
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je určit za pomocí rozhodovací analýzy a vybraných 

ekonomických ukazatelů nejvhodnější způsob řešení rekonstrukce narážecí pece na válcovně 

tlustých plechů ve společnosti Evraz Vítkovice Steel. 

Teoretická část se zabývá definicí základních pojmů týkajících se investiční činnosti, 

rozhodovací analýzy a vybranými ekonomickými ukazateli.  

V praktické části je analyzován současný stav narážecí pece a jsou stanoveny cíle a možné 

varianty rekonstrukce. Dále je pak za pomocí metod vícekriteriálního rozhodování a hodnot 

vybraných ekonomických ukazatelů, porovnána, vybrána a zdůvodněna nejvhodnější varianta 

rekonstrukce. 

 

Abstract 

The aim of this Bachelor thesis is to determine by means of a decision analysis and selected 

parameters of economical efficiencies the most appropriate way of pusher furnace 

reconstruction operated in the Evraz Vítkovice Steel heavy plate mill. 

The theoretical part deals with definition of the basic terms relating to investment activities, 

decision analysis and parameters of economical efficiencies.  

In the practical part there is a current status of the pusher furnace analysed and objectives 

including possible variants of reconstruction are specified. 

Further by the aid of methods of multicriteria decision making and values of economic 

efficiency parameters the optimal variant of the furnace reconstruction is chosen, evaluated 

and substantiated. 
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Úvod 

Snaha o zajištění maximální konkurenceschopnosti, vede firmy k neustálému hledání 

nových výrobních a obchodních příležitostí a k neustálé snaze redukovat a snižovat své 

výrobní a režijní náklady. Jen tak je dnes možno vyhovět neustále se zvyšujícím nárokům 

zákazníků a jen tak lze zachovat vlastní konkurenceschopnost. Je samozřejmé, že jednou 

s prioritních snah každé takové firmy, jsou investice do stávajících výrobních zařízení a jejich 

modernizace. Investice se proto řadí mezi nejdůležitější faktory hospodářského rozvoje každé 

firmy.   

Mezi obory, kde jsou investice velmi citlivým faktorem, patří bezesporu hutní 

průmysl. Je to dáno především z důvodu finanční náročnosti a dlouhodobé návratnosti 

takovýchto investic. Situace tuzemských firem působících v oblasti hutnictví je v současné 

době, poznamenané vleklou hospodářskou krizí, velmi komplikovaná. V ČR patří hutnictví 

mezi tradiční průmyslové obory, a ačkoli již nemá podstatný vliv na celkové HDP, vliv na 

zaměstnanost, a to zejména v moravskoslezském kraji, kde je koncentrace hutního průmyslu 

největší, je velmi podstatný. Hutní průmysl v ČR, stejně jako v Evropě, trpí v důsledku výše 

zmiňované krize, neustálým růstem cen vstupních surovin a energií na straně jedné, a zároveň 

citelným kolísáním poptávky, na straně druhé. Mezi další faktory, které nepříznivě ovlivňují 

konkurenceschopnost tuzemských hutních firem, patří častá morální a technologická 

zastaralost výrobních zařízení a nutnost neproduktivních, mnohdy diskutabilních, investic do 

ekologie, vyplývajících z našeho členství v EU.  

Nejen z těchto důvodů je pro každý management zabývající se otázkami realizace 

investic, velmi důležité správné zhodnocení ekonomické a technologické opodstatněnosti 

každé investice, ať už se jedná o výstavbu nového nebo modernizaci stávajícího výrobního 

zařízení. 

Cílem této bakalářské práce je za pomoci rozhodovací analýzy a analýzy vybraných 

ekonomických ukazatelů, určit nejvhodnější variantu modernizace narážecí pece 2 (NP2) na 

válcovně tlustých plechů 3,5 Kvarto ve společnosti Evraz Vítkovice Steel a.s. (EVS). Tato pec 

(viz Obrázek 1) byla zprovozněna spolu s původní narážecí pecí 1 (NP1) v roce 1971 při 

zahájení provozu válcovny a je tedy vzhledem k svému stáří na samé hranici životnosti. 

Původní NP1 byla nahrazena novou moderní pecí NP3 v rámci GOMO teplého úseku 

válcovny již v roce 1998. 
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Obrázek 1: Narážecí pec  NP2 

 

1 Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů 

Investiční činnost podniků představuje specifickou oblast jejich celkové aktivity, která je 

zaměřená především na obnovu a rozšíření hmotného a nehmotného majetku. Jedná se zde o 

dlouhodobé rozhodování, kde je nezbytné uvažovat s faktorem času, rizikem změn, které 

mohou nastat během přípravy i realizace projektu a které výrazně ovlivňuje efektivnost celé 

činnosti podniku na dlouhé období.    

Finanční stránkou investičního rozhodování podniku se zabývá kapitálové plánování a 

dlouhodobé financování, které zahrnuje tyto oblasti [1]: 

1. Plánování peněžních toků (kapitálových a peněžních příjmů) z investice. 

2. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů. 

3. Zohledňování rizik v kapitálovém plánování a investičním rozhodování. 

4. Dlouhodobé financování investiční činnosti podniku. 
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Jelikož se jedná o kapitálově náročné operace s horizontem rozhodování minimálně přes 1 

rok (průměrně 5 až 10 let), hraje zde mimořádně důležitou roli již výše zmiňovaný čas a 

riziko. Investicemi se velmi citelně ovlivňují provozní výsledky hospodaření na několik let 

dopředu, což má samozřejmě vliv na tržní hodnotu firmy (čistou současnou hodnotu). 

Pokud se firma rozhodne realizovat investiční akci či projekt, má obvykle možnost výběru 

z různých variant, které se mohou lišit v různých technicko - technologických parametrech. 

Přesto by základním měřítkem efektivnosti plánovaného projektu měla být jeho ziskovost. 

Každá investice by tedy měla, jakožto kapitálový výdaj, zajišťovat návratnost vložených 

prostředků. Zde k tomu slouží finanční kritéria efektivnosti investičních projektů.[1] 

Cílem každého výběru, mělo být zajištění výnosnosti investičního projektu – rentability 

každé plánované investice. Pokud podnik provede investice na úkor své likvidity, pak musí 

zajistit návratnost peněžních prostředků spojených s pořízením. [1] 

1.1 Výnosnost, riziko a likvidita 

Rozhodujícími faktory, podle kterých porovnáváme investice, jsou výnosnost, riziko a 

likvidita. Názorně tento vztah ukazuje tzv. investorský trojúhelník na Obrázku 2. Každý 

rozumně uvažující investor se samozřejmě snaží dosáhnout co nejvyššího výnosu, 

s nejmenším rizikem a při zachování co možná největší možné likviditě. V praxi se však vždy 

musí pro maximální zisk, přijmout obvykle vyšší riziko a snížit likviditu na minimum. Proto 

je investor vždy nucen volit optimální kombinaci výnosnosti, rizika a likvidity. [1] 

 

Obrázek 2: Investorský trojúhelník [14] 

 

Výnosnost neboli rentabilita je schopnost dosahovat zisku na základě vložených 

prostředků. Patří mezi základní ekonomické pojmy a vyjadřuje se jím jedno z hlavních kriterií 
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hospodářského podnikání. U investic se rentabilita označuje jako ROI (z ang. Return On 

Investment) a vyjadřuje se jako poměr výsledku hospodaření a investic. [1] 

Likvidita je dle Scholleové [5] vyjádřením schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na 

peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny 

splatné závazky. Riziko se u investičního financování sleduje především za použití metod 

teorie pravděpodobnosti a statistiky a udává stupeň nejistoty u očekávaných výnosů 

z investic. 

