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Anotace 

 

Výroba tepla a elektrické energie v České republice je v současné době z větší části postavena na 

spalování fosilních paliv, zejména hnědého uhlí. Územní limity pro těžbu hnědého uhlí a jeho 

rostoucí cena nutí provozovatele tepláren a elektráren hledat východisko kombinací různých 

dodavatelů paliva. Tato práce analyzuje současnou situaci dopravy paliva v teplárně Komořany, 

kterou provozuje společnost United Energy, a.s. Provedená ekonomická analýza popisuje stávající, 

finančně nákladný stav dopravy paliva v areálu společnosti a navrhuje možná řešení vedoucí ke 

snížení nákladů. V rámci analýzy byl proveden výpočet nákladů jednotlivých variant provozu 

strojů na skládce v závislosti na množství paliva dovezeného nákladní automobilovou dopravou a 

po železnici. 
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Annotation of thesis 

 

Current production of heat and electricity in the Czech Republic is mostly based on fossil fuels, 

especially brown coal. Territorial limits for brown coal mining and its increasing price are forcing 

operators of heating and power plants to find the solution from a combination of different fuel 

suppliers. This thesis analyzes the present situation of transport fuels in the heating plant 

Komořany operated by United Energy, Inc. Performed economic analysis describes the current 

very expensive transportation of fuel within the company and suggests possible solutions to reduce 

costs. In this analysis a cost calculation of various machine operations at the landfill was made, 

derived from the amount of fuel imported by trucks and by rail. 
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CaCO3   - uhličitan vápenatý 

CZT      - centrální zásobování teplem 

EUHo    - externí uhelné hospodářství 
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1. Úvod 

Česká republika, jako jedna z mála evropských zemí, má vybudovaný rozsáhlý systém 

centrálního zásobování teplem (CZT). V tomto systému je teplo vyráběno ve velkých 

zdrojích, jako jsou teplárny, elektrárny nebo výtopny. Výhoda tohoto sytému je především 

v eliminaci malých zdrojů tepla, které na rozdíl velkých zdrojů nepodléhají jakékoli 

ekologické kontrole. Další výhodou pro ochranu životního prostředí je kombinovaná 

výroba elektrické energie a tepla. Jedná se o současnou výrobu elektřiny a tepla, kdy 

vyrobená pára nejdříve projde turbogenerátorem, kde vyrobí elektřinu a následně ještě 

ohřeje vodu pro systém CZT. Tento kombinovaný způsob výroby umožňuje dosáhnout 

vysoké účinnosti výroby při získávání energie z paliva, většinou hnědého nebo černého 

uhlí. 

Zdroje CZT byly dříve budovány v blízkosti uhelných zdrojů, aby se snížily náklady na 

dopravu paliva. Každý zdroj má vybudovanou vlastní uhelnou skládku, kam je uhlí 

dopravováno po železnici nebo nákladní dopravou. Některé zdroje byly spojeny s uhelnou 

společností přímo pasovou dopravou a v těchto případech nebyla uhelná skládka 

vybudována. V souvislosti s rostoucí cenou uhlí dochází i u těchto zdrojů k výstavbě 

uhelných skládek a diverzifikaci dodavatelů paliva. To přináší provozovatelům zdrojů další 

náklady, které souvisí s dopravou a manipulací paliva. 

Tato práce se zabývá manipulací paliva na skládce paliva společnosti United Energy, a.s. a 

volbou použité mechanizace. Cílem práce je nalézt nejméně nákladný způsob manipulace 

s palivem pro stanovené množství dováženého paliva. 
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2. Zhodnocení současného stavu dopravy a manipulace paliva  

2.1. Představení společnosti 

Společnost United Energy, a.s. (dále „UE“) v Mostě 

- Komořanech je vlastníkem a provozovatelem 

teplárny Komořany s kombinovanou výrobou 

elektřiny a tepla spalující hnědé uhlí a navazujících 

rozvodů tepla. Společnost je významným výrobcem 

a dodavatelem tepla, a prostřednictvím dceřiné 

společnosti United Energy Trading, a.s., i 

dodavatelem elektrické energie průmyslovým zákazníkům. V Mostě a Litvínově zásobuje 

teplárna více než 34 tisíc domácností teplem z CZT. Zaměstnává 321 pracovníků (stav k 1. 

9. 2011). Jediným akcionářem společnosti je Czech Energy Holding, a.s. a patří do 

konsolidovaného celku finanční skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s. 

Teplárna Komořany je zdrojem tepelné a elektrické 

energie, které jsou vyráběny spalováním 

energetických paliv, jako jsou hnědé uhlí a 

biomasa. K získání tepelné energie z paliva dochází 

ve fluidním kotli, kdy uvolněné teplo ve spalinách 

je předáváno vodě, která se ohřívá na teplotu 

590 °C a tlak 7,9 MPa. Teplárna disponuje deseti 

fluidními kotli. Tepelná energie ve formě páry je dále použita buď k výrobě tepla, nebo 

k výrobě elektřiny. Při výrobě tepla dochází také k výrobě elektřiny, kdy pára nejdříve 

projde protitlakou turbínou a následně zbývající teplo předá vodě v horkovodu. Výroba 

tepla pro konečné zákazníky je tak vysoce efektivní díky účinnosti využití energie z paliva, 

která dosahuje až 90 %. Tento cyklus se také nazývá kombinovaná výroba tepla a 

elektrické energie. V mimořádných případech, kdy dodávka tepla přes turbogenerátory 

není dostatečná lze v teplárně Komořany využít tzv. špičkových ohříváků. Tyto ohříváky 

umožňují ohřívat horkovodní vodu přímo, bez výroby elektřiny. Tento způsob je využíván 

hlavně ve špičkách v zimním období. 

Při výrobě elektřiny je pára z kotle využívána pouze v turbogenerátorech, kde je tepelná 

energie měněna na energii mechanickou. Vzniklý točivý pohyb pohání generátor, který 

Obrázek 1 Poloha společnosti UE   (Zdroj: [7]) 

 

Obrázek 2 Letecký pohled na Teplárnu 

Komořany (Zdroj: UE) 
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vyrábí elektrickou energii. Pára se po průchodu turbínou a předání energie mění zpět na 

vodu a je zpět přiváděna k novému ohřevu do kotle. Pro výrobu elektřiny je v teplárně 

k dispozici sedm turbogenerátorů. 

Během spalování hnědého uhlí se společně s teplem uvolňuje velké množství škodlivých 

látek, které se souhrnně nazývají skleníkové plyny. Pro zachycení oxidů síry je do ohniště 

přidáván vápenec, jehož složky (CaCO3 a MgCO3) jsou při vysoké teplotě na sebe 

schopny vázat právě oxidy síry. Oxidy dusíku a uhlíku jsou regulovány vzduchovými 

poměry v kotli. Prachové částice jsou zachytávány v látkových filtrech. Kombinace 

různých způsobů zachytávání a eliminace škodlivých látek umožňuje teplárně provozovat 

výrobu tepla a elektřiny při splnění všech emisních limitů [6]. 

Primárním zdrojem paliva pro teplárnu je především hnědé uhlí. V minulosti bylo uhlí do 

teplárny dopravováno pasovou dopravou z úpravny uhlí přímo do denních zásobníků kotlů. 

