praxi odpisy, náklady na pracovní sílu, realizovaný zisk z prodeje produkce). [10] 

  

Ze schématické šachovnicové tabulky lze odvodit dvě základní soustavy rovnic  pro výrobně-

spotřební systém s n-výrobními obory  a k- dodavatelskými obory [10]: 

 

 soustava (n + k) distribučních rovnic, zobrazující předpoklad ekonomické 

(bilanční) rovnováhy systému 

             



n

j

iiji yxx
1

         pro  i   = 1,2,…n         j  = 1,2,… n                           

                                                                                                                           

                 



n

j

djd ss
1

              pro d   = 1,2,…k          

 
 

kde   

xi … celkový objem produkce i- tého oboru  

xij ... spotřeba produkce i-tého oboru v j-tém oboru daného výrobně-spotřebního systému  

(i,j  =1,2…n)    (vnitropodniková výrobní spotřeba produkce i-tého oboru) 

yi …. celková „konečná spotřeba“ produkce i-tého oboru (odbyt produkce i-tého oboru, plus 

nevýrobní  spotřeba produkce i-tého oboru v rámci podniku)  

sd ….celková spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru  

sd,j …spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru v j-tém oboru 

 

 soustava n – nákladových rovnic, zobrazující hodnotovou strukturu 

jednotlivých oborů 

 

              iii

k

d

id

n

i

ijj zmosxx  
 1

,

1

 

 
kde 

xi …..hodnota  produkce i- tého oboru  

xij......hodnota spotřeby produkce j-tého oboru v i-tém oboru daného výrobně-spotřebního 

systému    (i,j   =1,2…n)  (materiálově - energetická spotřeba z „vlastní výroby“) 

sd,i …hodnota spotřeby produkce d-tého dodavatelského oboru v i-tém oboru (d = 1,2…k) 

        (materiálově - energetická spotřeba z „cizí“ – dodavatelské výroby) 

primárně 

v hmotných 
jednotkách, 

následně  

hodnotové 

vyjádření  
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oi …..odpisy (výrobního) zařízení i-tého oboru 

mi ….mzdy pracovníků i-tého oboru 

fi …..ostatní (finanční) náklady i-tého oboru 

zi …..zisk z prodeje výroby i-tého oboru 

 

Za zjednodušujícího předpokladu linearity vztahu mezi výrobní spotřebou produkce i-tého 

oboru v j-tém oboru xij a objemem produkce j -tého oboru  xj,  přímou úměrnost obou veličin 

vyjadřuje vztah 

                jijij xax   

kde   

aij  ….. koeficient přímé specifické spotřeby  produkce i - tého oboru v j -tém oboru (mnoţství 

produkce  

            i-tého oboru potřebné k výrobě jednotky produkce j - tého oboru);  

 hodnota koeficientu je dána primárně technologií výroby, proto je označován také 

jako technický koeficient, který můţe být korigován retrospektivním empirickým 

hodnocením 

 představuje základní veličinu strukturního modelu – relevance jeho stanovení 

rozhoduje o vypovídací schopnosti strukturální analýzy.  [10]  

 

Zavedeme-li výraz jijij xax   do soustavy distribučních rovnic, pak tyto v maticovém 

vyjádření nabývají tvaru 

                yAxx                

                Cxs                       

kde 

x………vektor celkových objemů produkce xi  

y………vektor konečné spotřeby produkce – odbytů produkce yi  

A (n,n) ..matice koeficientů přímé spotřeby aij  

s………vektor celkové spotřeby produkce dodavatelských oborů sd    d = 1,2……k  

C (k,n) ..matice koeficientů přímé spotřeby sd,j  

 

 

 

nově vytvořená hodnota 

(hodnota přidaná 

zpracováním 

materiálového vstupu) 

i = 1,2…..n 
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Po úpravě:                

                 xAEy                      

                  yAEx *
1

               

                  BAE 
1

     →     yBx *           

                                                       yBCs **       

 
 

E………jednotková matice typu /n,n/ 

B (n,n) ..matice koeficientů komplexní (přímé i nepřímé)  spotřeby produkce i-tého oboru v j-

tém oboru bij ; bij ≥ aij ; aij  ≥ 0.  

bij …. celkové mnoţství  produkce   i-tého  oboru  potřebné  k  výrobě  jednotky  produkce j-

tého oboru   určené ke konečné spotřebě – odbytu;  nepřímá spotřeba je spotřeba 

zprostředkovaná, daná tím, ţe příslušný j-tý obor potřebuje k výrobě kromě příslušného i-tého 

oboru i produkci jiných oborů systému, které rovněţ spotřebovávají produkci příslušného i-

tého oboru.   [10]  

 

Uvedené vztahy tvoří základ strukturální analýzy, který je moţné v různých směrech i pro 

různé předpoklady dále rozvíjet. Na tomto základě lze obdobně jako soustavu distribučních 

rovnic  upravit také soustavu nákladových rovnic.  

 

Původní předpoklad linearity výrobně-spotřebních vztahů, vyjádřený obecně vztahem 

jijij xax   – výrobní spotřeba je přímo úměrná objemu produkce – nemusí být pro kaţdý typ 

výrobně-spotřebního systému, pro kaţdý typ výroby akceptovatelný. Můţe být vyjádřením 

dlouhodobých výrobních zkušeností. Uţívá-li se při výrobě určitého produktu stejného 

výrobního postupu, stejné technologie výroby, závisí spotřeba pouţívaných surovin, energií, 

materiálů a polotovarů v rozhodující míře na velikosti výroby daného produktu a jen v malé 

míře je ovlivněna jinými činiteli. Lze však na uvedených základech konstruovat i strukturní 

modely, kdy vztah jijij xax   je nutno upravit tak, ţe výrobní spotřeba je dána nejen jako 

přímo úměrná objemu produkce, kdy onu úměrnost vyjadřuje koeficient přímé specifické 

spotřeby aij, ale současně jako výsledek působení několika činitelů, ovlivňujících průběh 

výrobního procesu. To ovšem nic nemění na faktu, ţe na správném stanovení samotných 

koeficientů aij jako technických koeficientů respektive norem spotřeby závisí účelnost 

konstrukce strukturního modelu, relevance jím poskytovaných informací pro rozhodovací 

procesy. [10]  

materiálově–energetický vstup 

jako funkce výstupu ze systému 

 (jako funkce objemu odbytu 

produkce)  
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5.1 Technické koeficienty 

 
Leontěvovy modely jsou zaloţeny na předpokladu lineární závislostí mezi výrobní spotřebou 

a celkovou produkcí. Koeficienty aij této závislosti (technické koeficienty, normy přímé 

spotřeby) jsou povaţovány za konstanty (nemění se v čase). Jejich hodnota závisí především 

na technologii hospodářských procesů v uvaţovaném oboru. Pokud se tato technologie 

nemění, je předpoklad o stálosti těchto koeficientů v zásadě oprávněný a v praxi běţný. 

Technické koeficienty jsou definovány vztahem 

j

ij

ij
x

x
a   (i,j = 1, 2 ... n) 

 

Odtud plyne, ţe technický koeficient aij vyjadřuje, jaké mnoţství produktu i-tého oboru je 

v daném systému zapotřebí na výrobu jednotky produkce j-tého oboru. Podle toho, zda 

výchozí bilance (šachovnicová tabulka) byla sestavena v naturálním či hodnotovém vyjádření, 

mají také technické koeficienty odpovídající charakter. [6]    

 

Vycházíme-li z bilance v naturálních jednotkách, mají technické koeficienty povahu spotřební 

normy, která je charakteristická pro danou výrobní technologii. Tento případ je častější u 

modelů na nejvyšší rozlišovací úrovni (s nízkým stupněm agregace), tedy při modelování 

menších systémů, kde obor představuje nejčastěji pouze jediný výrobek a všechny výrobky se 

dají kvantitativně charakterizovat naturálními jednotkami. 