S ohledem na předběžnou fázi řešeného investičního projektu zahrnující prvotní 

rozhodovací analýzu nebude v této práci dále hodnocena jeho likvidita a rizikovost. 

1.2 Metody hodnocení investičních projektů 

Při hodnocení investičních projektů jde o posouzení účelnosti, hospodárnosti a 

proveditelnosti projektu. Cílem hodnocení ekonomické efektivnosti je podpořit investiční a 

finanční rozhodnutí firmy. [2]  

Nejčastěji bývají používány metody, které hodnotí přínosy z investování a zahrnují v sobě 

faktor času. Jedná se především o tyto metody: 

- propočtu čisté současné hodnoty 

- propočtu vnitřního výnosového procenta 

- propočtu návratnosti investice 

- propočtu indexu ziskovosti 

1.2.1 Čistá současná hodnota 

Jedná se o dynamickou metodu vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, 

která za efekt z investice považuje peněžní příjem z projektu, jehož základ tvoří očekávaný 

zisk po zdanění, odpisy, eventuálně ostatní příjmy. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje 

delší dobu, pak je čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) rozdíl mezi 

diskontovanými peněžními příjmy z projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji 

v jednotlivých letech. [9,11] 
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Čistou současnou hodnotu můžeme vyjádřit takto (1): 

 

Č𝑆𝐻 =   [  𝑃𝑛

𝑛

𝑛=1

1

 1 + 𝑖 𝑛
 ] − 𝐾                                                                                                                         (1) 

 

ČSH   čistá současná hodnota, 

P ₁ˌ₂ˌ₃    peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 

i  požadovaná výnosnost, 

K  kapitálový výdaj, 

n  jednotlivá léta životnosti 

 

1.2.2 Vnitřní míra výnosu 

Vnitřní úrokovou míru (Internal Rate Of Return, IRR), lze charakterizovat jako 

takovou úrokovou míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná 

současné hodnotě kapitálových výdajů na investice. [1]  

Vnitřní úrokovou míru lze vyjádřit jako (2): 

𝐼 =   𝑃𝑛
1

(1 + 𝑖)𝑛
                                                                                                                                          (2)

𝑥

𝑛=1

 

 

Pn  peněžní příjmy v jednotlivých letech 

I  náklady na investici 

x  doba hodnocení investice 

 

1.2.3 Doba návratnosti 

Doba návratnosti představuje počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními 

příjmy z investic. Budeme-li respektovat faktor času (časovou hodnotu peněz), bude 

matematické vyjádření s použitím odúročitele vypadat následovně (3): 



6 

 

𝐾 =  𝑃𝑛  .  
1

(1 + 𝑖)𝑛

𝐷𝑁

𝑛=1

                                                                                                                                        (3) 

 

K  kapitálový výdaj, 

 Pn   peněžní příjem, 

n   jednotlivá léta životnosti, 

DN  doba návratnosti, 

i   úroková sazba (mezní cena kapitálu). 

Investice, která vyžaduje kratší dobu úhrady, je považována za příznivější, neboť 

zvyšuje reálné dosažení očekávané výnosnosti, tj. likviditu a současně zvyšujeme bezpečnost 

investice. [1] 

1.2.4 Index ziskovosti 

Index ziskovosti (Profitability Index, PI) patří mezi relativní měřítka, která mohou hrát 

v investičním rozhodování významnou roli. Počítá se jako poměr přínosů (vyjádřených 

v současné hodnotě prognózovaných budoucích toků hotovosti) a počátečních kapitálových 

výdajů (4): 

𝑃𝐼 =
𝑃𝑉

𝐼𝑁
                                                                                                                                                                (4) 

 

Investice je přijatelná, jestliže index ziskovosti je větší nebo roven 1. Čím více index 

rentability přesahuje hodnotu 1, tím je projekt ekonomicky výhodnější. [15] 

 

1.3 Předběžné technicko - ekonomické studie (Pre-Feasibility Study) 

Vzhledem k tomu, že zpracování technicko - ekonomické studie sloužící jako základ 

pro finální rozhodnutí je jak časově, tak nákladově náročný úkol, je vhodné zpracovat nejprve 

předběžnou technicko - ekonomickou studii. Ta pak bude tvořit jakýsi mezistupeň mezi 

stručnými studiemi příležitostí a podrobnými technicko - ekonomickými studiemi.  

Cílem zpracování předběžné technicko - ekonomické studie je podle Fotra a Součka [3] určit, 

zda: 
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 byly vyšetřeny a posouzeny všechny možné varianty projektu 

 povaha a náplň projektu opravňuje jeho detailní analýzu v podobě technicko -

ekonomické studie projektu 

 určité aspekty projektu jsou do té míry závažné, že vyžadují podrobné šetření pomocí 

podpůrných a doplňkových studií, jako jsou marketingové průzkumy, laboratorní 

testy, poloprovozní ověřování aj. 

 základní myšlenka, na které je projekt založen, je pro určitého investora nebo skupinu 

investorů (tj. subjekty, které se budou podílet na financování projektu) dostatečně 

atraktivní, nebo tomu je naopak 

 podnikatelská příležitost je do té míry slibná, že již na základě informací z této studie 

lze rozhodnout o realizaci projektu (základem je marketingová analýza nově 

vyráběného produktu či zvýšení kapacity stávajícího sortimentu, tj. analýza 

konkurence, vývoje trhu, resp. výhledové bilance nabídky a poptávky na relevantním 

trhu, analýza cenových parametrů výrobků na trhu, kvality vyráběných produktů aj. 

 stav životního prostředí v předpokládané lokalitě realizace projektu i potencionální 

dopady tohoto projektu jsou v souladu s existujícími standardy ochrany životního 

prostředí. 

Rozdíl mezi strukturou a náplní předběžné technicko - ekonomické studie a technicko -

ekonomické studie projektu, je především v detailnosti a hloubce analýzy variant projektu. Je 

nutné, aby relativně podrobné vyšetření existujících variant projektu proběhlo už v průběhu 

zpracování předběžné technicko - ekonomické studie, neboť později by to již mohlo být 

nákladné a časově náročné. [3]  

Jako nejdůležitější faktory jsou samozřejmě brány v potaz finanční a ekonomické dopady 

jednotlivých variant projektu. Jejich posouzením vnikne rozhodnutí, zdali je smysluplné 

pokračovat v realizaci projektu. V opačném případě, dojde k zastavení všech prací na 

projektu. [3] 

1.4 Rozhodovací analýza 

Rozhodovací analýzu lze charakterizovat jako přístup k řešení složitých rozhodovacích 

problémů, který se snaží vzájemně skloubit jak jednoduchá pravidla, tak i exaktní postupy a 

modelové nástroje se znalostmi, zkušenostmi a intuicí řešitelů těchto problémů. Rozhodovací 

analýza se vztahuje k celému rozhodovacímu procesu, za který je požadována jak příprava, 

tak vlastní rozhodovací proces. [12] 
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1.4.1 Metody vícekriteriálního hodnocení variant  

Obecně je cílem vícekriteriálního rozhodování řešit konflikt mezi jednotlivými 

variantami. Konkrétním cílem pak může být výběr jedné varianty, která bude podkladem pro 

konečné rozhodnutí. [10] 

1.4.2 Metoda váženého součtu  

Metoda váženého součtu (Weighted Sum Approach, WSA) je jednou 

z nejpoužívanějších a relativně nejjednodušších metod pro vícekriteriální hodnocení variant. 