Obchodní spory s dodavatelem uhlí však přinutily vedení společnosti k vybudování uhelné 

skládky v areálu teplárny. Samostatná uhelná skládka umožňuje zásobování teplárny 

z různých zdrojů a tím byla vytvořena nezávislost teplárny na zdroji paliva.  

V současné době stojí vedení společnosti před rozhodnutím, jakým způsobem co 

nejekonomičtěji manipulovat na uhelné skládce s palivem při zachování stanovené 

výkonnosti teplárny.  

 

2.2. Doprava paliva pro teplárnu Komořany 

Palivo je možné do areálu dopravovat dvěma způsoby. Nákladní automobilovou dopravou 

Obrázek 3 Nákladní automobil pro přepravu uhlí (Zdroj: Autodopravce Zdemar) 
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a železniční dopravou. Nákladní automobily dopravují palivo od několika dodavatelů dle 

dohodnutého množství v nákladních vozech o kapacitě 25 – 35 tun „viz. Obrázek 3“. Po 

příjezdu do areálu je nákladní automobil s palivem zvážen na silniční váze a palivo je 

sklopením vyloženo na uhelné skládce. Před odjezdem je automobil opět zvážen a 

v evidenci dovezeného paliva je zaznamenáno skutečně vyložené množství paliva. 

Doprava paliva od jednotlivých dodavatelů není přesně stanovena. Organizace vykládky 

paliva na skládce je plně v odpovědnosti obsluhy uhelné skládky zejména v případech, kdy 

k vykládce paliva přijede najednou větší počet kamionů. 

Doprava paliva po železnici probíhá pomocí železničních vozů Eas „viz. Obrázek 4“ o 

kapacitě cca 50 tun. Vlaková souprava s počtem 14 vozů je dopravena od dodavatele 

paliva do vlakové stanice Třebušice. Tam je souprava rozdělena na dvě poloviny. První 

sedmice vagónů je zvážena na železniční dynamické váze a přistavena k vyprázdnění. Po 

vyprázdnění je souprava (sedmice) opět zvážena a odstavena do zastávky Třebušice. Uhlí 

je z jednotlivých vagónů vykládáno pomocí manipulátoru Caterpillar M325D MH (dále 

„drapák“), který je vybaven výsuvnou kabinou řidiče, delším ramenem a speciálně 

upravenou lžící pro vykládku uhlí z vagónů.  Uhlí z vagónů je vykládáno na betonovou 

plochu, ze které je nabíráno kolovým nakladačem a dopravováno na uhelnou skládku. Na 

rozdíl od vykládky kamionů je dopravní trasa vykládky z železničních vozů delší a tedy 

časově náročnější. 

 

 

Obrázek 4 Železniční vagón Eas  (Zdroj: UE) 
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2.3. Uhelná skládka 

V zadní části areálu teplárny Komořany byla vybudována uhelná skládka pro uskladnění 

cca 96 000 tun uhlí. Příjezdové a obslužné komunikace umožňují nepřetržitý návoz paliva 

na skládku, aniž by docházelo k dopravním problémům. Část skládky je zastřešená, čímž je 

možné udržet palivo v původní kvalitě i za nepříznivého počasí. Uhelná skládka disponuje 

dvěma násypkami pro vsyp paliva na pasovou dopravu. Pasová doprava dopravuje palivo 

do denních zásobníků kotlů. Hlavní trasy pasové dopravy jsou zdvojené pro zajištění 

nepřetržitého zásobování teplárny i při náhodných poruchách jednoho dopravníku. Pro 

přípravu různých velikostí paliva je na uhelné skládce instalován drtič a třídič paliva. 

Uhelná skládka byla dokončena v roce 2010 a od roku 2011 probíhá její zkušební provoz. 

Během zkušebního provozu se ověřovalo několik provozních modelů a v současnosti je 

využíván především model skládkování uhlí a biomasy, kdy je skládka neprůjezdná. 

V roce 2011 byla v areálu společnosti rekonstruována železniční vlečka a v prostoru 

skládky byla vybudována plocha pro vykládku uhlí z železničních vozů. Ve zkušebním 

provozu bylo ověřeno, že lze za jistých omezení kombinovat nákladní automobilovou a 

železniční dopravu. Tato omezení jsou především ve zvýšené náročnosti obsluhy vykládky 

uhlí kolovými nakladači. Trasa kamionů a kolových nakladačů se kříží, takže doprava musí 

respektovat i případnou dopravní kolizi. V současné době je veškerá doprava na uhelné 

skládce v kompetenci strojníků, kteří obsluhují kolové nakladače. 

 

2.4. Mechanizace na skládce 

Pro manipulaci paliva jsou v současné době používány následující stroje: 

a) Pasový buldozer D6T „viz. Obrázek 6“ a pasový buldozer D8T „viz. Obrázek 5“ 

Obrázek 5 Pasový buldozer D8T (Zdroj: Caterpillar) Obrázek 6 Pasový buldozer D6T (Zdroj Caterpillar) 
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slouží k tvorbě uhelné skládky. Pomocí širokých radlic, které jsou přizpůsobené 

k hrnutí uhlí, hutní přivezené palivo do výšky nebo jej přihrnují k pasovému 

dopravníku. 

b) Dva kolové nakladače 966 H „viz. Obrázek 7“ dopravují palivo od vykládky 

z železničních vozů a kamionů buď na pasovou dopravu nebo na skládku 

k buldozerům.  

 

2.5. Manipulace paliva na skládce 

Přivezené palivo je možné rozdělit do dvou skupin. První skupina paliva je skládkována. 

Skládkování znamená rovnoměrné rozmístění v prostoru uhelné skládky do vrstev, kde 

rozmísťování a hutnění provádí dva pasové buldozery, typ Caterpillar D8T a D6T. Hutnění 

paliva vede k lepší skladovatelnosti paliva, ale hlavně také zabraňuje zapaření paliva a jeho 

následnému zahoření. 

Druhá skupina paliva je přímo po dovezení dopravována do denních zásobníků kotlů. 

Přepravu paliva od nákladních automobilů nebo železničních vozů do násypek pasové 

dopravy zajišťují dva kolové nakladače „viz. obrázek 7“. I tyto nakladače jsou vybaveny 

velkoobjemovou lžící, která umožňuje manipulovat větší množství paliva. 

Všechny stroje Caterpillar jsou vybaveny technologií, která umožňuje sledovat provozní 

hodnoty strojů, jako jsou spotřeba paliva, doba provozu, poloha stroje, náběh moto hodin, 

apod.  Servisní technici společnosti Caterpillar na základě naměřených hodnot vyhodnocují 

provozování a navrhují optimální využití strojů.  

Obrázek 7 Kolový nakladač 966H  (Zdroj: Caterpillar) 
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2.6. Provozování strojů na skládce 

Vzhledem k tomu, že se uvažovalo s klesající tendencí spotřeby paliva, byly v době 

dokončování skládky v roce 2010 pořízeny pouze 2 kolové nakladače. S ohledem na 

pořizovací cenu strojů a jejich provozní vytíženost byla zvolena nejvýhodnější varianta - 

operativní pronájem. 