 

Běţnější zejména na vyšších úrovních řízení je hodnotové vyjádření. V takovém případě aij 

vyjadřuje spotřebu produkce i-tého oboru v peněţních jednotkách. Aby výroba nebyla 

ztrátová, musí při hodnotovém vyjádření platit xj > xij ≥ 0    (i,j = 1 ... n)  

Hodnota celkové produkce j-tého oboru musí být vyšší neţ hodnota v tomto oboru 

spotřebované produkce i-tého oboru. Z toho vztahu vyplývá 0 ≤ aij < 1    (i,j = 1, ... n) 

Není-li výroba ztrátová, pak rovněţ celková hodnota materiálových nákladů musí být 

v kaţdém oboru niţší neţ hodnota produkce tohoto oboru [6]:  

jx >


n

i

ijx
1

    (j = 1, ... n).  
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5.2 Koeficienty komplexní spotřeby 

 
Kromě technických koeficientů hrají v Leontěvových modelech důleţitou roli tzv. koeficienty 

komplexní spotřeby. Tyto konstanty je moţno odvodit z technických koeficientů. Vycházíme 

z maticového vztahu [6] 

x = A x + y  

který upravíme na tvar  

(E – A) x = y  

kde E je jednotková matice řádu n. Tato soustava má vzhledem k x jednoznačně určené řešení 

právě tehdy, kdyţ matice (E – A) je regulární. K tomu stačí, aby sloupcové součty matice A 

byly nezáporné a menší neţ 1: 





n

i

ija
1

0 <1   (j = 1, ... n) 

 

Tento vztah platí vţdy pro technické koeficienty v hodnotovém vyjádření. Vycházíme-li 

z naturálního vyjádření, stačí někdy pro jeho splnění vhodně zvolit jednotky. Předpokládejme, 

ţe soustava je jednoznačně řešitelná. Řešení pak lze vyjádřit ve tvaru [6]: 

x = (E – A)
-1

 y = B y 

 

matici B = (E – A)
-1

 inverzní matici k matici (E – A) nazveme matice koeficientů komplexní 

spotřeby, její prvky bij (i,j...n) pak koeficienty komplexní spotřeby. Prvky bij závisejí pouze na 

koeficientech aij, mají tedy charakter konstantních parametrů daného ekonomického systému. 

 

Zobecnění koeficientu komplexní spotřeby bij vyjadřuje celkovou spotřebu produkce i-tého 

oboru na jednotku konečného odbytu j-tého oboru. Jde zde přitom o spotřebu v celém 

systému, bez ohledu na to, na kterém výrobním stupni byl produkt spotřebován. Jedná se tedy 

o objem celkové produkce, kterou musí vyrobit i-tý obor pro spotřebu v celém uvaţovaném 

systému ve všech jeho oborech, aby j-tý obor mohl vyrobit jednotku produkce pro konečnou 

spotřebu. [6]  

 

Mezi koeficientem komplexní bij a koeficientem přímé aij spotřeby jsou tedy rozdíly ve dvou 

směrech[6]: 

- koeficient aij je vztaţen na jednotku celkové produkce v j-tém oboru, bij na jednotku 

konečného odbytu v j-tém oboru, 
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- aij vyjadřuje přímou spotřebu mezi dvěma výrobními obory na daném výrobním 

stupni, bij celkovou spotřebu přímou i zprostředkovanou přes jiné výrobní obory. 

 

Z této interpretace rovněţ vyplývá, ţe koeficient komplexní spotřeby je vţdy větší nebo roven 

odpovídajícímu technickému koeficientu bij ≥ aij. Rozdíl (bij – aij), tj. rozdíl komplexní a 

přímé spotřeby, charakterizuje nepřímé, zprostředkované vazby mezi výrobními obory. Čím 

větší jsou tyto rozdíly, tím větší význam má pouţití strukturního modelu pro adekvátní 

zobrazení vztahu mezi celkovou produkcí a konečným odbytem v uvaţovaném ekonomickém 

systému. [6]     

 

Výpočet koeficientů komplexní spotřeby 

 

Matice koeficientů komplexní spotřeby je dána vztahem B = (E-A)
-1

. Existuje právě tehdy, 

kdyţ matice (E-A) je regulární, coţ je při hodnotovém vyjádření splněno v ekonomických 

systémech vţdy, při naturálním vyjádření toho lze někdy dosáhnout vhodnou volbou naturální 

jednotky – stačí, kdyţ pro všechna j platí [6]: 




n

i

ija
1

<1. 

 

Výpočet této matice je rutinní záleţitost a u nepříliš rozsáhlých matic nepředstavuje problém. 

Matice technických koeficientů A však má v reálných ekonomických systémech velmi často 

speciální tvar, který dovoluje pouţít k výpočtu matice B numericky jednodušší metodu tzv. 

řetězového propočtu, kterou nyní vyloţíme.  

 

Matice A popisuje technologickou strukturu daného systému, tj. technologické vztahy 

(technologickou návaznost mezi jednotlivými výrobními obory) a intenzitou těchto vztahů 

(tam, kde návaznost existuje, je její intenzita vyjádřena nenulovým aij). 

 

Jestliţe se při výrobě v oboru j spotřebovaná produkce oboru i (aij > 0), potom je obor j přímo 

technologicky závislý na oboru i. mezi obory i, j je přímá technologická vazba. O nepřímé 

vazbě mezi obory i, j hovoříme tehdy, jestliţe produkce i-tého oboru je v j-tém oboru 

spotřebovávána nepřímo, zprostředkovaně, prostřednictvím jednoho nebo několika dalších 

oborů (např. j-tý obor spotřebovává produkci k-tého a k-tý obor spotřebovává produkci i-

tého). 
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Pokud se v j-tém oboru spotřebovává produkce oboru i a v oboru i spotřebovává produkce j-

tého oboru, jsou tyto obory vzájemně technologicky závislé. Kaţdá změna v produkci i-tého 

oboru se promítne v oboru j, coţ zpětně ovlivní produkci oboru i. Hovoříme proto o přímé 

zpětné vazbě mezi těmito obory. Zpětná vazba můţe být i nepřímá, zprostředkovaná jedním 

nebo několika jinými obory. Speciálním případem zpětné vazby je spotřeba produkce daného 

oboru při výrobě v tomtéţ oboru.[6]    

 

Neexistují-li v systému zpětné vazby, dají se výrobní obory uspořádat tak, ţe kaţdý obor 

spotřebovává pouze výrobky předchozích oborů. Takovému systému odpovídá trojúhelníková 

matice A s nulami na hlavní diagonále. [6] 

A =  































0            0    0     0

.             .      .     . 

.             .      .     . 

.             .      .     . 

a      a     0    0

a      a   a   0

2n23

1n1312

 

 

Je-li matice koeficientů přímé spotřeby trojúhelníková, s nulami na hlavní diagonále pak 

matice koeficientů komplexní spotřeby má tvar [6]: 

B = 































1            0    0     0

.             .      .     . 

.             .      .     . 

.             .      .     . 

b      b     1    0

b      b   b   1

2n23

1n1312

  

Má tedy na hlavní diagonále jedničky a pod ní nuly. To plyne ze skutečnosti, ţe B je matice 

inverzní k (E – A) a ţe tedy platí [6]: 

(E – A) ∙ B = E 

Z ekonomické interpretace koeficientů komplexní spotřeby lze navíc odvodit následující 

vztahy pro ostatní prvky této matice: 

ijij ab       pro (i + 1) = j, 

 







1

1

j

ik

kjikijij baab     pro (i + 1) < 1 
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Prvky bezprostředně nad hlavní diagonálou matice B, vyjadřují přímý tok produkce z daného 

oboru do oboru bezprostředně následujícího.  

 

K odvození druhého z těchto vztahů je třeba si uvědomit, ţe celková spotřeba produkce i-tého 

oboru na jednotku konečného odbytu j-tého oboru, sestává z přímé výrobní spotřeby aij a ze 

spotřeby zprostředkované. Do zprostředkované spotřeby je přitom třeba započítat spotřebu 

přes všechny meziobory leţící mezi obory i a j, tedy přes obory i + 1, i + 2, ... (j – 1). [6]  
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6 Využití strukturních modelů v praxi  

6.1 Základní využití strukturních modelů 

6.1.1 Zajištění proporcí mezi celkovou výrobou a konečným odbytem 

 
Jedním ze základních problémů plánování výroby daného ekonomického systému je zajištění 

souladu mezi tvorbou a spotřebou produkce, tedy zajištění vybilancovanosti. Jde zde o 

vzájemnou sladěnost plánu celkové výroby (hrubé výroby, celkových výkonů) a plánu odbytu 

(čisté produkce, výroby zboţí). Ke zkoumání těchto vztahů lze s výhodou vyuţít 

Leontěvových statických modelů. Budeme se zabývat aplikaci strukturního modelu ve dvou 

různých situacích. [6] 

 

Výpočet konečného odbytu při znalosti celkové produkce 

 

V ekonomické praxi, např. při plánování, se často setkáváme s úlohou zjistit důsledky změn 

ve výrobě jednotlivých oborů na konečný odbyt. Je-li daný ekonomický systém zobrazen 

Leontěvovým modelem, není řešení obtíţné. Z rovnice y = x – A x tedy y = (E – A) x. 

Proměnné x1, .. xn (vektor x), povaţujeme za dané a počítáme konečný odbyt y1, .. yn (vektor 

y) jednotlivých oborů. Rozepíšeme-li do sloţek, dostáváme soustavu lineárních rovnic[6] 

y1 =  (1-a11)x1 - a12x2 - ... - a1nxn 

y2 = - a21x1 + (1-a22)x2 - ... –a2nxn 

 . 

 . 

 . 

yn = -an1x1 - an2x2 - ... + (1-ann)xn. 