Tato metoda je založena na konstrukci lineární funkce užitku na stupni od 0 do 1. Nejhorší 

varianta podle daného kritéria bude mít užitek 0, nejlepší varianta užitek 1 a ostatní varianty 

budou mít užitek mezi oběma krajními variantami. Znamená to tedy, že čím je hodnota 

funkce užitku větší, tím je varianta výhodnější. [10,13].  

Hodnoty lze získat pro maximalizační kritéria podle vztahu (5): 

𝑦’𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗 −  𝐷𝑗

𝐻𝑗 −  𝐷𝑗
                                                                                                                                                    (5) 

 

  𝐷    nejnižší (při maximalizaci nejhorší) kriteriální hodnota  

  𝐻     nejvyšší (při maximalizaci nejlepší) kriteriální hodnota.  

Pro minimalizační kritéria je vztah třeba modifikovat následujícím způsobem (6): 

𝑦’𝑖𝑗 =
𝐻𝑗 −  𝑦𝑖𝑗

𝐻𝑗 −  𝐷𝑗
                                                                                                                                                    (6) 

 

Celkový užitek varianty lze potom vypočítat jako vážený součet dílčích užitků podle 

jednotlivých kritérií dle (7): 

𝑢 𝑋𝑖   =  𝑣𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑣’𝑖𝑗                                                                                                                                               (7) 

 

1.4.3 Metody odhadu vah kritérií 

Jelikož je často velmi problematické získat jednotlivé váhy kritérií v numerické 

podobě, je vhodné použít pro určení vah kritérií nějaký jednoduchý nástroj. Jedná se většinou 
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o velmi jednoduché postupy, které na základě subjektivních informací konstruují odhady vah. 

[10] 

Mezi tyto nástroje můžeme řadit např. metodu pořadí, bodovací metodu, Saatyho 

metodu nebo metodu zvanou jako Fullerův trojúhelník, která byla zvolena pro tuto práci. 

1.4.4 Fullerův trojúhelník 

Při této metodě, která je řazena mezi metody párového porovnání, je použito 

trojúhelníkové schéma, ve kterém jsou vyznačeny dvojice jednotlivých kritérií tak, že každá 

dvojice se v tomto schématu vyskytuje právě jednou. Z každé dvojice je pak nutno vybrat a 

označit to kritérium, které je pro nás důležitější. V případě, kdy jsou obě kritéria stejně 

důležitá, jsou označena obě. Označíme-li počet označení pro í-té kritérium symbolem pᵢ, 

potom lze odhad vah kritérií získat podle vztahu (8): 

𝑣𝑖 =
𝑝𝑖

 𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1

                                                                                                                                                         (8) 

 

2 Charakteristika společnosti  Evraz Vítkovice Steel a.s. 

Společnost Evraz Vítkovice Steel a.s. (EVS), patří mezi přední evropské výrobce oceli a 

ocelových výrobků válcovaných za tepla. Vznikla splynutím zanikající společnosti Vítkovice 

Steel a.s. a společnosti ABA Assets s.r.o., které zanikly zápisem společnosti Evraz Vítkovice 

Steel dne 1. června 2007. [4] 

Společnost je třetím největším producentem hutních výrobků v ČR. Má klasickou 

pyramidální strukturu, v jejímž čele stojí dozorčí rada, představenstvo a vedení společnosti. 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada akcionářů. Dále je pak společnost řízena 

statutárním orgánem, který tvoří pětičlenné představenstvo. Struktura vedení společnosti je 

tvořena těmito odbornými úseky: Personální úsek, Informatika, Úsek pro techniku a jakost, 

Finanční úsek, Obchodní úsek, Nákupní úsek, Výrobně - logistický úsek, Bezpečnostní úsek a 

úsek BOZP. Evraz Vítkovice Steel se rovněž významnou měrou podílí na podpoře 

společenských, sportovních a charitativních akcích v rámci ČR a Moravskoslezského regionu. 

[8] 
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2.1 Výrobní základna EVS 

Výrobní základna je tvořena šesti nákladovými středisky, čtyřmi výrobními a dvěma 

nevýrobními: 

1. NS 210 – tvarové výpalky 

2. NS 220 – ocelárna 

3. NS 230  - válcovna profilů 

4. NS 240 – údržba (nevýrobní) 

5. NS 260 – válcovna 3,5 Kvarto 

6. NS 270 – servis (nevýrobní) 

 

2.2 Výrobní činnost EVS 

Společnost je největším výrobcem tlustých plechů v ČR, které tvoří zhruba 80% 

celkové produkce. Tlusté plechy jsou vyráběny v široké škále rozměrů a jakostí a jejich 

produkce je uplatňována na domácích i exportních trzích.  Dále je společnost producentem 

tvarových výpalků a těžkých profilů, zde je dominantní výroba štětovnic.  

Surové železo je ve společnosti zpracováváno na ocelárně (NS 220) ve dvou 

kyslíkových konvertorech (K1 a K2). Takto vyrobená ocel je pak upravována na zařízení 

sekundární metalurgie (ISSM) a poté odlévána do tzv. bram na jednoproudém zařízení pro 

plynulé odlévání (ZPO). Tyto bramy jsou poté za tepla válcovány na tlusté plechy na 

válcovně 3,5 Kvarto (NS 260) nebo upravovány pálením a poté válcovány na těžké profilové 

trati (NS 230) do formy profilů. Vlastní válcované plechy jsou rovněž používány k výrobě 

tvarových výpalků na plazmových a kyslíkových CNC strojích (NS 210).  

2.3 Válcovna 3,5 Kvarto 

Válcovna 3,5 Kvarto, zahájila výrobu v říjnu 1971 jako nejmodernější válcovna 

v tehdejší ČSSR.  V osmdesátých letech byla jako první válcovna z východního bloku přijata 

do Sdružení evropských výrobců tlustých plechů EHPC (European Heavy Plate Committe). 

Na konci 90. let prošla tzv. teplá část válcovny rozsáhlou modernizací, v rámci které byla 

zavedena technologie automatické kontroly válcování, která kromě jiného umožnila i 

automatické válcování pomocí hydraulických válců HGC (Hydraulic Gauge Control) 

s výsledkem vysoké rozměrové a tvarové přesnosti vyrobených plechů. Tato modernizace 
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zajistila také možnost vyrábět i velmi kvalitní, termomechanicky válcované plechy, používané 

např. pro speciální konstrukční účely. Plechy jsou vyráběny z plynule odlévaných bram, a to 

jak ze základních uhlíkových jakostí, tak rovněž z jakostí nízko, resp. středně legovaných a to 

v rozsahu tlouštěk 5 – 150 mm a šířek 1 – 3,3 m. Řada agregátů pracuje poloautomaticky 

nebo je zcela automatizována (ASŘ, Automatizovaný systém řízení). Řízení a monitorování 

toku výroby se uskutečňuje pomocí výpočetní techniky ve čtyřúrovňové řídící struktuře. 