Operativní pronájem je postavený tak, že v průběhu pronájmu od roku 2010 do roku 2013 

lze provozovat stroje libovolným způsobem, avšak jejich celkový náběh moto hodin (mth) 

nesmí překročit 9000 hodin za tři roky za jeden stroj. Pojem moto hodina je výrobcem 

definovaný časový úsek provozu stroje, který odpovídá průměrnému opotřebení dílů a 

spotřebě provozních hmot. Pro lepší představu lze ještě doplnit, že v případě práce stroje, 

tj. když převáží nebo zvedá plnou lopatu materiálu, nabíhá moto hodina rychleji než 

v případě, kdy stroj stojí se zapnutým motorem. Dle sdělení výrobce lze uvažovat, že 

24 mth = 22 hodin. 

V průběhu roku 2011 se ukázalo, že náběh moto hodin u kolových nakladačů je větší než 

se předpokládalo. Analýzou sledovaných hodnot v jednotlivých strojích bylo zjištěno, že 

strojníci (řidiči kolových nakladačů) nechávají stroje nastartované i v době, kdy není 

k dispozici žádný materiál k manipulaci.  

Všechny tyto okolnosti zřetelně ukazují, že během již tří let bude překročen stanovený 

počet moto hodin a náklady na nadlimitní moto hodiny povedou k výraznému prodražení 

manipulace paliva. Proto je nutné zvažovat varianty provozu mechanizace na skládce. 
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3. Návrh možných variant řešení a jejich ekonomická analýza 

3.1. Předmět analýzy 

Předmětem analýzy je navržení nejvýhodnější varianty dalšího provozu mechanizace na 

uhelné skládce s ohledem na množství manipulovaného paliva. Bude provedeno posouzení 

navržených variant dle standardních kritérií pro hodnocení investic - z hlediska čisté 

současné hodnoty (NPV). 

Pro jednotlivé varianty řešení budou vypočteny celkové provozní a stanoveny investiční 

náklady. Z těchto nákladů bude vypočtena čistá současná hodnota investice s ohledem na 

plánovanou životnost pět let. Vzhledem k tomu, že palivo bude i v budoucnu dováženo jak 

po železnici, tak i kamionovou dopravou, bude pro lepší přehlednost vytvořen výpočtový 

model v tabulkovém editoru, který bude počítat výhodnost jednotlivých variant v závislosti 

na množství a způsobu dovozu paliva – v příloze č. 1 na CD. 

 

3.2. Návrh variant řešení 

Během diskuze s provozovatelem uhelné skládky byly autorem této práce stanoveny 

následující varianty možného řešení: 

Varianta č. 0 - Zachování stávajícího stavu, kolové nakladače budou dále provozovány dle 

stávajících smluv a budou hrazeny nadlimitní moto hodiny. Po skončení smlouvy budou 

uzavřeny nové smlouvy dle současných podmínek. 

Varianta č. 1 – UE se zaváže k odkupu stávajících dvou kolových nakladačů po skončení 

operativního pronájmu za zůstatkovou cenu. V tomto případě nebude pronajímatel účtovat 

nadlimitní moto hodiny. UE ale bude hradit servisní prohlídky po překročení dohodnutého 

počtu moto hodin. 

Varianta č. 2 – UE zakoupí do svého majetku třetí kolový nakladač. Ze stávajících 

kolových nakladačů bude po skončení operativního pronájmu odkoupen pouze jeden stroj 

za zůstatkovou cenu. Třetí kolový nakladač bude svým provozem vykrývat náběh moto 

hodin u jednoho kolového nakladače tak, aby nedošlo k překročení dohodnutého limitu 

moto hodin. 

Varianta č. 3 – UE zakoupí do svého majetku třetí kolový nakladač a zároveň bude 

postaven speciální pasový dopravník pro dopravu uhlí z železničních vozů na skládku nebo 
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do třídiče a drtiče. Stávající dva kolové nakladače budou bez překročení stanoveného 

limitu moto hodin po skončení pronájmu vráceny zpět pronajímateli. Na skládce pak bude 

provozován pouze jeden kolový nakladač. 

Varianta č. 4  - Jeden ze stávajících kolových nakladačů bude odkoupen za zvýhodněných 

podmínek (bez účtování nadlimitních moto hodin). Druhý stávající kolový nakladač bude 

po skončení operativního pronájmu bez nadlimitních moto hodin vrácen pronajímateli. Pro 

dopravu paliva od železničních vozů bude postaven pasový dopravník. Na skládce bude 

v budoucnu provozován pouze jeden kolový nakladač. 

 

3.3. Kritérium hodnocení variant 

Výše uvedené varianty uvádějí několik možných řešení dalšího provozu mechanizace na 

uhelné skládce. Protože se jedná o investiční varianty, je možné při jejich vyhodnocování 

zvolit běžný postup při posuzování investic. V tomto případě bude srovnávacím 

parametrem výpočet čisté současné hodnoty NPV u jednotlivých variant. Tento ukazatel 

respektuje časový faktor budoucích příjmů a výdajů. 

Standardní investiční projekty jsou hodnoceny dle obecných pravidel. Na jedné straně stojí 

investiční náklady na projekt a náklady na provoz projektu a na druhé straně výnosy 

provozu projektu. Z těchto hodnot lze vypočítat parametr Čisté současné hodnoty (NPV). 

NPV představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů (cash flow) a 

náklady na investici [5].  

Pro výpočet NPV se používá obecný vzorec (1): 

    ∑
   

(   ) 

 

   
                                                                                                            (1) 

kde: NPV  – čistá současná hodnota, 

CF   – očekávaná hodnota cash flow v období t, 

k  – diskontní sazba projektu 

t   – období 1 až n, 

n   – doba životnosti investice 

IN  – náklady na investici 
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V případě, že výsledná čistá současná hodnota investice bude kladná, je možné investici 

přijmout. Pokud hodnota NPV vyjde rovna nule, bude docíleno právě požadovaného 

zhodnocení (požadovaného zúročení, diskontní sazba investice) investovaných peněz. 

V případě, že hodnota NPV vyjde záporná, je nutné investici zamítnout, jako ekonomicky 

nenávratnou [5].  

V případě této analýzy, kdy jsou hodnoceny investice do mechanizace určené pro 

manipulaci na uhelné skládce, je nutné nejdříve stanovit postup k určení jednotlivých částí 

vzorce pro výpočet NPV. Investice v tomto případě nevytváří zisk, a tudíž nelze 

standardně určit cash flow.  

Pro určení cash flow bude použita nepřímá metoda výpočtu [5]:  

 

 

 

 

 

Pro výpočet NPV v rámci této analýzy bylo zvoleno, že Varianta č. 0 bude sloužit pro 

všechny ostatní varianty jako výnos. To znamená, že v případě nepokračování provozu 

manipulace na skládce dle stávajícího způsobu, budou všechny uspořené náklady 

považovány za výnos v každé variantě. Výnos sice bude pro každou variantu stejný, ale 

bude se měnit v závislosti na množství a způsobu dováženého paliva.  

Za náklad bude považováno: 

a) náklady na palivo pro mechanizaci, 

b) náklady na údržbu, 

c) splátky operativního pronájmu,  

d) náklady na nadlimitní hodiny mechanizace, 

e) odpisy. 

Existuje předpoklad, že při malém množství paliva bude Varianta č. 0 nejvýhodnější, tj. 

NPV ostatních variant bude záporná.  