 

jestliţe při výpočtu vyjdou některé sloţky vektoru y záporné, znamená to, ţe plány celkové 

výroby jednotlivých oborů nejsou navzájem sladěné. Výrobní spotřeba výrobků oborů 

odpovídajících těmto záporným sloţkám totiţ převyšuje celkovou produkci těchto oborů. 

záporná hodnota yi signalizuje, ţe výrobní moţnosti daného oboru jsou úzkým místem. 

Nemají-li výrobní kapacity ostatních oborů zůstat nevyuţity, je třeba zajistit dodávky výrobků 

tohoto oboru do systému z okolí. Jak velké mají být dodávky hotové produkce ze zdrojů 

mimo uvaţovaný ekonomický systém lze opět stanovit na základě strukturního modelu. [6] 
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Výpočet celkové produkce při znalosti konečného odbytu 

 

jinou základní úlohou je stanovení objemu celkové produkce jednotlivých oborů, je-li znám 

poţadovaný objem a struktura konečného odbytu. Známe tedy vektor y a počítáme celkovou 

produkci x. vycházíme ze vztahu x = B y, kde B = (E-A)
-1

 je matice inverzní k matici (E – A). 

matice B existuje právě tehdy, je-li matice (E-A) regulární (tedy s nenulovým 

determinantem). Jak jiţ bylo uvedeno je tento poţadavek při modelování reálných 

ekonomických systémů v hodnotovém vyjádření splněn vţdy, při naturálním vyjadřování jej 

lze často zajistit volbou vhodné jednotky. [6] 

 

Celkovou produkci na základě známého odbytu můţeme vypočítat také přímo ze soustavy 

lineárních rovnic, kterou řešíme vzhledem k neznámým x1, x2, ... xn (y1, y2, .... yn známe). 

 

Který z těchto postupů pouţijeme, závisí na účelu výpočtu a na stabilitě technických 

koeficientů. Jestliţe matice A je poměrně stabilní, či provádíme-li výpočet ve více variantách 

(měníme vektor x), je vhodné spočítat matici koeficientů komplexní spotřeby B. na niţších 

stupních řízení, kde prvky matice A spíše podléhají změnám a výpočty mají obvykle 

jednorázový charakter, řešíme zpravidla přímo soustavou lineárních rovnic. to je méně pracné 

neţ výpočet inverzní matice B, ale pro kaţdou alternativu konečného odbytu (y) je třeba 

soustavu řešit znovu. [6]  

6.1.2 Zajištění proporcí mezi objemem výroby a surovinovými zdroji 

 
Pomocí strukturního modelu jsme zkoumali vztahy mezi jednotlivými obory modelovaného 

systému navzájem a výstup z tohoto systému do okolí, zachycený prostřednictvím 

autonomního oboru konečná spotřeba. Modelem však můţeme zobrazit také vstupy do 

systému, dodávky z okolí. Všimneme si nejprve vztahů mezi celkovým objemem produkce, 

resp. konečným odbytem a spotřebou surovin materiálů apod. Dodávaných do modelovaného 

systému z okolí (surovinový vstup). [6]  

 

Uvaţujeme-li ve strukturní bilanci také spotřebu takovýchto primárních, z okolí uvaţovaného 

ekonomického systému dodávaných zdrojů, je nutno odpovídajícím způsobem rozšířit 

šachovnicovou tabulku, která tuto strukturní bilanci zachycuje. 
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Předpokládáme zde dodávky r typů surovin (materiálu, energie, polotovarů, dílů, součástek, 

mezivýrobků, atd.) z okolí do uvaţovaného ekonomického systému, tedy existenci r 

surovinových oborů. uvaţovaný systém přitom sestává z n výrobních oborů, ve kterých se 

tyto suroviny spotřebovávají. [6] 

 

Nechť muj = suj xj,  

kde  

muj – přímá spotřeba u-té suroviny na celkovou výrobu j-tého oboru v uvaţovaném období, 

suj – koeficient přímé spotřeby surovin, tj. spotřeba u-té suroviny na jednotku celkové 

produkce j-tého oboru. [6]  

 

Předpokládáme tedy, ţe nejen výrobní spotřeba výrobků daného ekonomického systému xij je 

přímo úměrná objemu celkové produkce xj, ale podobný charakter má také spotřeba surovin 

dodávaných z okolí. Pomocí norem spotřeby surovin suj lze vyjádřit celkovou spotřebu 

jednotlivých surovin v daném ekonomickém systému za dané období v závislosti na celkovém 

objemu produkce dosaţeném v tomto období. [6] 

 

Pro stanovení celkového mnoţství surovin nutného k zajištění určitého objemu konečného 

odbytu y lze upravit vztah x = B ∙ y na tvar Δs = S ∙ B ∙ y 

 

Prvky matice (S ∙ B) lze přitom interpretovat jako celkovou (přímou i nepřímou) spotřebu 

příslušné suroviny na jednotku konečného odbytu příslušného oboru. V plánování a 

ekonomické analýze je třeba mít vţdy na paměti předpoklad přímé úměrnosti mezi výrobní 

spotřebou a objemem produkce, za nichţ byly odvozeny. Při podchycení delších časových 

období je rovněţ nutno uváţit stabilitu norem spotřeby suj. [6]  

6.1.3 Zajištění proporcí mezi objemem výroby a dalšími primárními činiteli 

 
Kromě surovin, materiálů, polotovarů, energie apod. se při výrobě v daném ekonomickém 

systému uplatňují i další vstupy z okolí tohoto systému. Souhrnně hovoříme o primárních 

činitelích. Kromě uvedených můţe jít zejména o základní prostředky či pracovní sílu. Pomocí 

strukturního modelu lze rychle odhadnout potřebná mnoţství uvaţovaných primárních 

činitelů v závislosti na objemu celkové produkce či konečného odbytu daného systému. [6] 
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6.2 Cenové modely 

 
Vhodným nástrojem pro analýzu cen jsou strukturní bilance. Stanovením úplných nákladů na 

jednotku produkce kaţdého výrobního oboru vytváří mezioborová strukturní bilance 

objektivní základ pro vyjádření vlivu ceny určitého druhu produkce na výrobní náklady jiných 

výrobních oborů. Stává se tak nástrojem analýzy cenových relací a uvedení těchto relací do 

souladu s úplnými náklady daného typu produkce. Tento nástroj nabývá význam při úvahách 

o restrukturalizaci národního hospodářství, při stanovení záměrů v této oblasti, cest jak 

daných cílů dosáhnou i výběru odpovídajících prostředků. Přitom je třeba zdůraznit, ţe role 

strukturních modelů v cenové oblasti není zdaleka omezena jen na makroekonomickou sféru. 

S decentralizací ekonomiky výrazně roste nutnost analýzy a prognózování cenových vlivů pro 

řízení na mikroekonomické úrovni. [6] 

  

Strukturní modely se v analýze cen uţívají především k řešení následujících úloh [6]: 

- přepočet cen, 

- prognózování cen, 

- analýza a simulace důsledků cenových změn, 

- analýza a simulace důsledků různých cenových koncepcí, 

- modelování vazeb mezi cenami a jednotlivými sloţkami hodnoty přidané 

zpracováním. 

 

Vychází se přitom ze soustavy lineárních rovnic, vyjadřující vztah mezi hodnotou celkové 

produkce, materiálovými náklady a hodnou přidanou zpracováním. 

    

Dvěma základními modely, které z této soustavy vycházejí jsou[6]: 

- cenový model s vyjádřením objemů produkce, mezioborových toků a technických 

koeficientů v naturálních jednotkách, 

- cenový model s pouţitím indexů cen a jejich sloţek při hodnotovém vyjádření objemů 

produkce, mezioborových toků a technických koeficientů. 

 

Tyto dva typy cenových modelů nyní probereme podrobněji. U prvního půjde o vyjádření 

vzájemných vztahů mezi cenami produkce a jejich sloţkami, u druhého o dynamiku vývoje 

cen a jejich sloţek, charakterizovanou indexy změn. 
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7 Problémové oblasti a omezení bilančních modelů 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, lze pomocí jednoduchých matematických prostředků a 

počítačového vybavení poskytnout ekonomickému rozhodování rychlé a relativně přesné 

informace. Všechny operace, které potřebujeme pro řešení  bilancí, je moţno efektivně 

realizovat v prostředí tabulkových procesorů, např. Excel. Vzniká tak otázka proč tyto 

jednoduché a účinné  metody nejsou ve větší míře vyuţívány v českých  nejen  hutních 

podnicích. Problém  tkví  často v tom, ţe  výchozím předpokladem je linearita vztahů mezi 

výrobní spotřebou a výrobou jednotlivých oborů. Tento předpoklad nevystihuje dostatečně 

přesně skutečnost  - míra, s jakou se skutečnosti přibliţuje, je u různých oborů různá. Přičemţ 

podchycení i nelineárních závislostí (výroby a  výrobní spotřeby)  nenaráţí ani tak na 

matematické problémy, ale především na náročnost konstrukce nelineárních modelů,  na 

problematiku naplňování takového modelu dostatečně přesnými vstupními údaji.  Základní 

důleţitost při konstruování, ale především při praktické aplikaci strukturních modelů, má 

řešení otázky naplňování modelu základními daty - získání vhodných a konzistentních údajů. 