Maximální roční kapacita válcovny Kvarto 3,5 je 755 000 tun ocelových plechů, používaných 

zejména na výrobu lodí, mostů, ocelových konstrukcí, větrných elektráren, stavebních  a 

dopravních strojů, rypadel a tlakových nádob. [8]  

 

3 Cíle a požadavky rekonstrukce NP2 

S ohledem na současný provozně - technický stav NP2, dosahované ekonomicko -  

technické parametry, úroveň morálního a technického opotřebení zařízení, požadovanou 

výkonnost a v neposlední řadě dosahované ekologické parametry byly stanoveny následující 

základní požadavky pro případnou modernizaci pece: 

- zvýšení výrobní kapacity pece při ohřevu referenční vsázky nad 75t/hod při teplotě 

ohřevu 1250°C 

- maximální tloušťka ohřívané bramy 350 mm 

- maximální délka ohřívané bramy 3000 – 3300 mm 

- snížení měrné spotřeby zemního plynu při ohřevu referenční vsázky pod 1,40 GJ/t při 

teplotě ohřevu 1250°C 

- snížení emisí NOx při ohřevu referenční vsázky a ohřevu 340 – 350 kt bram pod 

úroveň 40t/rok 

- teplotní homogenita referenční bramy v tolerančním pásmu maximálně 60°C při 

teplotě ohřevu 1250°C 

- snížení zokujení referenční bramy při teplotě ohřevu 1250°C na úroveň pod 1% 

hmotnosti bramy 

- doba realizace modernizace pece nesmí přesáhnout 120 dní včetně 15 dnů 

plánovaných na pravidelnou roční odstávku válcovny 
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V souvislosti s provedeným vyhodnocením současného technického stavu pece bylo 

dodatečně vedením EVS rozhodnuto o zařazení varianty reprezentující prostou obnovu pece, 

která by měla zajistit dosažení původních projektovaných parametrů zařízení. 

Vzhledem citlivé povaze některých komerčně technologickým informacím byla data pro 

účely této práce záměrně zkreslena. 

3.1 Použitá metodologie 

Projekt modernizace NP2 se nachází v iniciační fázi a prvotním zájmem EVS je nyní 

správně zvolit nejvýhodnější variantu technického řešení, která by splňovala jak technicko 

technologické požadavky a zároveň by tato varianta neznamenala omezení pro budoucí 

provoz a rozvoj výrobků EVS. 

Zvolené řešení by rovněž mělo splňovat ekonomické parametry umožňující řádné 

ekonomické zdůvodnění projektu akcionářům společnosti. V této fázi je nutno nadefinovat 

základní parametry jednotlivých řešení s akceptovatelnou nepřesností charakterizující úroveň 

informací na bázi tzv. „budgetových nabídek“ (+/- 10 – 20%), které EVS obdržel na základě 

poptávek u 3 známých dodavatelů průmyslových pecí a jejich otopných systémů. S ohledem 

na tyto skutečnosti je výhodné provést analýzu standardních parametrů ekonomické účinnosti 

a paralelně analýzu užitkovosti řešení metodou vícekriteriálního hodnocení variant 

s expertním stanovením vah jednotlivých kritérií (hodnocených parametrů), které obsahují i 

kritéria, které nelze jednoznačně vyjádřit finančními hodnotami – např. ztráta reputace firmy, 

možnost omezení budoucího rozvoje výrobků apod. Výsledky těchto dvou analýz budou 

následně podrobeny společnému rozboru s cílem definovat komplexně nejvýhodnější variantu 

řešení. 

 

4 Technicko – ekonomická analýza současného stavu NP2 

Čtyřicetileté provozování, jakož i relativně časté odstavování a opětné zapalování pece, 

způsobilo značné opotřebení dílů vystavených sálavému teplu nejen v oblasti žáruvzdorných 

vyzdívek, ale rovněž v ocelové konstrukci pece a jejím chladicím systému. Z pohledu kvality 

ohřevu je zde patrné i značné morální a technické opotřebení prvků řídicího systémů a 

vlastního otopného systému pece. 
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Narážecí pec NP 2 slouží spolu s novou pecí  NP 3 k ohřevu bram, které jsou vstupní 

surovinou pro výrobu tlustých plechů. Ohřev NP 3 je řízen dle příslušných technologických 

předpisů pomocí systému ORS (Ofen Rechner System). Ohřev NP 2 je poloautomatický a 

systém ORS se zde používá jen pro sledování a porovnávání úrovně ohřevu. Ohřev bram je 

možný na max. teplotu 1300°C. Obě pece jsou řízeny a monitorovány z kabiny K1. Pece jsou 

umístěny mezi I. a II. Halou válcovny spolu s vytahovacím zařízením, které je ovládáno 

rovněž z kabiny K1. [6] 

Hraniční rozměry bram kontislitkových, popř. bram kovaných pro ohřev v NP2:  

- max. tloušťka bramy 350 [mm] - min. tloušťka bramy 100 [mm]  

- max. šířka bramy 2000 [mm] - min. šířka bramy 700 [mm]  

- max. délka bramy 3 100 [mm] - min. délka bramy 1 700 [mm]  

- hmotnost 850 – 15000 kg 

Narážecí pec NP 2 je třízónová. V první zóně, tzv. předehřívací (PZ), se vsázka 

předehřívá odcházejícími spalinami, ve druhé ohřívací zóně (OZ), se intenzívně ohřívá v celé 

délce i průřezu, a ve třetí zóně vyrovnávací (VZ), se teplota vyrovnává v celé délce a průřezu. 

Kapacita narážecí pece NP 2 je 75 t/hod při rozměrech referenční bramy 250x1530x2700 mm. 

Narážecí pec je tvořena ocelovou konstrukcí, která nese sázecí a vytahovací dveře, boční 

dvířka, vyzdívku pece, skluznice s podpěrným systémem, hořáky, potrubí spalovacího 

vzduchu a plynu, rozvod chladící vody a příslušenství pece. [6] 

4.1 Základní technické parametry NP2  

Jako palivo se používá zemní plyn a konvertorový plyn. 

- světlá šířka pece 6 520 mm (v místě středičů)  

- činná délka pece (délka nístěje) 24 366 mm  

- délka PZ 7 330 mm, maximální teplota 1 260 °C  

- délka OZ 8 620 mm, maximální teplota 1 380 °C  

- délka VZ 8 416 mm, maximální teplota 1 300 °C  

- maximální výkon pece 75 t/hod  

- maximální specifické zatížení 2 750 kg/m2  

- dvě pecní řady, pecní řada 4 a 3 (číslování ve směru od stolice) 
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Hořáky spalují směs konvertorového plynu a spalovacího vzduchu a mají následující 

rozmístění: 

Ohřívací zóna 

horní topení  7 hořáků o výkonu 2,1 MW každý, umístěné v čelní stěně 

spodní topení  5 hořáků o výkonu 2,1 MW každý, umístěné v čelní stěně 

2 hořáky o výkonu 2,1 MW každý, umístěné v bočních stěnách 

Vyrovnávací zóna 

horní topení  7 hořáků o výkonu 1,45 MW každý, umístěné v čelní stěně 

spodní topení  4 hořáky o výkonu 1,05 MW každý, umístěné v šachticích pro 

vyhrabování strusky 

Výkon pece: 

výkon pece při referenční vsázce      75 t/hod 

tepelný příkon hořáků                  43,75 MW 

tepelný příkon rekuperátoru                 1,95 MW 

instalovaný výkon pece       45,7 MW 

roční spotřeba dle výrobního mixu z roku 2011 

zemní plyn                              9 178 000 Nm
3
/ rok 

konvertorový plyn                             35 098 000 Nm
3
/ rok 

ČPČ                               7 224 hod 

projektovaná měrná spotřeba tepla       370 ± 20 kcal/kg 

              1 548,8 kJ/kg ± 83,7 kJ/kg 

Ve směšovací stanici je míchána směs konvertorového a zemního plynu. Vzájemný 

poměr plynů je regulován pro udržení konstantního Wobbeho čísla, které je základním 

kritériem záměnnosti zemních plynů a vyjadřuje podmínku zachování tepelného příkonu při 

změně spalovacích vlastností zemního plynu. Směsný plyn je pak veden k jednotlivým 

hořákům. Spalovací vzduch je dodáván ventilátory a je veden přes nízkoteplotní a 

vysokoteplotní rekuperátory, ve kterých se ohřeje na 400 °C. Poté je spalovací vzduch veden 

k hořákům. Chlazení slouží pro odvod tepla z následujících částí: skluznice vč. stojek a 
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podpěrných trubek, chladící trámce hořákových stěn a chladící trámce čelních stěn na vstupu 

a výstupu. [7] 

4.1.1 Vývoj nákladovosti NP2 

Jak ukazuje Obrázek 3, nákladovost údržby narážecí pece NP2, byla v průběhu 

znázorněných let 2006 až 2011 výrazně vyšší než u pece NP3. Tento trend byl porušen pouze 

v roce 2009, kdy byla v NP3 provedena výměna horkých jezdců skluznic pece.  