Cash flow: 

   + Výnosy 

   -  Náklady 

   -  Odpisy 

   -  Daň 

   + Odpisy 

   ------------- 

   Cash flow 
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3.4. Předpoklady a podmínky analýzy (vstupní podmínky) 

Pro analýzu budou uvažovány tyto předpoklady: 

a) Analýza bude řešit náklady v příštích pěti letech, tj. doba životnosti investice pro 

potřeby výpočtu NPV n = 5. 

b) Diskontní sazba projektu k = 10 % byla stanovena dle [3] vzhledem k relativně 

nízké rizikovosti variant, kdy se jedná o využití známých technologií. 

c) Daňové odpisy – 2. odpisová skupina, rovnoměrné odpisy. 

d) Daň z příjmu právnických osob 19 %. 

e) Kurz Kč/EUR = 25 Kč/EUR. 

f) Na skládce bude provozován třídič a drtič pro zauhlování kotlů stejným 

způsobem jako v současné době. 

g) Očekávaný náběh moto hodin kolových nakladačů na konci roku 2011: 

a. KN1 4502 MTH, 

b. KN2 4435 MTH. 

h) Osobní a mzdové náklady obsluhy EUHo jsou konstantní po celé sledované 

období a všechny navržené varianty. Nebudou součástí analýzy. 

i) Náklady na palivo pro stroje jsou uvažovány jako konstantní po celé sledované 

období. Nákupní cena United Energy je 30 Kč/l bez DPH. 

j) Manipulace s biomasou je zanedbána. 

k) Provoz buldozerů a drapáku na skládce neovlivňuje řešení jednotlivých variant. 

l) Veškeré ceny a servisní náklady jsou brány z dostupných zdrojů z roku 2010 a 

pro účely analýzy jsou neměnné. 

 

3.5. Výpočet nákladů na palivo pro mechanizaci 

Náklady na palivo pro mechanizaci budou určeny v závislosti na jednu manipulovanou 

tunu paliva. Stanovení spotřeby paliva je možné získat z provozních údajů, které jsou 

evidovány: 
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a) spotřeba paliva na jednotlivé stroje, 

b) náběh moto hodin jednotlivých strojů, 

c) množství dovezeného paliva po železnici a kamiony. 

Z výše uvedených údajů o provozu mechanizace nelze přímo určit přímé náklady na jednu 

manipulovanou tunu paliva každým strojem. Pro získání této hodnoty budou určeny tyto 

údaje: 

a) koeficient přepravy kolových nakladačů kpKN, 

b) spotřeba paliva. 

Výpočet měrných nákladů na palivo pro kolové nakladače pak bude proveden dle vzorce 

(2). 

Měrné náklady na palivo pro kolové nakladače: 

    
     

    
      [Kč/t]                                                                                                         (2) 

kde: pKN - měrné náklady na spotřebu paliva kolových nakladačů 

        kpKN - průměrný koeficient přepravy kolových nakladačů [t/mth] 

        palKN- náklady na spotřebu paliva při provozu kolových nakladačů [Kč/mth] 

        k  - koeficient náběhu moto hodin (0,7 pro kamiony a 1,3 pro žel. vozy) 

 

Konkrétní náklady na palivo pro kolové nakladače na uhelné skládce budou vypočteny po 

určení množství manipulovaného paliva. 

 

3.5.1. Výpočet koeficientu přepravy (kpKN) 

Koeficient přepravy je měrná hodnota, která určuje množství manipulovaného paliva na 

spotřebovanou moto hodinu. Pro jednotlivé stroje je určen jako průměr přepraveného 

paliva za dva měsíce, ve kterých byla provozována intenzivní vykládka uhlí jak 

z železničních vagónů, tak z nákladních automobilů.  

Koeficient přepravy kolových nakladačů kpKN vychází z předpokladu, že palivo dovezené 

na skládku je z části sypáno přímo přes třídič a drtič na pasovou dopravu a z části ukládáno 
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na skládku a následně také znovu manipulováno do výsypky pasové dopravy. Pro určení 

těchto koeficientů přepravy je bráno celkové množství paliva dopraveného do uhelných 

zásobníků. Toto množství je váženo pasovými váhami na trase pasové dopravy. Výpočet 

koeficientu přepravy kolových nakladačů vychází z evidovaných údajů o provozu 

kolových nakladačů v daném měsíci. Z těchto údajů bude určen koeficient kpKNm (3) a 

výsledná průměrná hodnota kpKN (4) za určené měsíce. 

 

Koeficient přepravy kolových nakladačů v měsíci: 

21 mKNmKN

palDZ
kpKNm


       [t/mth]                                                                                      (3) 

 

kde: kpKNm  – koeficient přepravy kolových nakladačů v měsíci 

palDZ – množství paliva dopraveného do denních zásobníků kotlů v měsíci 

mKNx  – množství naběhnutých moto hodin v měsíci 

 

Průměrný koeficient kolových nakladačů: 

m

kpKNm

kpKN

m


 1        [t/mth]                                                                                                 (4) 

kde: kpKN  – průměrný koeficient kolových nakladačů za uvažované měsíce 

m   – počet měsíců 

 

V tabulce Tabulka 1 jsou uvedeny sledované hodnoty a výsledný koeficient přepravy pro 

kolové nakladače. 

Tabulka 1 Výpočet koeficientu přepravy paliva kolových nakladačů (Zdroj: UE) 

Výpočet koeficientu kpKN [t/mth] 

  

mKN1 

[mth] 

mKN2 

[mth] 

palDZ 

[t] 

kpKNm 

[t/mth] 

srpen 11 351 424 70797 91,35 

září 11 409 440 70308 82,81 

kpKN 87,08 
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Vzhledem k tomu, že trasa nakladače při manipulaci od železničních vozů je delší než při 

manipulaci od kamionů, byly po dohodě s konzultantem zvoleny korekční koeficienty 

náběhu moto hodin uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2 Koeficienty pro zpřesnění určení náběhu moto hodin kolových nakladačů (Zdroj: UE) 

Koeficienty zohledňující délku dopravní trasy 

koeficient náběhu MTH pro manipulaci od žel. vozů 1,3 

koeficient náběhu MTH pro manipulaci od kamionů 0,7 

 

3.5.2. Výpočet nákladů na spotřebu paliva (palKN) 

Spotřeba paliva jednotlivých strojů je sledována při každém tankování. Po doplnění nádrže 

je zaznamenáno množství doplněného paliva a stav počítadla moto hodin. Pro účely 

analýzy byla vypočítána průměrná spotřeba paliva na moto hodinu za každý den a následně 

byla vypočítána průměrná spotřeba paliva na moto hodinu za sledované období. Pro účely 

analýzy budou použity hodnoty uvedené v tabulce 3. 

Tabulka 3 Výpočet nákladů na spotřebu paliva (Zdroj: Vlastní) 

Náklady na spotřebu paliva 

 
spotřeba paliva 

[l/mth] 

cena paliva 

[Kč/l] 

náklady paliva 

[Kč/mth] 

Kolový nakladač - palKN 12,75 30 382,50 

 

3.5.3. Měrné náklady paliva na přepravenou tunu uhlí (pKN) 

Měrné náklady byly stanoveny na základě vypočtených koeficientů přepravy a nákladů na 

spotřebu paliva. Podle vzorce (2) byly vypočteny měrné náklady na manipulaci paliva, 

které jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4 Výpočet měrných nákladů na manipulaci paliva (Zdroj: Vlastní) 

Měrné náklady paliva 

  

koeficient přepravy 

[t/mth] 

náklady paliva 

[Kč/mth] 

Koeficient náběhu 

moto hodin 

náklady paliva 

[Kč/t] 

Kolový nakladač pro kamiony 87,08 382,50 0,70 3,07 

Kolový nakladač pro žel. vozy 87,08 382,50 1,30 5,71 

 

3.6. Výpočet nákladů na údržbu kolových nakladačů 

Zajištění pravidelného servisu kolových nakladačů je podmínkou operativního leasingu. 