Celá řada modelů nedoznala širšího praktického vyuţití právě podceněním této otázky. Při 

sestavení strukturních modelů výrobně-spotřebního systému pak vzniká otázka, jak získat 

takové základní údaje, aby technické koeficienty nebyly ovlivněny (resp. byly ovlivněny co 

nejméně) způsobem sběru a zpracováním  údajů. Všechny maticové výpočty na  modelech 

jsou poměrně značně citlivé na změny v číselných údajích,  a je proto důleţité, aby technické 

koeficienty modelu popisovaly modelovanou realitu s maximální přesností, neboť při 

operacích inverze matic mohou nekontrolovatelně expandovat (např. ve zdroji [Rutrle]
7
 je 

uvedeno, ţe bylo experimentálně zjištěno, ţe 5% deviace u matice přímé spotřeby  vyvolává 

aţ 30% deviaci u některých prvků matice inverzní, tj. matice koeficientů komplexní 

spotřeby).V praxi se můţeme setkat také s poukazem na to, ţe bilančními modely nemůţeme 

zobrazit některé podstatné poţadavky rozhodování, jako např. „pomocí tohoto modelu nelze 

určit variantu „optimální“, nelze uvaţovat pouţití alternativní technologie, suroviny,  nelze 

uvaţovat reálně existující omezení na straně surovinových vstupů, výrobní kapacity či nelze 

zadat určité rozmezí konečné spotřeby„ a další.  Všechny zmíněné  námitky resp. poţadavky 

lze ovšem  realizovat prostřednictvím hodnocení variantních strukturních modelů, jejich 

spojením s optimalizačními metodami matematického programováním V kaţdém případě 

                                                        
7 Rutrle, P. Příspěvek k aplikaci ekonomicko-matematických metod na řízení energetického hospodářství 

hutního podniku. Kandidátská disertační práce,1975. 
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představují strukturní modely kompromis mezi snahou o co nejvěrnější a nejúplnější 

zobrazení ekonomické reality a poţadavkem dostupnosti adekvátních vstupních údajů a 

parametrů pro naplnění modelu. Při aplikaci kaţdého strukturních modelů je nutno mít na 

zřeteli omezení a zjednodušení, z nichţ vychází  a výsledky modelem  získané interpretovat 

s ohledem na ně. [10]  
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8 Využití strukturální analýzy  v hutním podniku 
 
Hutní podnik je jedním z podnikatelských subjektů, v němţ můţe uplatnění strukturální 

analýzy (ve spojení s matematickým  programováním) znamenat zvlášť významný informační  

přínos pro ekonomické řízení. Zdůvodněním je sloţitost exogenních a endogenních výrobně- 

spotřebních vazeb, náročnost technologií, logistiky a pracovních podmínek výroby.  Těsná 

technologická návaznost operací hutnického výrobního procesu, nutná bezprostřední 

návaznost hlavních výrobních agregátů (provozů), časté změny výrobního programu 

zapříčiněné jednak  odběrateli, jednak poměrně silným prvkem nejistoty obsaţeným 

v samotném výrobním procesu a způsobeným zejména nepřesnými informacemi o 

materiálových vstupech, vede k  poměrně krátkému časovému horizontu operativního 

plánování výroby a plánovací postupy musí být uzpůsobeny tak, aby dovolovaly provádět 

operativní změny v plánech.  Rovnováţný stav, ekonomická rovnováha hutního podniku  je 

během výrobního procesu ovlivňována jednak zevnitř-nerovnoměrnou výrobou, výrobní 

spotřebou, variabilní technologií, vyráběným sortimentem o různé materiálově energetické 

náročnosti, frekvencí prostojů a oprav výrobních agregátů,  jednak z  vnějšku kvalitou a 

mnoţstvím nakupovaných vstupů  a také poţadavky odběratelů. Všechna tato fakta by měla 

být brána v úvahu při systematickém posuzování  všech moţností vyuţití strukturální analýzy 

jako jednoho z nástrojů optimalizace operativního i strategického ekonomického řízení hutní 

výroby. [10]  

 

Tento předpoklad potvrzují respektive ilustrují dva publikované příklady. Prvním z nich je  

vyuţití strukturální analýzy ve spojení s lineárním programováním jako nástroje 

ekonomického  řízení energetického hospodářství hutního podniku  (Rutrle)
8
, jako nástroje 

plánování podnikové energetiky, zajišťování podmínek rovnováhy mezi nákupem, výrobou 

energie a její spotřebou. Strukturální analýza jako jeden z nástrojů racionálního 

ekonomického rozhodování můţe slouţit  v hutním podniku zejména k řešení následujících  

základních úloh [26]: 

- Jakou úroveň hutní výroby můţeme zajistit s danými výrobkovými kapacitami? 

- Jakou úroveň hutní výroby můţeme zajistit s určitým mnoţstvím energetických 

surovin? 

                                                        
8 Rutrle, P. Příspěvek k aplikaci ekonomicko-matematických metod na řízení energetického hospodářství 

hutního podniku. Kandidátská disertační práce, 1975. 
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- Jak je třeba zvýšit energetickou výrobu, aby to bylo v souladu s poţadovanou úrovní 

hutní výroby? 

- Jaké mnoţství energetických výrobků lze při poţadované úrovni hutní výroby 

maximálně dodávat mimo podnik? 

- Kde je v energetickém hospodářství nejuţší profil? 

 

Kvalita  strukturního modelu je dána [26]: 

- definicí aktivit, oborů 

- kvalitou technických koeficientů  - norem přímé spotřeby 

- kvalitou komplexních koeficientů,  ve kterých je zahrnuta jak přímá tak i nepřímá 

energetická spotřeba.   

 

Komplexní koeficient se vztahuje na 1 t vyrobené oceli, nazývá se koeficientem energetické 

náročnosti hutního podniku. Koeficient energetické náročnosti hutního podniku závisí 

především na energetické náročnosti výroby spotřebovaných energií, na druhu a  jakosti 

spotřebovávaných nakupovaných  energií a energetických surovin a na vlastní technologii 

příslušné hutní výroby. [26] 

 

Druhým příkladem je systém podnikatelských modelů EMA.PM. Ekonomicko – Ekologické 

Modelování, Analýzy a Optimalizace. Podnikatelský Model, vyvinutých jako podpora  

strategických i operativních  rozhodovacích procesů, s vyuţitím strukturální analýzy a 

lineárního programování – i simulační techniky. Systém je tvořen základními subsystémy – 

model výrobkově nákladový, model výrobní, model  finanční -  na něţ navazují modelová 

řešení optimalizace, analýzy citlivosti, analýzu bodu zvratu a hodnota firmy. Struktura 

systému podnikatelských modelů je  chráněná autorskou značkou  EMA.PM.
9
 

 

Na bázi metod strukturní analýzy  je vybudován výrobkově nákladový model (VNM) a  

v dynamizované podobě i model výrobní. Předmětem modelování VNM jsou systémy 

hmotně–energetické i nehmotné produkce definované na určité organizační jednotce  dané 

organizace. Vzhledem k tomu, ţe ve VNM nejsou uvaţovány změny ve struktuře a chování 

modelovaného výrobního  systému, je VNM statickým, v podstatě deterministickým 

modelem. [19]  

 

                                                        
9 Vlček, D.; Chuchro, J. Systém podnikatelských modelů (EMA.PM). Moderní řízení,1994, No.3 , pp. 15-20. 
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Informační bázi pro konstrukci VNM tvoří zejména tato data výchozího časového období[19]: 

- technicko - ekonomické charakteristiky  modelovaných procesů 

- technicko - ekonomické parametry vnitřních a vnějších vazeb a toků 

- další, např. ekonomicko-ekologické charakteristiky  modelovaných procesů 

 

Hlavními výstupy VNM jsou[19]: 

- výroba, vlastní výrobní spotřeba a vytíţení kapacit kaţdého výrobního procesu 

- postupné a průběţné kalkulace nákladů na jednotku prodeje a produkce kaţdého 

výrobního procesu 

- výnosy, náklady, hospodářský výsledek 

- data pro výpočet a analýzu bodu zvratu  

 

Systém podnikatelských modelů EMA.PM je jeho autory průběţně aktualizován a rozvíjen. 