Vývoj měrné spotřeby energie obou pecí v letech 2000 až 2011 a jejich srovnání 

znázorňuje Obrázek 4. Např. v roce 2007, který je považován z hlediska produkce EVS jako 

rekordní, činila spotřeba energie NP2 661 929 GJ, při produkci 408 331 t bram. Na NP3 

v tom samém roce bylo spotřebováno 589 301 GJ energie, při produkci 436 982 t bram. 

 

Obrázek 3: Vývoj nákladovosti údržby NP2 v letech 2006 – 2011 [6] 
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Obrázek 4:  Porovnání měrné spotřeby energií NP2 a NP3 v letech 2000 – 2012 [6] 

 

5 Environmentální aspekty NP2 

Z  hlediska znečištění ovzduší patří Ostrava a moravskoslezský region obecně k nejhůře 

postiženým oblastem. Mezi hlavní zdroje tohoto znečištění patří vedle nevhodné 

geomorfologické polohy především velká koncentrace těžkého průmyslu a výrobní a 

spalovací procesy, které v nich probíhají. Jako další výrazné zdroje znečištění nelze 

opomenout rovněž dopravu, lokální topeniště a v neposlední řadě velmi diskutované 

znečištění z Polska. Vysoká úroveň znečištění ovzduší je patrná jak z údajů o úrovni 

znečištění ovzduší získaných prostřednictvím stacionárního měření, tak z mapových podkladů 

získaných následným modelováním úrovně znečištění ovzduší.  

V Tabulce 1 a 2 jsou uvedeny roční průměrné koncentrace NOx získané v měřících 

lokalitách na území Ostravy. Tyto hodnoty dokazují dlouhodobou a vysokou úroveň 

znečištění ovzduší. 
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Tabulka 1: Roční průměrné koncentrace NOx v Ostravských lokalitách [7] modifikováno 

Název lokality 
Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Českobratrská 102,0 105,8 89,4 109,1 102,5 114,0 101,7 

 Zábřeh 41,8 40,4 34,8 n.a. 38,9 43,7 37,1 

 Mariánské Hory - 33,3 31,8 37,6 32,8 37,1 33,1 

 Přívoz 47,6 49,2 44,3 51,4 46,2 48,7 47,7 

 Fifejdy 40,8 41,7 35,9 38,9 36,0 42,7 39,4 

 Bartovice - 37,0 37,9 37,5 33,6 - 37,9 

 

Tabulka 2: Roční průměrné koncentrace NOx v Ostravských lokalitách [7] modifikováno 

 

 

NOx je souhrnné označení pro směs oxidů dusíku hlavně oxidu dusného a dusičitého. 

Na území Ostravy dochází k vysokému výskytu sloučenin NOx, které vznikají při spalování 

paliv při vysokých teplotách oxidací dusíku ze spalovacího vzduchu. Oxidy dusíku společně 

s oxidy síry tvoří kyselé deště, které poškozují živé rostliny a půdu. Oxid dusičitý (NO2) 

společně s kyslíkem a těkavými organickými látkami (VOC) přispívá k tvorbě přízemního 

ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vdechování vysokých koncentrací oxidů dusíku 

může vážně ohrozit zdraví člověka.[7] 
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5.1 Vliv NP2 na úroveň znečištění oblasti 

Narážecí pec NP 2 je umístěná v hale válcovny 3,5Kvarto a nachází se mimo nejvíce 

zatíženou oblast s průměrnou roční koncentrací 14 – 16 μg/m
3
. Vzhledem k převládajícímu 

směru větru je ale zřejmé, že její příspěvek přesahuje i do území, ve kterém se roční průměrné 

koncentrace NOx pohybují mezi 26 - 40 μg/m
3
 , což je těsně pod imisním limitem.[7] 

V řešené lokalitě se rovněž nachází také celá řada jiných technologických a energetických 

zdrojů. Krom těchto zdrojů se na úrovni znečištění ovzduší v řešené lokalitě podílí významně 

také silniční doprava a malé lokální zdroje v domácnostech. 

Pro odpadní plyny odváděné z narážecí pece NP 2 a následně do komína jsou 

stanoveny emisní limity. Jedná se o limity pro NO2- 400 mg/m
3
 a CO – 800 mg/m

3
 při 

vztažných podmínkách A, (koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 

K). [7] 

V následující Tabulce 3 jsou uvedeny roční emise NOx dosahované na komínu narážecí pece 

NP 2 na válcovně 3,5Kvarto. 

Tabulka 3: Roční emise NOx na komínu NP2 [7] 

Zdroj REZZO NOx 2009 2010 2011 

NP 2 262 t/rok 37,945 140,57 57,343 

mg/m
3
 200,8 308,1 216,8 

 

Z výše uvedené ho je zřejmé, že i když  NP2 nepatří mezi zásadní zdroje znečištění 

ovzduší, nelze její vliv na stav v dané lokalitě přehlížet. Z tohoto důvodu, je jedním z hlavních 

aspektů plánované rekonstrukce výrazné snížení emisní NOx. 

 

6 Definice variant modernizace NP2 pro rozhodovací 

analýzu 

Definice variant představuje tři typy modernizace: prostou obnovu pece, výměnu otopného 

systému pece a nakonec realizaci výstavby nové pece. 
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6.1 Prostá obnova stávající pece (varianta 1) 

Tato varianta zahrnuje prostou obnovu zařízení s cílem dosáhnout původní projektované 

kvalitativně kvantitativní parametry pece. I přes snahu údržby EVS zajistit bezproblémový 

provoz pece, po více než 40 letech provozování došlo k technickému opotřebení otopného 

systému, vyzdívek a postupnému zeslabení a deformaci ocelové konstrukce. Tato varianta 

obsahuje následující rozsah opravy pece: 

- výměna hořáků a nevyhovujících prvků otopného systému pece včetně ovládacích 

prvků 

- oprava, resp. výměna poškozené ocelové konstrukce pece 

- výměna skluznic, zeslabených nosných trubek skluznic a podpěr  

- kompletní výměna vyzdívky pece a odtahových kanálů 

- výměna, resp. oprava rekuperátoru pece 

- výměna korundové nístěje pece 

- oprava žárobetonových prvků vyzdívek včetně vrat pece 

- oprava mechanických částí pece  

- výměna poškozených nebo nevyhovujících regulačních prvků a systémů 

Technický rozsah této varianty včetně nákladů na její realizaci byl odborně stanoven vedením 

údržby EVS. Základní charakteristiky této varianty byly použity z původní projektové 

dokumentace NP2 

6.2 Modernizace otopného systému pece 

Jedná se o variantu řešící změnu otopného systému stávající NP2. Pro tento nový 

otopný systém bude upravený vnitřní prostor pece, budou zlikvidovány stávající příčné 

hořákové zóny, keramická nístěj a pec bude vybavena novým systémem skluznic s horkými 

jezdci v ohřívací a vyrovnávací zóně pro zajištění maximální teplotní homogenity ohřevu. 