Při dosažení stanoveného počtu moto hodin je nájemce povinen zajistit odborný servis. Dle 

informací servisní společnosti Phoenix-Zeppelin jsou servisní úkony stanoveny v závislosti 
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na naběhnutém počtu moto hodin. Tomu odpovídá i cena úkonů v jednotlivých servisních 

intervalech. Pro analýzu budou použity ceny servisních úkonů uvedené v tabulce 5. 

 

Tabulka 5 Cena servisních úkonů (Zdroj: P-Z ) 

Servisní náklady 

MTH/rok Cena/rok Cena za úkon 

0 0 0 

500 21 541 Kč 21 541 Kč 

1 000 56 321 Kč 34 780 Kč 

1 500 77 862 Kč 21 541 Kč 

2 000 126 241 Kč 48 379 Kč 

2 500 147 782 Kč 21 541 Kč 

3 000 182 562 Kč 34 780 Kč 

3 500 204 103 Kč 21 541 Kč 

4 000 252 482 Kč 48 379 Kč 

4 500 274 023 Kč 21 541 Kč 

5 000 308 803 Kč 34 780 Kč 

5 500 330 344 Kč 21 541 Kč 

6 000 378 723 Kč 48 379 Kč 

6 500 400 264 Kč 21 541 Kč 

7 000 435 044 Kč 34 780 Kč 

7 500 456 585 Kč 21 541 Kč 

8 000 504 964 Kč 48 379 Kč 

8 500 526 505 Kč 21 541 Kč 

9 000 561 285 Kč 34 780 Kč 

9 500 582 826 Kč 21 541 Kč 

10 000 631 205 Kč 48 379 Kč 

10 500 652 746 Kč 21 541 Kč 

11 000 687 526 Kč 34 780 Kč 

11 500 709 067 Kč 21 541 Kč 

12 000 757 446 Kč 48 379 Kč 

V modelu, vytvořeném v tabulkovém editoru, bude dle množství dováženého paliva 

vypočtena hodnota moto hodin jednotlivých kolových nakladačů v daném roce. K tomuto 

náběhu bude automaticky přiřazována cena servisní prohlídky. 

 

 

3.7. Náklady na operativní pronájem a nadlimitní moto hodiny 

Stroje používané k přepravě paliva byly pořízeny formou operativního pronájmu. 

Podmínky jsou stanoveny platnou smlouvou, která podléhá utajení. Pro účely analýzy 

budou proto použity ceny uvedené v tabulce 6.  
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Tabulka 6 Náklady na operativní pronájem strojů (Zdroj: UE) 

Náklady na operativní pronájem 

  

splátka 

[EUR/měsíc] 

cena nadlimitní mth 

[EUR/mth] 

Kolový nakladač 3570 45 

Splátka operativního pronájmu kolových nakladačů je konstantní po celou dobu trvání smlouvy, tj. 

tří let. Nadlimitní hodina bude účtována za každou hodinu provozu nad stanovený limit 9000 moto 

hodin v době trvání smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hana Horáková: Ekonomická analýza dopravy paliva v United Energy, a.s. 

2012  17 

4. Sestavení ekonomického modelu pro všechna řešení v 

závislosti na množství paliva 

V předchozí kapitole byly definovány výpočty zvolených parametrů ekonomického 

modelu. V následující části analýzy budou sestaveny modely pro jednotlivé varianty 

řešení. Modely budou posouzeny pro množství paliva uvedeného v tabulce 7. Stanovené 

množství bude pro zjednodušení použito v celém hodnoceném období 5 let. V tabulkovém 

editoru „viz. příloha č. 1“ je však možné si pro každý rok zvolit jiné množství paliva a 

sledovat dopad do vyhodnocení. Při sestavování modelu budou použity vzorce výpočtů a 

metodika určená v kapitole 3. Model respektuje současný stav kolových nakladačů a jejich 

náběh moto hodin, délku smlouvy o operativním pronájmu, náklady na nadlimitní moto 

hodiny, investice a náklady na údržbu.  

Tabulka 7 Plán dopravovaného paliva pro posouzení modelů (Zdroj: Vlastní) 

Množství dopravovaného paliva 2012 - 2016 (t)/rok 

Po železnici 500 000 

Kamiony 500 000 

Celkem 1 000 000 

 

4.1. Ekonomické aspekty zabezpečení přepravy 

Původně očekávaný provoz teplárny Komořany vedl vedení společnosti k rozhodnutí 

pořídit většinu strojů pro obsluhu uhelné skládky formou operativního pronájmu. 

Operativní pronájem strojů je výhodný především tím, že předmět pronájmu zůstává ve 

vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. Díky tomu teplárna zaplatí reálně 

amortizovanou část ceny stroje. Operativní pronájem umožňuje i daňové zvýhodnění, kdy 

je operativní pronájem brán z daňového hlediska jako služba a do daňových odpisů lze 

uplatňovat celou splátku. 

V tomto případě je poskytovatelem operativního pronájmu přímo společnost Phoenix- 

Zeppelin, která si další financování zajišťuje u svých bankovních ústavů. Pro potřeby 

analýzy byly zjištěny u této společnosti podmínky pro pořízení strojů přímo do majetku 

společnosti: 

Cena odkupu stávajících kolových nakladačů    133 000 EUR za jeden stroj, 

Cena nového kolového nakladače     195 000 EUR za jeden stroj. 

Do ceny používaných kolových nakladačů jsou promítnuty náklady na ukončení 

operativního pronájmu, tj. náklady a náhrada za ztrátu zisku banky. Pro účely této práce 
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bylo dohodnuto používat výše uvedené hodnoty. V případně dalšího rozhodování bude 

vyžádána aktualizace nabídkové ceny.  

 

4.2. Investiční náklady pasové dopravy 

Další zvažovanou možností přepravy paliva je vybudování pasového dopravníku z prostoru 

vykládky uhlí z železničních vozů do prostoru skládky. Pasový dopravník by tak nahradil 

provoz kolových nakladačů mezi vykládkou paliva a skládkou. V prostoru vykládky 

železničních vozů bude postaven pasový dopravník, který pomocí vyhrnovacího zařízení 

bude z násypky odebírat dovezené uhlí a dopravovat ho do prostoru skládky. Do násypky 

bude z železničních vozů dopravován stávajícím způsobem pomocí drapáku. V prostoru 

skládky pak bude možno uhlí z nového pasového dopravníku shrnovat do násypky 

instalovaného třídiče a v případě, kdy nebude třídič či navazující doprava do kotelny 

v provozu, bude se uhlí sypat přímo na uhelnou skládku k dalšímu rozhrnutí pomocí 

pasových buldozerů. Dopravní kapacita pasové dopravy je navržena o minimálním výkonu 

150 – 200 t/h a je navrženo řešení pouze s jednou dopravní linkou. Zálohu této linky by 

tvořil stávající způsob odvozu uhlí od vlaků pomocí kolových nakladačů. Investiční 

náklady na vybudování pasového dopravníku byly stanoveny po dohodě s konzultantem na 

14 mil. Kč. Tato částka v sobě zahrnuje veškeré náklady na projektovou dokumentaci, 

ocelové konstrukce a vlastní jednotku pasové dopravy. Výše nákladů vychází ze zkušeností 

zaměstnanců v United Energy z obdobných projektů, které již byly ve společnosti 

realizovány. Stejným způsobem byly stanoveny provozní údaje pasového dopravníku a 

z nich byly následně určeny provozní náklady na přepravenou jednu tunu paliva. Náklady 

na běžnou údržbu pasového (bez nahodilé údržby) dopravníku byly odhadnuty v částce 

50 000 Kč/rok. Na zvážení provozovatele skládky je možnost využití skladových zásob 

nevyužitých dílů pasových dopravníků, které jsou v současnosti stále evidovány jako 

nedokončená výroba. Použitím těchto dílů by účetně došlo k aktivaci již zakoupeného 

majetku a možnosti jeho odepisování. 