Aktualizace se týkají zejména úprav modelu v návaznosti na novelizované závazné předpisy a 

normy, a to zejména v oblasti metodiky účetnictví. V literatuře [19] je uvedena případová 

studie včetně uţivatelských příruček pro práci se systémem podnikatelských modelů  

EMA.PM.  a moţné formy zápisu výchozích a výstupních  dat pro konstrukci systému 

podnikatelských modelů EMA.PM. [19] 
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9 Technologické schéma hutního podniku  
 

Ţelezo 

Ţelezo je nejen chemicky čistý prvek. Máme i různé druhy technických ţelez. Technické 

ţelezo je slitina s převládajícím prvkem ţeleza, které obsahuje i řadu různých jiných prvků. 

Tyto prvky mění vlastnosti ţeleza. Nejvíce však vlastnosti technického ţeleza ovlivňuje uhlík. 

Pod pojmem technické ţelezo tedy rozumíme slitinu ţeleza s uhlíkem a dalšími 

doprovodnými prvky, mezi které patří např. křemík, mangan, síra, fosfor a další. Technická 

ţeleza podle obsahu uhlíku dělíme na surová ţeleza s obsahem uhlíku nad 2% a na ocel 

s obsahem uhlíku pod 2%. Surové ţelezo se vyrábí ve vysokých pecích v tekutém stavu. 

Surová ţeleza jako taková se nehodí k přímé výrobě, protoţe vysoký obsah uhlíku způsobuje 

křehkost a proto se nedá kovat ani táhnout. Proto se surová ţeleza dále upravují, aby získaly 

poţadované vlastnosti (mechanické, fyzikální, nebo chemické), a podle jejich dalšího 

zpracování je dělíme na ţeleza ocelárenská – dále se zpracovávají na ocel a na ţeleza 

slévárenská, ze kterých se vyrábí odlitky.  

 

Popis vysokopecního závodu 

Vysokopecní závod je rozsáhlý komplex, který zahrnuje kromě vlastních vysokých pecí i 

spoustu dalších provozů a výrobních středisek. Mezi provozy vysokopecního závodu patří 

např. koksovna, skladiště rud, aglomerace, vysoké pece, ohřívače větru, plynové a energetické 

hospodářství, licí stroj, struskové hospodářství, případně další. Schéma vysokopecního 

závodu je znázorněno na obrázku v příloze č. 2. Důleţité je, aby uspořádání závodu 

zabezpečilo rychlou a snadnou přepravu surovin bez zbytečně velkých prostojů. K tomu 

mimo jiné také slouţí i zásobníky, které se od sebe liší podle účelu, kterému slouţí a podle 

toho co se v nich uchovává. Jsou postavené v blízkosti vysoké pece. Suroviny ze zásobníků 

do vysoké pece nejčastěji dopravují tzv. pásové dopravníky. Nyní si popíšeme vysokou pec. 

 

Popis vysoké pece 

Vysoké pece (viz. příloha 3) mohou mít různé rozměry podle technologie procesu výroby. Ve 

spodní části vysoké pece je umístěna tzv. nístěj. V nístěji se hromadí roztavené surové ţelezo 

a struska. Ve spodní části nístěje se nacházejí i odpichové otvory, kterými se vypouští 

roztavené ţelezo nebo struska. V horní části nístěje jsou umístěny výfučny, pomocí nich se do 

vysoké pece dmýchá horký vítr a paliva. Nad nístěji je tzv. sedlo. Sedlo má tvar komolého 
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kuţele. Tento tvar sedla umoţňuje odklon ţhavého plynu od pecní vyzdívky. Mezi sedlem a 

šachtou je přechod tzv. rozpor. Rozpor je přechodová část, bez které by se vytvořil neţádoucí 

mrtvý prostor. Šachta je největší částí vysoké pece a má tvar komolého kuţele. V ní probíhají 

všechny důleţité procesy, mezi které patří např. předehřev surovin, rozklad uhličitanů a 

nepřímá redukce. Sazebna, horní část vysoké pece, slouţí k plnění pece vsázkou a k odvádění 

vzniklého sazebního plnu z pece. Celý vnitřní prostor vysoké pece je vyzděn ţáruvzdornou 

vyzdívkou. Ţáruvzdorná vyzdívka musí odolávat i těm nejvyšším teplotám uvnitř pece. 

Největší náročnost na ţáruvzdornou vyzdívku je na dně nístěje, neboť je zde vystavena 

vysokému tlaku, vysokým teplotám a působení koksu, ţeleza a strusky.  

 

Jak jiţ bylo řečeno, vysokopecní závod kromě vlastních vysokých pecí zahrnuje další výrobní 

střediska. V následující části práce se stručně zastavím u aglomerace a koksovny.  

 

Aglomerace 

Princip aglomerace, neboli spékání ţelezných rud spočívá v tom, ţe prachová aglomerační 

směs rudy, vápence a koksu se zahřívá na teplotu při níţ dojde k natavení povrchu 

jednotlivých zrn a vznikne tavenina, která vytvoří kapalinové můstky. Ty po ztuhnutí vytvoří 

pevný pórovitý materiál nazývaný aglomerát. Aglomerát se přidává do vysokopecní vsázky 

jako její základní surovina. 

 

Koksovna 

Koksovna je závod, ve kterém se z uhlí při teplotě nad 900°C vyrábí koks. Koks ve vysoké 

peci slouţí jako palivo, redukovadlo, nauhličovadlo a má funkci nosné kostry. 

 

Popis ocelárny a válcovny 

 

Ocelárna 

Surové ţelezo a ocelový odpad jsou základní suroviny potřebné pro výrobu oceli. To, jaké 

vlastnosti bude výsledná ocel mít určují doprovodné prvky obsaţené v ţeleze. Mezi ţádoucí 

prvky v oceli patří např. C, Mn, Si, Cr, Ni a další. Ovšem v oceli se nachází i prvky, které 

jsou neţádoucí a mezi ně patří např. P, S, As, Zn a další, tyto prvky se snaţíme odstranit. 

Doprovodné prvky značně ovlivňují vlastnosti výsledné oceli a proto ocel podle nich dělíme 

do několika jakostních tříd podle normy ČSN.  
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Zařízení oceláren – ve světě existují čtyři základní typy výroby oceli:  

1) siemens-martinské pece (u nás a v západních zemích se jiţ nepouţívají), 

2) kyslíkové konvertory, 

3) elektrické obloukové pece a 

4) tandemové pece. 

 

Válcovna 

Při válcování dochází k tváření materiálu, který vykonává posuvný pohyb  

v mezeře mezi otáčejícími se válci. Vnější síla se přenáší tlakem. Výchozím materiálem pro 

válcování jsou dnes převáţně ingoty a plynulé lité předlitky. 

 

Jednotlivé druhy válcoven: 

- válcovny předvalků  

- válcovny pásu za tepla 

- válcovny plechů  

- válcovny profilů  

- válcovny trub 
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10 Úvod do problematiky  
 
Ve své diplomní práci se modelově zabývám problémem určení maximální ceny tekutého 

surového ţeleza, dodávaného z vysokopecního závodu ArcelorMittal Ostrava, a.s. do ocelárny 

společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. tak, aby náklady na předlitky (bramy) 

vyrobené v této ocelárně nebyly vyšší, neţ cena nakupovaných externích bram. 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s., tak jak ho známe dnes, vznikl v roce 2006, kdyţ indický 

podnikatel Lakšmí Mittal převzal společnost Arcelor a spojil ji se svou společností Mittal 

steel. Tak vznikl dnešní název ArcelorMittal a.s. Avšak historie této společnosti je mnohem 

delší. V roce 1942 tehdejší Vítkovické ţelezárny začaly výstavbu nového závodu 

v Kunčicích. V roce 1951 došlo k oddělení tohoto závodu a vznikla Nová huť Klementa 

Gottwalda. V následujících letech docházelo k rozšiřování, modernizaci a zvětšování 

výrobních kapacit jednotlivých závodů. Další změna názvu na Nová huť přišla v roce 1989. 

Od roku 2003 uţ je vlastníkem Ind Mittal. Za jeho vedení společnost několikrát změnila 

název i strategii výroby. ArcelorMittal a.s. je rozdělen do několika výrobních závodů. Jedná 

se o závody – Koksovna, Vysoké pece, Ocelárna, Válcovny, Strojírny a slévárny, Údrţba, 

Energetický komplex a Doprava zajišťující interní ţelezniční a silniční dopravu mezi 

jednotlivými útvary podniku. 

 

Výrobní činnost společnosti se zaměřuje především na výrobu a zpracování surového ţeleza, 

oceli a hutní druhovýroby. Největší podíl výroby zaujímají dlouhé a ploché válcované 

výrobky. Společnost však vyrábí i důlní výztuţe, silniční svodidla a výrobky pro ocelářství 

např. pánvový vůz, ocelové konstrukce, náhradní díly pro hutní agregáty, pánve pro přepravu 

tekuté oceli a mnoho dalších. Společnost také vlastní prodejnu, ve které prodává své výrobky. 

Jedná se například o různé tyče, dráty, plechy a trubky.  