Názorně je to zobrazeno na Obrázku 5 a 6, které byly získány z nabídek jednotlivých 

dodavatelů. 

6.2.1 Varianta vzduch – plyn (varianta 2) 

Tato varianta obsahuje následující rozsah modernizace pece: 

- demontáž staré pece v celkovém délkovém rozměru cca 19 m  



20 

 

- úprava části stávající OK pece s repasi jeho ukotvení ve stávajícím betonovém základu 

pece 

- provedení úprav stávajících betonových konstrukci vzhledem k novému tvaru 

pracovního prostoru pece   

- provedení nového OK pece s uchycením na stávající část kotvené konstrukce pece 

- provedení nového systému skluznic a podpěrných trubic s vodním chlazením 

- provedení izolace skluznic s horkými jezdci ve vyrovnávacích zónách 

- provedení nové vyzdívky pece v délce cca 19 m 

- repase vyzdívek v přední části pece v délkovém rozměru cca 6 m 

- instalace hořáků nového topného systému pece včetně armatur 

- instalace potrubních rozvodů zemního plynu, spalovacího vzduchu, odtahů z 

regeneračních hořáků stlačeného vzduchu  

- úprava vodního chlazení skluznic a chlazených částí pece 

- obnova elektrozařízení pece, systémů měření a regulace včetně modelu ohřevu 

 

Obrázek 5: Současný profil pece 
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Obrázek 6: Profil po modernizaci 

 

 

6.2.2 Varianta vzduch – kyslík (varianta 3) 

Varianta je technicky a obsahově shodná s variantou 2. Jako otopný systém je zde 

použita soustava kyslíko - plynových hořáků s viditelným, respektive neviditelným plamenem 

a systémem napojení pece na stávající zdroje kyslíku. Oproti variantě 2 rovněž odpadá úprava 

odsávacího traktu pro regenerační hořáky, které zde nebudou použity. 

6.3 Výstavba nové pece 

Zde se předpokládá likvidace staré pece a výstavba nové moderní pece na stejném 

místě. Pec bude konstruována pro možnost sázení bram o délce až 3,3m s minimálním 

výkonem na referenční vsázce 90t/hod, aby byl vyrovnán výkonový handicap v porovnání 

s pecí NP3. 

6.3.1 Varianta vzduch – plyn (varianta 4) 

U této varianty bude pec vybavena otopným systémem tvořeným vzducho - 

plynovými hořáky zajišťujícími nízké emise NOx a nízkou spotřebu plynu. V předehřívací 

zóně se rovněž předpokládá použití regeneračních hořáků. Otopný systém pece bude řízen 

modelem ohřevu, pec bude nastavena na použití pouze zemního plynu jako topného média. 

Vodou chlazené skluznice budou vybaveny potřebnou izolací a v ohřívací a vyrovnávací zóně 

rovněž tzv. horkými jezdci pro zajištění maximální teplotní homogenity ohřevu. 
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6.3.2 Varianta vzduch – kyslík (varianta 5) 

Varianta je technicky a obsahově shodná s variantou 4. Jako otopný systém je zde 

použita soustava kyslíko - plynových hořáků s viditelným, respektive neviditelným plamenem 

a systémem napojení pece na stávající zdroje kyslíku. 

6.4 Základní technicko – ekonomické charakteristiky jednotlivých 

variant 

Na základě získaných kompletních, resp. dílčích budgetových nabídek byly ve 

spolupráci s pracovníky technického úseku EVS definovány základní technicko ekonomické 

charakteristiky zvolených variant.  Charakteristiky, které nebyly obsaženy v obdržených 

nabídkách, byly doplněny pracovníky technického úseku na základě jejich odborného odhadu, 

respektive propočtem založeném na zkušenostech a dříve získaných informacích viz Tabulka 

4. 

Tabulka 4: Základní charakteristiky zvolených variant 

 

Bližší popis jednotlivých technicko ekonomických charakteristik: 

Investiční náklady -  byly stanoveny na základě získaných budgetových nabídek pro varianty 

2 a 4. Pro definici investičních nákladů varianty 3 byla použita nabídka pro variantu 2 

navýšena o rozdíl pořizovací ceny mezi vzducho - plynovou variantou otopného systému 

řešení 2 a nabídnutým otopným systémem na bázi kyslík – plyn. Varianta 3 byla rovněž 

navýšena o náklady na vybudování přípojky kyslíku z nejbližšího zdroje. Pro stanovení 

investičních nákladů varianty 5, u které nebyla získána žádná nabídka, bylo použito 

Základní charakteristiky  zvolených variant

1 2 3 4 5

investiční náklady mil. Kč 0,0 179,0 186,0 232,0 244,0

kapacita ohřevu bram t/hod 75 75,0 80,0 90,0 100,0 100,0

teplotní homogenita ohřevu (toleranční pásmo)  °C 180 150,0 60,0 50,0 30,0 30,0

spotřeba zemního plynu GJ/t 1,72 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2

procento zokujení % 1,2 1,2 0,7 0,6 0,7 0,6

úspora fixních nákladů z větší kapacity mil Kč/rok 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0

náklady na údržbu mil Kč/rok 14 13,0 9,0 8,0 8,0 7,0

nutná GO mil. Kč 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0

spotřeba kyslíku mil. m3 0 0,0 0,0 24,0 0,0 22,0

emise NOx t/rok 57 57,0 36,0 25,0 34,0 23,0

roční náklad na reklamace plechů z titulu ohřevu mil. Kč 5 5,0 0,5 0,5 0,5 0,5

max. rozměry bram (délka) mm (d) 3 000 3000,0 3000,0 3000,0 3300,0 3300,0

doba realizace modernizace (mimo plánovanou 

odstávku válcovny)
dny 45,0 60,0 60,0 80,0 80,0

ztráta výrobní kapacity při výstavbě - ztráta marže mil. Kč 33,8 45,0 45,0 60,0 60,0

Charakteristika jednotka
stávající 

NP2

varianta
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nabídkové hodnoty varianty 4, rovněž povýšené o rozdíl pořizovací ceny mezi vzducho - 

plynovou variantou otopného systému řešení 2 a nabídnutým otopným systémem na bázi 

kyslík – plyn. Varianta 3 byla rovněž navýšena o náklady na vybudování přípojky kyslíku 

z nejbližšího zdroje.  Takto získané hodnoty byly uměle navýšeny o 10% rezervu pro případ 

realizačních vícenákladů, resp. potřebných úprav na zařízení mimo vlastní pec (vodní 

hospodářství, modifikace plynové přípojky atd.) 

Kapacita ohřevu bram – definuje požadovaný výkon pece při teplotě ohřevu 1250°C, 

stanovené teplotní homogenitě ohřevu bramy a referenční vsázce bram o rozměrech 

250x1530x2700. 

Teplotní homogenita ohřevu -  definuje dosažitelné toleranční pásmo nejteplejšího a 

nejstudenějšího bodu bramy při ohřevu referenční vsázky na teplotu 1250°C a stanoveném 

výkonu pece. 

Spotřeba zemního plynu  -  definuje měrnou spotřebu paliva pro ohřev 1t referenční vsázky při 

ohřevu na 1250°C a definovaném výkonu pece. 