Tabulka 8 Provozní údaje a náklady pasové dopravy (Zdroj: UE) 

Pasová doprava 

výkon dopravníku 100 t/h 

spotřeba EE 65 kWh 

cena EE 1,358 Kč/kWh 

provoz dopravníku 20 h 

Náklady pasovky 0,8827 Kč/t 
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4.3. Ekonomický model Varianta č. 0 

Varianta č. 0 předpokládá zachování stávajícího provozu kolových nakladačů na skládce i 

přes velký náběh nadlimitních moto hodin při velkém množství dopravovaného paliva. Při 

této variantě bude nadále pokračováno s operativním pronájmem kolových nakladačů a po 

skončení operativního pronájmu dojde k jeho obnovení (nové tříleté smlouvě). Pro 

stanovené množství paliva dle tabulky 7 jsou v tabulce 9 uvedeny vypočtené provozní 

náklady. Tyto náklady tvoří pouze náklady na pohonné hmoty, náklady na splátky 

operativního pronájmu a náklady na nadlimitní moto hodiny. Jak již bylo řečeno v kapitole 

3.3. budou celkové provozní náklady Varianty č. 0 považovány za příjem ostatních variant 

pro výpočet NPV. 

Tabulka 9 Provozní náklady Varianty č. 0 (Zdroj: Vlastní) 

Rok 
Provozní náklady 

[Kč] 

Investiční náklady 

[Kč] 

2012 9 796 067 0 

2013 22 176 307 0 

2014 6 534 420 0 

2015 13 203 965 0 

2016 25 041 063 0 

Celkem 76 751 822 0 

 

Tabulka 9 mimo přehledu provozních nákladů, z nichž nejhlavnější část tvoří náklady na 

pohonné hmoty, ukazuje také nevyrovnané cash flow provozu skládky. 

Vyhodnocení Varianty č. 0 

Výhody:  Náklady na servis kolových nakladačů jsou zahrnuty v ceně pronájmu. 

Nevýhody: Počet provozních moto hodin v rámci operativního pronájmu je omezený, 

plánovaný provoz vede k vysokým nákladům na nadlimitní moto hodiny. 

 

  

4.4. Ekonomický model Varianta č. 1 

Varianta č. 1 navrhuje po ukončení operativního pronájmu odkoupit kolové nakladače od 

společnosti P-Z za zůstatkovou cenu. Při tomto závazku nebude P-Z během trvání 

operativního pronájmu účtovat nadlimitní moto hodiny, avšak vyžaduje, aby byly hrazeny 

servisní prohlídky nad rámec stávající smlouvy. Stávající smlouva je postavena tak, že 
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servisní úkony jsou již zahrnuty v ceně splátek operativního pronájmu pouze pro 9 000 

moto hodin na jeden stroj. 

Pro stanovené množství paliva dojde k překročení dohodnutého počtu moto hodin u obou 

kolových nakladačů již na začátku roku 2013. V tom samém roce dojde k ukončení 

smlouvy o operativním pronájmu a stávající kolové nakladače budou odkoupeny. V letech 

2014 – 2016 pak nevstupují do provozních nákladů žádné platby za operativní pronájem. 

Provozní a investiční náklady jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10 Výpočet provozních a investičních nákladů Varianty č. 1 (Zdroj: Vlastní) 

Rok 

Provozní 

náklady 

[Kč] 

Investiční 

náklady 

[Kč] 

2012 6 682 202 0 

2013 6 995 067 6 650 000 

2014 5 079 946 0 

2015 5 079 946 0 

2016 5 079 946 0 

Celkem 28 917 105 6 650 000 

Od roku 2013 dojde k zahájení odepisování zakoupeného majetku. Výše jednotlivých 

odpisů je uvedena v tabulce 11. 

Tabulka 11 Výše odpisů varianty č. 1 (Zdroj: Vlastní) 

Odpisy Varianty č. 1 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Kč 0 731 500 1 479 625 1 479 625 1 479 625 

 

Pro výpočet NPV dle vzorce (1) byla využita vnitřní funkce tabulkového editoru „viz. 

příloha č. 1“ s názvem „ČISTÁ.SOUČHODNOTA“ od jejíhož výsledku byla odečtena 

hodnota investice, v tomto případě náklady na odkup kolových nakladačů za zůstatkovou 

hodnotu. Pro výpočet cash flow byla použita již zmíněná nepřímá metoda výpočtu se 

zahrnutím odpisů z tabulky 11 a daně z příjmu PO. Pro stanovené množství dováženého 

paliva vychází NPV ve výši 21 917 291 Kč. 

Vyhodnocení Varianty č. 1 

Výhody:    Nevznikají vysoké náklady za nadlimitní moto hodiny. 
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Nevýhody: Nutnost hradit servisní prohlídky kolových nakladačů i v době trvání 

operativního pronájmu. Stroje v době odkupu budou již v pokročilém stadiu své 

životnosti – hrozí vysoké riziko zvýšených nákladů na údržbu. 

 

4.5. Ekonomický model Varianta č. 2 

Varianta č. 2 bere v úvahu skutečnost, že zvýšený provoz kolových nakladačů než bylo 

plánováno, se bude promítat také do opotřebení strojů. V této variantě je navrženo pořízení 

nového kolového nakladače k současným dvěma v roce 2012. Třetí kolový nakladač bude 

vyvažovat náběh moto hodin u obou kolových nakladačů tak, aby u nich nedošlo 

k překročení stanoveného limitu moto hodin. Po ukončení operativního pronájmu v roce 

2013 bude jeden nakladač vrácen a druhý bude odkoupen za stejných podmínek, jako ve 

Variantě č. 1, tj. bude odkoupen za dohodnutou cenu. Vyvážený náběh moto hodin 

nepovede k sankcím v podobě nadlimitních moto hodin a stejně tak nepovede k hrazení 

údržby u pronajatých nakladačů. Tato varianta také poskytuje do ukončení pronájmu 

výhodu v okamžité dispozici dalšího stroje pro případ poruchy. Od roku 2014 budou 

v provozu opět jen dva kolové nakladače. Provozní a investiční náklady Varianty č. 2 jsou 

uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 12 Výpočet provozních a investičních nákladů Varianty č. 2 (Zdroj: Vlastní) 

Rok 
Provozní náklady 

[Kč] 

Investiční náklady 

[Kč] 

2012 6 934 684 4 875 000 

2013 6 790 964 3 325 000 

2014 5 079 946 0 

2015 5 079 946 0 

2016 5 079 946 0 

Celkem 28 965 484 8 200 000 

 

V tabulce 13 jsou uvedeny odpisy pro Variantu č. 2 se započtením pořízením strojů do 

majetku společnosti v letech 2012 a 2013. 