 

Společnost ArcelorMittal a. s. je drţitelem i několika certifikátů. Hlavně jde o certifikáty 

kvality výroby dle norem EN ISO 9000 a v oblasti enviromentu EN ISO 14001. V neposlední 

řadě společnost také dbá na zdraví svých zaměstnanců a vlastní osvědčení „Bezpečný 

podnik“. 
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Druhou společností, o které se zmíním je EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s.  

Společnost EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. vznikla roku 2007, kdy se jejím vlastníkem 

stala společnost Evraz Group S.A. Vítkovické ţelezárny mají ovšem dalekosáhlejší historii. 

Historie společnosti se začíná psát jiţ roku 1828 v Rudolfově huti. S dalším rozvojem byly 

budovány nové výrobní tratě, haly, provozy atd. Dalším důleţitým milníkem byl rok 1913, 

kdy se zprovoznila nová ocelárna. Pro provoz konvertorové ocelárny v tehdejších 

Vítkovicích, a.s. bylo rozhodující datum 27.9.1998, kdy byla definitivně ukončena výroba 

surového ţeleza na poslední Vysoké peci č.1 ve Vítkovicích a veškeré dodávky tekutého 

ţeleza pro vítkovickou ocelárnu byly zabezpečovány z VPO, a.s. (Vysoké pece Ostrava, 

původně společný podnik Nové Huti a Vítkovic, nyní výhradně v majetku ArcelorMittal 

Ostrava, a.s.). Stávající podnik se vyvíjel a modernizoval, implementovaly a zkoušely se nová 

zařízení. To vše vedlo k tomu, ţe v roce 1995 bylo do provozu uvedeno zařízení sekundární 

metalurgie. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. je také rozdělen do několika provozů – 

Ocelárna, Válcovny a Výpalky.  

 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. vlastní také několik certifikátů. Jedná se o certifikáty 

jakosti EN ISO 9001, API. spec. Q1 a certifikát environmentálního managementu kvality 

14001. Společnost je drţitelem i mnoha dalších certifikátů, aprobací a prohlášení o shodě. 

K výrobkům společnosti patří plechy, které se válcují na válcovací trati 3,5 kvarto o 

tloušťkách 5 – 80 mm a šířkách 1000 – 3300 mm. Tyto plechy najdou uplatnění např. 

v ocelových mostních konstrukcích, lodích, dopravních strojích a vozidlech, ve vojenství atd. 

V nabídce společnosti najdeme také výpalky. Výchozím materiálem na výrobu výpalků jsou 

vlastní plechy. Profily jsou dalším výrobkem společnosti. Výrobní program tvoří – nosníky, 

úhelníky, štětovnice, jeřábové kolejnice, kruhová a čtvercová ocel a další speciální profily.  

 

O těchto dvou společnostech se zmiňuji záměrně. Tato diplomová práce vzniká na základě 

dlouhodobého rozporu  mezi uvedenými  společnostmi.  

 

ArcelorMittal a.s. má čtyři vysoké pece, ve kterých vyrobí přes tři miliony tun surového 

ţeleza ročně. Většinu vyrobeného surového ţeleza si ArcelorMittal a.s. nechává do svého 

závodu ocelárna a část (do 25%)  prodává společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Právě toto ţelezo zapříčinilo rozpor mezi těmito hutními podniky. Obchodní vztahy mezi 
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společnostmi se v poslední době (1.polovina roku 2010) vyhrotily. ArcelorMittal a.s. 

poţadoval další zvýšení ceny za dodávky surového ţeleza. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. 

povaţoval takto nasazenou cenu surového ţeleza za předraţenou, proto zvaţoval a částečně i 

realizoval dovoz bram z Ruska a Ukrajiny. To je však spojeno s vysokými náklady, čekací 

dobou a omezenými moţnostmi rychlé operativní reakce na poţadavky zákazníka. U výroby 

předlitků z vlastní oceli (podmíněné však nákupem tekutého ţeleza) je výhoda v tom, ţe se 

můţe upravit podle přání a potřeb zákazníků, coţ u jiţ hotových bram není moţné. 

ArceloruMittal a.s. tato situace také nevyhovuje, protoţe nemá uplatnění pro 600 aţ 800 

tis.tun surového ţeleza. Obě společnosti by rády našly řešení.  

 

Tato diplomová práce reaguje na situaci vzniklou sporem o ceny tekutého ţeleza mezi 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a společností EVRAZ VÍTKOVICE  STEEL, a.s.,  a 

klade si za cíl  vyuţít  metodiku strukturální analýzy k  propočtu  koeficientů přímé spotřeby a  

koeficientů komplexní spotřeby  a doplnit tyto propočty  o úvahu, která by vedla k modelu  

stanovení limitních hodnot nákupních cen ocelárenské a válcovenské vsázky pro 

předpokládanou technologickou substituci.   
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11 Tvorba matematického modelu 

11.1 Kvantifikace materiálových toků 

 
Při sestavování strukturního modelu pro konkrétní podmínky hutního podniku vzniká obvykle 

problém se získáním relevantních dat, zejména z oblasti kalkulací vlastních nákladů, které 

zpravidla jsou předmětem obchodního tajemství. Pokusím se tedy navrhnout model, který 

pracuje s běţně dostupnými údaji technických koeficientů, do kterého si pak aţ sám uţivatel 

doplní pouze dva údaje: vlastní náklady na výrobu oceli a relevantní cenu nakupovaných 

bram. Pro ověření správnosti modelu pouţiji upravené hodnoty z roku 2002.  

 

Názorný přehled materiálových toků poskytuje Tokový diagram hutní produkce příloha č.4. 

V tokovém diagramu se zobrazují vazby a toky mezi definovanými procesy a dále vstupní a 

výstupní vazby a toky na vnější i vnitřní prostředí v měrných jednotkách. Tokový diagram 

tedy dává přehled o vztazích uvnitř systému i o jeho vztazích k okolí. Podle orientace šipek 

vidíme, ţe se jedná o odběratelsko-dodavatelský systém. Do výrobního oboru vstupují externí 

vstupy jedná se např. o šrot, ţelezo VPO, bramy  z nákupu, případně ze skladu a další externí 

vsázky. Tokový diagram také dává názorný přehled o přímých vazbách mezi jednotlivými 

výrobními procesy, zpětných vazbách a výstupech z jednotlivých procesů.  

 

Objektem modelování je hutní podnik  

Předmětem modelování jsou materiálové toky  

Účel modelování – sestavení matematického modelu  

Cíl modelování – stanovení limitních cen substitutů ocelárenské a válcovenské vsázky 

Systém je definován těmito prvky: 

- ocelárna – kontislitky, ingoty 

- EOP – elektrická oblouková pec, Vítkovice, a. s. 

- výroba plechů kvarto 3,5 – tlusté plechy 

- výroba plechů duo 4,5 – tlusté plechy 

- výpalky – tvarové výpalky 

- TPT (těţká profilová trať) – hrubé profily 

 

Aby bylo moţné spočítat koeficienty přímé spotřeby je nejprve nutné sestavit si 

šachovnicovou tabulku viz. tabulka 1. Šachovnicová tabulka nám ukazuje výrobní spotřeby, 
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konečné spotřeby a celkovou produkci v absolutních hodnotách. V řádcích šachovnicové 

tabulky vidíme vztahy mezi zdroji, výrobní a konečnou spotřebou.  

 

Tab. 1 Šachovnicová tabulka absolutních hodnot 

bramy ingoty bloky plechy 4,5 plechy3,5 profily výpalky výstup celkem

bramy 96 600 10 000 704 600 20 400 831 600

ingoty 38 400 38 400

bloky 95 380 95 380

plechy 4,5 3 150 46 850 50 000

plechy3,5 13 600 595 000 608 600

profily 90 000 90 000

výpalky 11 800 11 800

surové Fe 622 000 29 800

šrot 293 000 14 000

ingoty 22 800

bramy 5 000

bloky 3 200

externí vsázka 1 2 675 844 128 200 223 440 46 000 28 800

externí vsázka 2 944 632 45 136

externí vsázka celkem IIIa kv. 3 620 476 173 336 223 440 46 000 28 800

vsázka I.kv. 0 0 633 183 334 122 4 618 434 644 082 167 500

Ostatní vsázka včetně dobropisů za šrot 578 305 29 116 2 176 -56 259 -245 614 -3 341 -12 122

Technologické palivo 196 957 11 704 0 49 049 237 667 47 410 452

Mzdy + pojistné 110 027 5 081 4 240 55 304 139 253 56 830 9 529

Odpisy HIM 203 566 12 934 214 6 400 213 729 2 617 2 221

Opravy a udržování 287 715 13 285 0 26 526 91 000 29 000 2 474

Přeúčt. nákl. ost. NS + zásob. režie 507 23 0 13 874 95 449 17 888 3 270

Technický rozvoj - rezerva 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní výrobní režie 428 474 19 719 4 269 94 687 479 602 172 115 6 314

Ostaní náklady (SR,DR,OR) 0 0 0 53 989 784 079 164 939 5 724

Zmetky 31 135 5 268 0 -6 674 -20 896 -1 636 -371

Okuje,konvert.plyn,kokil. litina -6 283 -1 891 0 0 0 0 0

Náklady celkem 5 450 879 268 575 644 082 794 458 6 438 703 1 158 704 184 991

náklady Kč/kg 6,555 6,994 6,753 15,889 10,580 12,874 15,677

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Při sestavování šachovnicové tabulky se postupuje při vyplňování řádků shora dolů. Ve 

sloupcích je vţdy uvedeno, odkud a kam se daný materiál přepravuje. V posledním sloupci je 

uveden součet jednotlivých poloţek v daném řádku, v našem případě se jedná o mnoţství tun.  