Procento zokujení -  definuje ztrátu kovu bramy zokujením, vzniklou v průběhu ohřevu 

referenční vsázky na teplotu 1250°C při definovaném výkonu pece 

Úspora fixních nákladů větší kapacity -  definuje hodnotu fixních nákladů ušetřených při 

případné kompletní odstávce válcovny po dosažení současné plánované výroby 600kt 

plechů/rok (cca 680 – 690 kt vsázky). Tato úspora obsahuje náklady na mzdové prostředky 

(30% mzdy), konstantní náklady na energii pro permanentní provoz pohonů ventilátorů, 

válcovacích motorů atd. Tato charakteristika vyjadřuje konzervativní ekonomickou výhodu 

větší kapacity ohřevu bram jednotlivých variantních řešení vycházející z předpokladu, že po 

dosažení plánované výroby 600 kt plechů za rok nebude na obsazeném trhu možno uplatnit 

další produkci a válcovna bude dočasně odstavena.  

Náklady na údržbu -  definuje průměrnou hodnotu potřebných nákladů na roční údržbu pecí 

realizovaných dle jednotlivých řešení.  Náklady pro jednotlivá řešení byla stanovena 

odborným odhadem na základě dosavadních zkušeností s údržbou původní pece NP2 a 

novější provozované pece NP3. Do ročních nákladů je rovněž započítána periodicky se 

opakující výměna keramické nístěje (vždy po dvou letech), resp. horkých jezdců (vždy po cca 

8 letech). 
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Nutná GO – definuje náklady na nutnou prostou obnovu zařízení pro variantu 1. Náklady byly 

stanoveny odborným odhadem pracovníky údržby EVS. 

Spotřeba kyslíku  -  definuje nutnou spotřebu kyslíku u variant 3 a 5 s použitým kyslíko 

plynovým otopným systémem. 

Emise NOx -  definuje emise NOx jednotlivých řešení pece při ohřevu referenční vsázky na 

teplotu 1250°C a ročním ohřevu 340kt bram. 

Roční náklad na reklamace plechů z titulu ohřevu -  definuje předpokládanou výši nákladů na 

reklamace způsobené konstrukčním řešením pece. Je zde reálný předpoklad razantního 

poklesu nákladů u variant s horkými jezdci proti variantě s klasickou keramickou nístějí ve 

vyrovnávací zóně. Hodnoty byly stanoveny na základě zkušeností s dosavadním provozování 

NP2 a NP3. 

Maximální rozměry bram (délka) -  definuje maximální možnou délku sázené bramy. Tento 

parametr rovněž určuje úroveň okamžité kapacity pece, která je úměrná procentu pokrytí 

nístěje vsázkou. 

Doba realizace modernizace -  definuje délku nutné odstávky této ohřívací kapacity 

v průběhu realizace varianty a paralelním provozu válcovny s provozem pouze NP3 

Ztráta výrobní kapacity při výstavbě - ztráta marže – definuje ztrátu marží vzniklou 

odstavením kapacity NP2 v průběhu výstavby jednotlivých variant řešení. Hodnoty jsou 

definovány na základě předpokladu, že v monoběhu je NP3 schopna realizovat ohřev 70% 

celkové kapacity válcovny a průměrná marže na 1 kg vyrobeného plechu se pohybuje kolem 

hodnoty 1,5 Kč. Tato hodnota je vyjádřena ve ztrátě marží cca 0,75 mil Kč/den odstávky NP2. 

 

7 Analytické posouzení jednotlivých variant z pohledu 

užitnosti řešení a jejich rozbor 

Pro účely analytického posouzení jednotlivých variant řešení modernizace NP2 z pohledu 

jejich užitkovosti byly stanoveny následující parametry: 
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1. Realizační náklady  - parametr vyjadřuje výši potřebné investice a zároveň ztrátu marží 

v průběhu realizace jednotlivých řešení. U varianty 1 je místo kapitálových nákladů doplněna 

výše nákladů nutné prosté obnovy pece. 

2. Roční ekonomický přínos – parametr vyjadřuje součet pozitivních (přínosů) a negativních 

(ztrát) ekonomických účinků z jednotlivých variant řešení modernizace NP2. Stanovení 

celkových ročních ekonomických účinků je znázorněno v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Parametry ročního ekonomického přínosu 

 

Použité hodnoty pro výpočet parametrů ročního ekonomického přínosu (dle podkladů EVS): 

Úspora spotřeby zemního plynu – (Rozdíl mezi měrnou spotřebou zemního plynu na 1t  

vsázky stávající NP2 a jednotlivých variant řešení) X (úspora 1GJ zemního plynu na tunu 

bramy při vsázce 340 kt/rok tj. 83,8 mil Kč) 

Úspora z redukce zokujení -  (Rozdíl procenta zokujení vsázky u stávající NP2 a jednotlivých 

variant řešení) X (úspora z 0,1% zokujení bram při předpokládané roční vsázce NP2 340 

kt/rok tj. 31,7 mil Kč) 

Úspora fixních nákladů z větší kapacity – viz Tabulka 5 

Úspora nákladů na údržbu – Rozdíl ročních nákladů na údržbu stávající NP2 a 

předpokládaných ročních nákladů na údržbu jednotlivých variant řešení 

Úspora nákladů na kyslík – (Spotřeba kyslíku u variant s kyslíko plynovým otopným 

systémem) X (cena za průmyslový kyslík, tj. 3,3 Kč/m
3
 )   

Emise NOx – (Rozdíl ročních emisí NOx u stávající NP2 a jednotlivých variant řešení) X 

(poplatek za emise NOx, tj. cca 800 Kč/t). Tyto hodnoty se pohybují pod úrovní rozlišovací 

schopnosti parametrů této analýzy. 

1 2 3 4 5

úspora spotřeby zemního plynu mil Kč/rok 14,33 28,49 42,74 33,52 47,77

úspra redukce zokujení mil Kč/rok 0,00 15,83 19,00 15,83 19,00

úspora fixních nákladů z větší kapacity mil Kč/rok 0 6 6 6 6

úspora nákladů na údržbu mil Kč/rok 1 5 6 6 7

úspora nákladů na kyslík mil Kč/rok 0 0 -79 0 -73

emise NOx mil Kč/rok 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02

úspora elektrické energie mil. Kč/rok 0,0 0,0 4,5 0,0 4,5

úspora ročního nákladu na reklamace plechů z 

titulu ohřevu
mil Kč/rok 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5

CELKEM mil. Kč/rok 15,38 59,86 3,56 65,88 16,19

varianta
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Úspora elektrické energie -  Odborný odhad úspory nákladů za energii pro provoz ventilátorů 

u variant s kyslíko - plynovým otopným systémem 

Úspora ročního nákladu na reklamace plechů z titulu ohřevu – Rozdíl ročních nákladů na 

reklamace u stávající NP2 a předpokládaných ročních nákladů na reklamace u jednotlivých 

variant řešení 

3. Výrobní kapacita pece - změna úzkého hrdla výroby – parametr viz 6.4, vyjadřuje výrobní 

výhodu zvýšení kapacity NP2 po modernizaci. V současné době musí být i přes rozdílné 

kapacity obou provozovaných narážecích pecí z důvodu nutnosti pravidelného válcování, 

uvažována celková kapacita ohřevu 2 x 75t/hod, která je přizpůsobená pecí s menším 

výkonem. Při zvýšení výrobní kapacity NP2 např. na 100 t/hod bude výsledná kapacita 

ohřevu obou pecí 2 x 90t, tj. přizpůsobí se menší kapacitě NP3.  

4. Kvalita ohřevu, teplotní homogenita bramy a plechu – parametr viz 6.4. Teplotní 

homogenita bramy ohřevu ovlivňuje výslednou teplotní homogenitu válcovaného plechu a 

toto ovlivňuje konečnou homogenitu mechanických vlastností konečného plechu zvláště u 

speciálních jakostí. 