 

Tabulka 13 Výše odpisů varianty č. 2 (Zdroj: Vlastní) 

Odpisy Varianty č. 2 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Kč 536 250 1 450 438 1 824 501 1 824 501 1 824 501 
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Hodnota NPV pro Variantu č. 2 a stanovené množství dováženého paliva je ve výši 

20 658 193 Kč. 

Vyhodnocení Varianty č. 2 

Výhody:  Nevznikají vysoké náklady za nadlimitní moto hodiny. Třetí kolový nakladač 

není nijak omezen ve svém provozu. Po skončení záruční lhůty lze kolový 

nakladač servisovat pouze dle požadavků provozovatele (např.: servis pouze 

v případě poruchy). 

Nevýhody: Po skončení operativního pronájmu dojde k odkoupení již používaného stroje. 

V jeho dalším provozu hrozí zvýšené náklady na údržbu. U třetího kolového 

nakladače je nutné během záruční doby dodržovat servisní intervaly – zvýšené 

náklady na údržbu. 

 

4.6. Ekonomický model Varianta č. 3 

Varianta č. 3 uvažuje možnost náhrady kolových nakladačů obsluhující železniční vozy 

pasovým dopravníkem. Tato varianta také počítá se zakoupením třetího kolového 

nakladače, který bude vyvažovat náběh nadlimitních moto hodin kolových nakladačů v 

době trvání operativního pronájmu. Po skončení pronájmu bude v provozu pouze jeden 

kolový nakladač a pasový dopravník. Varianta č. 3 předpokládá výstavbu pasového 

dopravníku v srpnu 2012 s celkovým nákladem ve výši 14 mil. Kč. Ve stejném roce dojde 

k zakoupení třetího kolového nakladače s investicí ve výši 4,875 mil. Kč.  

Tabulka 14 Výpočet provozních a investičních nákladů Varianty č. 3 (Zdroj: Vlastní) 

Rok 
Provozní náklady 

[Kč] 

Investiční náklady 

[Kč] 

2012 6 240 156 18 875 000 

2013 4 707 381 0 

2014 3 017 904 0 

2015 3 017 904 0 

2016 3 017 904 0 

Celkem 20 001 248 18 875 000 

V tabulce 12 jsou uvedeny provozní a investiční náklady v jednotlivých letech provozu. 

Výše odpisů této varianty je uvedena v tabulce 15 
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Tabulka 15 Výše odpisů Varianty č. 3 (Zdroj: Vlastní) 

Odpisy Varianty č. 3 (Kč) 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Kč 2 076 250 4 199 688 4 199 688 4 199 688 4 199 688 

Výpočet NPV vychází ve výši 16 947 406 Kč. 

Vyhodnocení Varianty č. 3 

Výhody:  Nulové nadlimitní moto hodiny, dojde ke snížení nákladů na pohonné hmoty 

kolových nakladačů a snížení moto hodin kolových nakladačů. 

Nevýhody: Vzniká nutnost instalace dalších podpor pro pasový dopravník do prostoru 

skládky, kde je již umístěna technologie třídící a drtící linky. Dojde tak 

k omezení manipulačního prostoru pro buldozery a kolové nakladače, hrozí 

vyšší riziko nehody. Vzniká požadavek na řešení stavební legislativy – nutnost 

územního a stavebního řízení na Stavebním úřadě v Mostě. 

 

4.7. Ekonomický model Varianta č. 4 

Varianta č. 4 je modifikace Varianty č. 3. Rozdíl je tvořen tím, že není nutná investice do 

nového kolového nakladače. Dohoda o neúčtování nadlimitních hodin bude uzavřena 

pouze u jednoho kolového nakladače, který pak následně bude primárně využíván. Pro 

dopravu paliva z železničních vozů bude postaven pasový dopravník. Tato varianta bude 

výhodná, pokud doprava paliva bude realizována hlavně po železnici. Pasový dopravník 

bude zprovozněn v srpnu 2012 a odkup jednoho kolového nakladače bude proveden po 

skončení smlouvy o operativním pronájmu v roce 2013. V tabulce 13 jsou uvedeny 

provozní a investiční náklady této varianty. 

Tabulka 16 Výpočet provozních a investičních nákladů Varianty č. 4 (Zdroj: Vlastní) 

Rok 
Provozní náklady 

[Kč] 

Investiční náklady 

[Kč] 

2012 6 113 915 14 000 000 

2013 4 855 163 3 325 000 

2014 3 017 904 0 

2015 3 017 904 0 

2016 3 017 904 0 

Celkem 20 022 789 17 325 000 
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Výše odpisů této varianty je uvedena v tabulce 17. Výpočet NPV pro tuto variantu vychází ve výši 

18 151 248 Kč. 

Tabulka 17 Výše odpisů Varianty č. 4 (Zdroj: Vlastní) 

Odpisy Varianty č. 4 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Kč 1 540 000 3 480 750 3 854 813 3 854 813 3 854 813 

 

Vyhodnocení Varianty č. 4 

Výhody:  Nulové nadlimitní moto hodiny, dojde ke snížení nákladů na pohonné hmoty 

kolových nakladačů a snížení moto hodin kolových nakladačů. Pořizovací cena 

kolového nakladače do majetku společnosti je nižší, než u nového stroje. 

Nevýhody: Stejně jako u Varianty č. 3 vzniká nutnost instalace dalších podpor pro pasový 

dopravník do prostoru skládky, kde je již umístěna technologie třídící a drtící 

linky. Dojde tak k omezení manipulačního prostoru pro buldozery a kolové 

nakladače, hrozí vyšší riziko nehody. Vzniká požadavek na řešení stavební 

legislativy – nutnost územního a stavebního řízení na Stavebním úřadě 

v Mostě. Odkoupení použitého stroje na konci operativního pronájmu může být 

rizikové z hlediska zvýšených nákladů na běžnou a nahodilou údržbu. 

 

4.8. Vyhodnocení variant 

U každé varianty byly vypočteny roční provozní a investiční náklady pro stanovené 

množství dováženého paliva, které je uvedené v tabulce 7. Přehled vypočtených nákladů za 

celé období 2012 – 2016 je uveden v tabulce 18. 

Tabulka 18 Přehled provozních a investičních nákladů jednotlivých variant v 2012 – 2016 (Zdroj: Vlastní) 

Varianty 

Celkem 

Provozní náklady 

[Kč] 

Investiční náklady 

[Kč] 

Náklady celkem 

[Kč] 

Varianta č. 0 76 751 822 0 76 751 822 

Varianta č. 1 28 917 105 6 650 000 35 567 105 

Varianta č. 2 28 965 484 8 200 000 37 165 484 

Varianta č. 3 20 001 248 18 875 000 38 876 248 

Varianta č. 4 20 022 789 17 325 000 37 347 789 

 

Modely jednotlivých variant umožnily i vyhodnocení celkových měrných nákladů, které 

jsou uvedeny v obrázku 8. Tato informace říká, že průměrné náklady na každou 



 

Hana Horáková: Ekonomická analýza dopravy paliva v United Energy, a.s. 