První a druhý kvadrant šachovnicové tabulky jsem sestavila podle diagramu materiálových 

toků. Vidíme v ní např., ţe na výrobu bram potřebujeme 96 600 tun bloků, 10 000 tun plechů 

4,5, 704 600 tun plechů 3,5. Celková spotřeba činí 831 600 tun materiálu. Výstup je 20 400 

tun bram. Takhle se postupuje i v případě ingotů, bloků, plechů 3,5, plechů 4,5, profilů a 

výpalků. Dále v šachovnicové tabulce můţeme vidět i potřebné externí suroviny, mezi něţ 

patří surové Fe, šrot, ingoty, bramy, bloky. Ve třetím kvadrantu naší šachovnicové tabulky 

jsou zaznamenány náklady na výrobu. Mezi ně patří náklady na vsázku, technologické palivo, 

mzdy+pojistné, odpisy HIM, opravy a údrţba, reţie, rezervy a zmetky.  Na posledních řádcích 
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šachovnicové tabulky jsou vyčísleny celkové a průměrné náklady na kaţdou poloţku 

výrobního sortimentu. 

 

11.2 Výpočty koeficientů přímé a komplexní spotřeby 

 
Koeficienty přímé spotřeby vypočítáme následujícím způsobem: 

Nejprve si sestavíme matici A, která je maticí technických koeficientů. Technické koeficienty 

aij jsou konstantní a vycházejí z přímé spotřeby. Tyto koeficienty se stanoví ze vztahu 

x
x

a
j

ij

ij
  viz. teoretická část kapitola 5.1 a 5.2. Matice A je pak maticí přímé spotřeby. 

Matice A 

Výrobek bramy ingoty bloky plechy 4,5 plechy 3,5 profily výpalky surové Fe 

bramy   1.01279 0.2 1.15774    

ingoty    0.768     

bloky      1.0598   

plechy 4,5       0.26694  

plechy3,5       1.15254  

profily         

výpalky         

surové Fe 0.747956 0.776042       

 

Vzorový výpočet: 

Pro názornost si vybírám výpočet koeficientu 13a : 

101279,1
95380

96600

3

13
13 

x

x
a

x

x
a

j

ij

ij  

 

Technické koeficienty, neboli koeficienty přímé spotřeby vyjadřují např. kolik potřebujeme 

bram na výrobu jednotky bloků. V našem případě to znamená, ţe na výrobu jedné tuny bloků 

spotřebujeme 1,01279 tuny bram. 

 

Dále pro výpočet koeficientů komplexní spotřeby je nutné odečíst matici A od matice E, 

přičemţ matice E je jednotková. Pro tyto a následující výpočty je vhodné vyuţít programu 

Microsoft Excel.  
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Výsledný tvar matice bude následující: 

 

Matice E-A  

Výrobek bramy ingoty bloky plechy 4,5 plechy 3,5 profily výpalky surové Fe 

bramy 1 0 -1.01279 -0.2 -1.15774 0 0 0 

ingoty 0 1 0 -0.768 0 0 0 0 

bloky 0 0 1 0 0 -1.0598 0 0 

plechy 4,5 0 0 0 1 0 0 -0.26694 0 

plechy 3,5 0 0 0 0 1 0 -1.15254 0 

profily 0 0 0 0 0 1 0 0 

výpalky 0 0 0 0 0 0 1 0 

surové Fe -0.74796 -0.77604 0 0 0 0 0 1 

 

Z této matice uděláme matici inverzní. Tak vznikne matice B, která je maticí koeficientů 

komplexní spotřeby. Její prvky bij jsou konstanty daného systému. Tato matice ve strukturální 

analýze je významným ukazatelem vzájemných vazeb mezi odvětvími.  

 

Matice B = (E-A)
-1

 

Výrobek bramy ingoty bloky plechy 4,5 plechy 3,5 profily výpalky surové Fe 

bramy 1 0 1.01279 0.2 1.15774 1.073354842 1.38773 0 

ingoty 0 1 0 0.768 0 0 0.20501 0 

bloky 0 0 1 0 0 1.0598 0 0 

plechy 4,5 0 0 0 1 0 0 0.26694 0 

plechy 3,5 0 0 0 0 1 0 1.15254 0 

profily 0 0 0 0 0 1 0 0 

výpalky 0 0 0 0 0 0 1 0 

surové Fe 0.747956 0.776042 0.757522 0.745591 0.865939 0.802822194 1.197057 1 

 

Matice B nám říká jaká je celková spotřeba produkce na jednotku konečného odbytu. Prvky 

nad hlavní diagonálou ukazují tok produkce z jednoho oboru do oboru následujícího.  
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12 Algoritmus stanovení limitních cen substitutů hutní vsázky  
 

Pro potřeby výpočtu  limitních hodnot nákupních cen ocelárenské a válcovenské vsázky pro 

předpokládanou technologickou substituci  označíme aktuální cenu  nakupovaného surového 

ţeleza na jednu tunu Xa, novou (zvýšenou) cenu surového ţeleza označíme Xz, cenu bramy 

vlastní označíme Bv a  cenu nakupované bramy označíme Bn. 

 

Cena surového Fe Kč/t – aktuální  Xa 

Cena surového Fe Kč/t – nová, zvýšená Xz 

Cena vlastní bramy Kč/t   Bv 

Cena nakupované bramy Kč/t  Bn 

 

Z koeficientů komplexní spotřeby vyplývá, ţe mnoţství surového Fe v bramě činí 0,747956, 

mnoţství surového Fe v plechu kvarto 3,5 činí 0,865939 a mnoţství bram v plechu kvarto 3,5 

činí 1,15774 (vše v t/t). 

 

Mnoţství Fe v bramě    0,747956 (t/t) 

Mnoţství Fe v plechu kvarto 3,5  0,865939 (t/t) 

Mnoţství bram v plechu kvarto 3,5  1,15774 (t/t) 

 

Rozdíl mezi cenami vlastní a nakupované bramy    

Bn – Bv 

Rozdíl mezi cenami vlastní a nakupované bramy v 1t plechu  

1,15774 (Bn – Bv) 

Tento rozdíl se můţe promítnout do zvýšení ceny Fe   

0,865939 Xz = 0,865939 Xa + (Bn – Bv) 1,15774 

Po úpravě dostaneme 

   Xz = Xa + 1,33696 (Bn – Bv) 

nebo   Xz – Xa = 1,336976 (Bn – Bv) 

 

Výsledkem  výše uvedených  propočtů jsou relativně jednoduché matematické vztahy, do 

kterých lze doplnit údaje nákupní a případně prodejní ceny ocelárenské a válcovenské vsázky 

(aktuální i očekávaný) a údaje z  podnikové evidence (systém podnikových kalkulací) a 

dospět tak ke stanovení limitních hodnot nákupních cen ocelárenské a válcovenské vsázky pro 
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předpokládanou technologickou substituci a získat tak cennou informaci, při jakých cenových 

relacích je uvaţovaná substituce ještě efektivní. 

 

Kontrolní propočet: 

 

Cena surového Fe Kč/t – aktuální   

Xa = 4 302 Kč 

 

Cena vlastní bramy ( vlastní náklady) Kč/t   

Bv = 6 555 Kč 

 

Z toho náklady na Fe  

   Xa ∙ keof 

   4 302 ∙ 0,747956 = 3 218 Kč 

 

Ostatní náklady na výrobu bramy (kromě ţeleza)  

   Bv – náklady na Fe 

   6 555 – 3 218 = 3 337 Kč 

 

Cena nakupované bramy Kč/t 

   Bn = 9 200 Kč 

 

Cena surového Fe zvýšená 

   Xz = Xa + 1,33696 ∙ (Bn – Bv) 

   Xz = 4 302 + 1,33696 ∙ (9 200 – 3 337) 

   Xz = 7 838 Kč 

 

Cena vlastní bramy vyrobené z draţšího surového Fe 

   Xz ∙ koef. + ostatní náklady 

   7 838 ∙ 0,747956 + 3 337 = 9 200 Kč 

 

 

Dle uvedeného výpočtu se cena surového ţeleza  můţe zvýšit z původní hodnoty 4302 Kč/t aţ 

na hodnotu 7838 Kč/t. Jakmile bude cena vyšší neţ je stanovená limitní cena (7838 Kč/t)  uţ 
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se podniku nevyplatí vyrábět si vlastní bramy z nakupovaného surového ţeleza, ale  je pro něj 

výhodnější bramy nakupovat od externího dodavatele (za cenu 9200 Kč/t).  