2012  25 

manipulovanou tunu v příštích pěti letech, při splnění základních předpokladů se budou 

pohybovat kolem uvedených hodnot. Výsledné náklady ukazují, stejně jako tabulka 18, že 

pro stanovené množství paliva vychází jako nejlepší Varianta č. 1 s měrným nákladem na 

přepravu paliva ve výši 7,11 Kč/t.  

 

Obrázek 8 Přehled průměrných měrných celkových nákladů (Zdroj: Vlastní) 

 

U každé varianty byl proveden výpočet čisté současné hodnoty investice za období 5 let. 

Při výpočtu bylo vycházeno z předpokladu, že ušetřené náklady za variantu č. 0 budou 

v ostatních variantách považovány jako výnos. Hodnoty uvedené v tabulce 19 představují 

příjmovou a výdajovou bilanci každé varianty. Nejvyšší NPV byla vypočtena u Varianty 

č. 1, u které jsou nejnižší investiční a provozní náklady. 

Tabulka 19 Přehled výpočtu NPV (Zdroj: Vlastní) 

Výpočet NPV (Kč) 

Varianty 
2012 2013 2014 2015 2016 

Investice NPV 
Cash flow Cash flow Cash flow Cash flow Cash flow 

Varianta č. 1 2 522 231 12 435 790 1 459 253 6 861 585 16 449 634 6 650 000 21 917 291 

Varianta č. 2 2 419 608 12 737 711 1 524 779 6 927 111 16 515 160 8 200 000 20 658 193  

Varianta č. 3 3 274 776 14 947 771 3 646 319 9 048 650 18 636 700 18 875 000 16 947 406  

Varianta č. 4 3 275 143 14 691 469 3 580 792 8 983 124 18 571 174 17 325 000 18 151 248  

 

Pro stanovené množství dováženého paliva je pro provozovatele uhelné skládky 

nejvýhodnější varianta č. 1 - vyjednat s pronajímatelem kolových nakladačů nové 
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podmínky pronájmu – neúčtovat nadlimitní moto hodiny a po skončení smlouvy o 

pronájmu stroje odkoupit za stanovené ceny. Toto řešení je nejméně nákladné, avšak může 

být velmi rizikové v následném období, kdy mohou vzrůst náklady na údržbu u značně 

opotřebených strojů. 

Hodnoty v tabulce 19 také ukazují skutečnost, že jakákoli zvolená varianta bude pro 

provoz uhelné skládky výhodnější, než setrvání u stávajícího způsobu manipulace. 

Výběr nejvhodnější varianty mohou také ovlivnit omezující faktory, které jsou uvedeny 

níže. 

 

4.9. Omezující faktory pro nejvýhodnější variantu 

Testováním dynamického modelu v tabulkovém editoru bylo zjištěno, že při množství 

dováženého paliva kolem 433 tis. tun za rok a při minimálním množství uhlí dovezeného 

po železnici dojde ke snížení NPV u všech variant do záporných hodnot a pouze v tomto 

případě by se vyplatilo zachovat stávající způsob manipulace paliva. 

Výběr nejvhodnější varianty je také závislý na způsobu dopravy paliva do společnosti. Při 

zvýšení podílu dopravy po železnici na 650 tis. tun ročně dojde nejen ke zvýšení NPV, ale 

také ke změně nejvýhodnější varianty. Při vyšší dopravě po železnici se totiž zvýší náběh 

moto hodin kolových nakladačů díky delší dopravní trase. V tom případě by bylo lepší 

zvolit variantu č. 4 s pasovým dopravníkem, která má sice nejvyšší investiční náklady, ale 

provozně vychází nejlépe. 

 

4.10. Doporučení pro další práci s výpočtovým modelem 

Výpočtový model sestavený v tabulkovém editoru „viz. příloha č. 1“ umožňuje simulovat 

budoucí náklady jednotlivých variant v závislosti na množství dováženého paliva. Odhad 

spotřeby paliva by tak měl být co nejpřesnější pro každý rok. Spotřeba paliva je vázána na 

provozuschopnost zařízení, a tak by v odhadu dováženého paliva měly být zohledněny 

veškeré velké (generální) opravy a odstávky teplárny. 

Model předpokládá neměnnost vstupních podmínek modelu pro příštích pět let.  Tato 

nepřesnost může být do jisté míry zanedbána s ohledem na množství dováženého uhlí a 

měrné náklady. Toto může být upraveno změnou cen v závislosti na předpokládané inflaci. 
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Další zpřesnění modelu by mohlo přinést jednání s dodavatelem strojů, společností P-Z 

nebo nějakou jinou konkurenční společností. V případě pasové dopravy by jisté zpřesnění 

mohlo vzniknout na základě poptávkového řízení, či zpracováním jednoduchého projektu. 

V případě požadavku na rozšíření modelu o další roky provozu je třeba vzít v úvahu délku 

trvání operativního pronájmu, vzrůstající náklady na servisní prohlídky a v případě 

pasových dopravníků také náklady na rozsáhlé opravy točivých částí dopravníku. 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo nalézt co nejméně nákladný způsob manipulace paliva na uhelné 

skládce společnosti United Energy, a.s. Z možných variant bylo navrženo pět, které co 

nejvíce odpovídaly požadavkům provozovatele uhelné skládky. Varianta č. 0 předpokládá 

další pokračování stávajícího nevyhovujícího provozu na uhelné skládce. Varianta č. 1 řeší 

další provozování kolových nakladačů závazkem na odkoupení kolových nakladačů po 

skončení operativního pronájmů do majetku společnosti. Tím společnost zabrání vysokým 

nákladům za nadlimitní moto hodiny. Varianta č. 2 řeší další provoz na skládce 

zakoupením třetího kolového nakladače, který po dobu operativního pronájmu doplňuje 

stávající kolové nakladače, aby nedošlo k čerpání nadlimitních moto hodin. Varianta č. 3 

řeší provoz na skládce pomocí třetího kolového nakladače a vybudováním nového 

pasového dopravníku z prostoru vykládky z železničních vozů. Varianta č. 4 je postavena 

také na pasovém dopravníku a zároveň na již provozovaném kolovém nakladači, který 

bude odkoupen za zvýhodněných podmínek.  

Každá z variant č. 1. – 4. řeší náklady provozu skládky tak, aby společnost zredukovala 

náklady za nadlimitní moto hodiny, které hrozí u původně vybraného operativního 

pronájmu. Varianta č. 0 byla zachována pro možnost srovnání s ostatními variantami a 

zároveň pro výpočet čisté současné hodnoty - NPV. Výpočet NPV je založen na nepřímé 

metodě výpočtu cash flow, která zohledňuje odpisy i daň z příjmu.  

Ze zvolených variant byla vyhodnocena Varianta č. 1 jako varianta s nejmenšími 

provozními náklady, nejmenšími měrnými náklady na tunu paliva a s nejvyšší čistou 

současnou hodnotou. Byly nalezeny hraniční hodnoty množství paliva, při kterých tato 

varianta přestane být nejvýhodnější. V rámci práce byly zpracovány výpočty, které 

vyhodnocují náklady jednotlivých variant v závislosti na množství dováženého paliva pro 

období předpokládaného provozu 2012 – 2016. Tyto výpočty mohou napomoci při 

rozhodování o dalším provozu uhelné skládky.  
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