 

Uvedený propočet je ovšem pouze základem pro variantní úvahy o moţné náhradě 

vsázkových vstupů, neboť například zcela abstrahuje od působení fixních nákladů při 

omezeném provozu ocelárny, od ztráty dodavatelské flexibility vůči zákazníkům atd. 

 

Modelový příklad však prokazuje moţnost vyuţití pouze dostupných technických koeficientů 

(předvah) k sestavení jednoduchého algoritmu výpočtu cen substituce, do kterého si uţivatel 

aktuální a relevantní údaje pro konkrétní situaci dosadí. 
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13 Závěr  
 
Hutnický průmysl má specifické poţadavky na plánování, protoţe jednotlivé technologické 

operace a návaznosti jsou úzce spjaty. Plánování proto musí často reagovat na novou nastalou 

situaci a být navrhnuto tak, aby reagovalo a bylo ho moţno operativně upravit dle nových 

podmínek. Toto nelze, pokud management dokonale nezná vzájemné vazby mezi 

jednotlivými procesy. Management takovéhoto podniku by měl mít nástroj, který mu umoţní 

flexibilní řízení. Mezi takové nástroje patří strukturální analýza. Jejím výsledkem je strukturní 

model, který názorně popisuje jednotlivé operace a jejich vzájemné vazby a návaznosti. 

Strukturní model můţe být sestaven jak v peněţních tak i v naturálních jednotkách.  

 

Tvorba strukturního modelu vyţaduje dokonalou znalost jednotlivých toků surovin, výrobků, 

materiálu, energie atd. uvnitř systému, ale i návaznosti na okolí, a to na všech úrovních řízení. 

Strukturní model je však jenom snahou o co nejvěrnější a nejpřesnější popsání daného 

reálného systému. To jak přesně model vystihuje realitu je dáno dostupnými daty vstupů a 

dalších parametrů naplňujících model.  

 

Základní význam při konstruování a praktické aplikaci strukturních modelů, má řešení otázky 

naplňování modelu vstupními daty - získání vhodných a konzistentních údajů.   Pracovníci 

mimo danou podnikovou sféru naráţejí často na bariéru získání relevantních dat zejména 

s odkazem na „předmět obchodního tajemství“. Zdrojem poznání však mohou být také 

strukturní modely na bázi vyuţití dostupných retrospektivních dat technického charakteru 

(kapacitní charakteristiky, spotřební čísla), která jsou publikována a běţně dostupná např. 

v hutnických ročenkách a přehledech, přičemţ tyto soubory agregovaných dat se v řadě 

případů meziročně významně nemění a mohou se stát základem pro sestavení základní matice 

výrobně spotřebních vztahů a následně softwarově jednoduchou transformací pro výpočet 

matice tzv. koeficientů komplexní (přímé i nepřímé) spotřeby jako dominantní veličina 

strukturální analýzy, jejíţ vypovídací schopnost v rámci řešení různých úloh na strukturních 

modelech je zcela principiální. Pracovníkům z praxe lze nabídnout pro rozhodování 

v konkrétních situacích kvalifikované algoritmy, které po naplnění příslušnými daty mohou 

významně podpořit objektivitu rozhodování.  

 

Tato diplomová práce v teoretické části vysvětluje význam strukturální analýzy a její základní 

principy.  Praktická část  diplomové práce reaguje na situaci vzniklou sporem o ceny tekutého 
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ţeleza mezi společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a společností EVRAZ VÍTKOVICE  

STEEL, a.s. (počátkem roku 2010).  Prostřednictvím  metodiky strukturální analýzy a pomocí  

jednoduchých matematických úvah a propočtů se snaţí dospět k algoritmu, který by umoţnil  

stanovit limitní hodnoty nákupních cen ocelárenské a válcovenské vsázky pro 

předpokládanou technologickou substituci. 

 

V první fázi praktické části diplomové práce jsou na základě modelových  údajů z roku 2002 

vypočteny koeficienty přímé a komplexní spotřeby. V druhé fázi byl na základě znalosti 

koeficientů komplexní spotřeby a modelových hodnot nákupních cen ocelárenské a 

válcovenské vsázky  navrţen  a ověřen algoritmus, který lze vyuţít  ke stanovení limitních 

hodnot nákupních cen vsázky pro předpokládanou technologickou substituci. Tento 

algoritmus je moţno získat dosazením pouze technických koeficientů do strukturního modelu.  

 

Výsledkem jsou relativně jednoduché matematické vztahy, do kterých si kaţdý uţivatel můţe  

bez znalosti matice absolutních hodnot, bez znalosti hodnot odbytu a hodnot 3 kvadrantu 

šachovnicové tabulky  zadat hodnoty vlastních nákladů na výrobu bram a ceny bram 

nakupovaných a získat  tak cenné  informace pro variantní rozhodování. 
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15 Seznam použitých symbolů 
 
xij ... produkce i-tého výrobního oboru spotřebovaná v j-tém výrobním oboru (i,j = 1 ... n) 

ci ... produkce i-tého oboru spotřebovaná při výrobě v modelovaném systému (tedy celkem 

ve všech oborech) (1, ...., n) 

yip ... produkce i-tého výrobního oboru dodaná do p-tého oboru konečné spotřeby (ze systému 

do okolí) (i = 1, ... n; p = 1, ... k) 

diq ... dodávky výrobků i-tého výrobního oboru z q-tého dovozního oboru (z okolí do 

systému) (i = 1, ... n; q = 1 ... l) 

yi ... celkový konečný odbyt i-tého výrobního oboru (výstup z i-tého oboru do okolí)  

(i = 1, .... n) 

xi ... celková produkce i-tého výrobního oboru (i = 1, ... n). 

muj .. suroviny u-tého surovinového oboru přímo spotřebovávané v j-tém výrobním oboru  

(u = 1, ... r; j = 1, .... n) 

su ... celková spotřeba surovin u-tého surovinového oboru v modelovaném systému (tedy 

celkem ve všech výrobních oborech 1, ... n) 

zvj ... výše v-té poloţky nemateriálových nákladů či zisků dosaţené v j-tém výrobním oboru  

(v = 1, ... s; j = 1, ... n) 

nv ... celková výše v-té poloţky nemateriálových nákladů či zisku v modelovaném systému 

(celkem ve všech výrobních oborech 1, .... n; v = 1, ... s). 

muj… přímá spotřeba u-té suroviny na celkovou výrobu j-tého oboru v uvaţovaném období, 

suj… koeficient přímé spotřeby surovin, tj. spotřeba u-té suroviny na jednotku celkové 

produkce j-tého oboru  

sd … celková spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru  

sd,j …spotřeba produkce d-tého dodavatelského oboru v j-tém oboru 

sd,i …hodnota spotřeby produkce d-tého dodavatelského oboru v i-tém oboru (d = 1,2…k) 

        (materiálově - energetická spotřeba z „cizí“ – dodavatelské výroby) 

oi …..odpisy (výrobního) zařízení i-tého oboru 

mi ….mzdy pracovníků i-tého oboru 

fi …..ostatní (finanční) náklady i-tého oboru 

zi …..zisk z prodeje výroby i-tého oboru 

ipj ... index cen produkce j-tého oboru 

isu ... index cen u-té suroviny (materiálu) 



52 

imj ... index mezd v j-tém oboru 

iaj ... index odpisů v j-tém oboru 

izj ... index zisku v j-tém oboru 

ivj ... index ostatních nemateriálových nákladů v j-tém oboru 
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Schéma rozšířené šachovnicové tabulky  

 

 
Výrobní spotřeba  

Konečná spotřeba 

(výstup výrobků mimo 
systém) 

Konečný 

odbyt 
Celková 

produkce 

1 2 ... j .. n 
Cel- 
kem 1 2 ... k y x 

V
ý

ro
b

n
í 

o
b

o
ry

 

1 x11 x12 ... x1j … x1n c1 y11 y12 ... y1k y1 x1 

2 x21 x22 ... x2j … x2n c2 y21 y22 ... y2k y2 x2 

∙ ∙ 

I. kvadrant 

∙ … ∙ ∙ ∙ 
II. 

kvadrant 

∙ ∙ ∙ 

∙ ∙ ∙ … ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

∙ ∙ ∙ … ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
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∙ ∙ ∙ 
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Tokový diagram hutní produkce 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