5. Reputace firmy - reklamace z titulu ohřevu – parametr vyjadřuje úroveň změny reputace 

firmy v případě změny počtu a charakteru reklamací vzniklých z důvodu ohřevu bram. 

6. Environmentální parametry - vliv emisí Nox na životní prostředí -  parametr viz 6.4 - 

vyjadřuje úroveň emisní zátěže NOx.   

7. Ztráta pozice na trhu – parametr viz 6.4, vyjadřuje míru možné ztráty pozice na trhu 

způsobené výpadkem výroby při realizaci modernizace NP2. 

8. Organizace sázení - možnost plynulé výroby plechů s větší hmotností – parametr vyjadřuje 

výhodu plynulého sázení bram dlouhých až 3,3m do obou pecí. V současnosti je toto 

umožněno jen u NP3, do NP2 je možno sadit bramy o maximální délce 3m.  Tato skutečnost 

redukuje možnosti plynulé výroby těžkých primárních plechů, snižuje okamžitou kapacitu 

válcovny a ovlivňuje i reprodukovatelnost válcování plechů v tzv. sériích. 
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7.1 Provedení vícekriteriálního hodnocení variant 

Hodnoty absolutních užitkovostí parametrů 5 a 8 nejsou měřitelné a nelze je exaktně 

stanovit pomocí základních technicko - ekonomických charakteristik jednotlivých řešení. 

Kvantifikace těchto absolutních užitkovostí parametrů byla provedena pomocí expertní 

analýzy. Expertní posouzení úrovně změny těchto parametrů při realizaci jednotlivých variant 

řešení bylo provedeno následujícími odbornými pracovníky EVS: 

Expert: E1 – vedoucí útvaru rozvoje výrobní základny 

  E2  - technický ředitel 

 E3 – specialista útvaru rozvoje výrobní základny zodpovědný za úsek válcovny 

plechů. 

Použitá škála pro hodnocení úrovně změny parametrů jednotlivých variant: 

5 – podstatně lepší, 4 – lepší, 3 – stejná, 2 – horší, 1 – podstatně horší 

Výsledné hodnoty těchto absolutních užitků byly stanoveny průměrem hodnot definovaných 

experty. Stanovení absolutních užitků u parametrů 5 a 8 je přiloženo v Příloze 1. 

Komplexní hodnoty absolutních užitků jednotlivých parametrů jsou znázorněny v Tabulce 6. 

Tabulka 6: Absolutní užitky zvolených variant 

 

Prosté účinky jednotlivých zvolených variant řešení jsou znázorněny v Tabulce 7. 

1 2 3 4 5

Realizační náklady min 1 mil. Kč 96 224 231 292 304

Roční ekonomický přínos max 2 mil.Kč/rok 15 60 4 66 16

Výrobní kapacita pece max 3 t/hod 75 80 90 100 100

Kvalita ohřevu min 4 °C 150 30 30 30 30

Reputace firmy max 5  - 3 3,333333 3,333333 3,666667 3,666667

Environmentální parametry min 6 NOx 110 55 11 110 11

Doba realizace modernizace min 7 dny 45 60 60 80 80

Organizace sázení max 8  - 3 3 3 4,666667 4,666667

jednotkaKriterium
varianta

Typ
č. 

kriteria
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Tabulka 7: Prosté užitky zvolených variant řešení 

 

Stanovení vah jednotlivých parametrů bylo realizováno expertní analýzou pomocí Fullerova 

trojúhelníku.  Expertní analýzu provedli stejní experti EVS jako tomu bylo u stanovení 

absolutních užitků. Výsledné hodnoty těchto vah jednotlivých parametrů řešení byly 

stanoveny jako průměrné hodnoty definované jednotlivými experty. 

Stanovení vah jednotlivých parametrů pomocí Fullerova trojúhelníka je znázorněno v Příloze 

2. 

Vážené užitky jednotlivých variant jsou znázorněny v Tabulce 8. 

Tabulka 8: Vážené užitky zvolených variant 

 

 

7.2 Rozbor výsledků 

Provedená expertní analýza a stanovení vah jednotlivých zvolených parametrů řešení 

jednoznačně ukázalo prioritu modernizace NP2 v oblasti zvýšení výkonu ohřevu bram na 

válcovně 3,5 Kvarto a tím redukce stávajícího úzkého hrdla výroby daného rozdílnou 

kapacitou provozovaných pecí. Rovněž možnost plynulého sázení dlouhých a těžkých bram 

umožňujících jak další zvýšení okamžitého výkonu válcovny, tak i plynulou výrobu plechů 

vyšších hmotností a patřičnou reprodukovatelnost procesu je v porovnání s váhami ostatních 

parametrů dominantní. Tyto parametry jednoznačně zvýhodňují řešení obsahující realizaci 

1 2 3 4 5

Realizační náklady min 1 1 0,384154 0,35054 0,057623 0

Roční ekonomický přínos max 2 0,189581 0,903295 0 1 0,202607

Výrobní kapacita pece max 3 0 0,2 0,6 1 1

Kvalita ohřevu min 4 0 1 1 1 1

Reputace firmy max 5 0 0,5 0,5 1 1

Environmentální parametry min 6 0 0,555556 1 0 1

Doba realizace modernizace min 7 1 0,571429 0,571429 0 0

Organizace sázení max 8 0 0 0 1 1

č. 

kriteria
TypKriterium

varianta

1 2 3 4 5

Realizační náklady min 1 0,12991 0,129913 0,049907 0,04554 0,007486 0

Roční ekonomický přínos max 2 0,16190 0,030694 0,146247 0 0,161904 0,032803

Výrobní kapacita pece max 3 0,19598 0 0,039196 0,117589 0,195982 0,195982

Kvalita ohřevu min 4 0,16365 0 0,163654 0,163654 0,163654 0,163654

Reputace firmy max 5 0,07574 0 0,037872 0,037872 0,075744 0,075744

Environmentální parametry min 6 0,05457 0 0,030319 0,054575 0 0,054575

Doba realizace modernizace min 7 0,02083 0,020833 0,011905 0,011905 0 0

Organizace sázení max 8 0,19740 0 0 0 0,197395 0,197395

0,18144 0,4791 0,431134 0,802165 0,720152

Kriterium
varianta

váha
č. 

kriteria

Užitek     

Typ
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nové pece s vyšší kapacitou a možností sázení maximálních délek bram. Tato skutečnost 

ukazuje na zájem EVS vytvořit podmínky pro budoucí další rozvoj výrobků jak 

z technického, tak kvalitativního hlediska, které mohou v budoucnu přinést zatím těžko 

kvantifikovatelné obchodní přínosy. 

Druhou skupinu s relativně vysokou váhou tvoří ryze ekonomické parametry, tj „roční 

ekonomický přínos“ a „realizační náklady“ doplněné o parametr „kvality ohřevu a teplotní 

homogenity“. Vysoká váha parametru „roční ekonomický přínos“ v podstatě vylučuje 

varianty řešení s kyslíko - plynovým otopným systémem, kde cena za použitý kyslík překryje 

veškeré ostatní pozitivní účinky řešení, jako je nízká spotřeba plynu, redukce zokujení apod. 

Třetí skupinou jsou parametry s nejnižší váhou tj. ztráta „reputace firmy“, 

„environmentální parametry“ a „možná ztráta pozice na trhu při realizaci modernizace NP2“. 

Zde sehrála důležitou roli skutečnost, že poplatky za emise NOx jsou relativně nízké a nízkou 

hladinu emisí vykazují v podstatě všechna zvolená řešení.  

Nejhůře hodnoceným řešením se stala varianta prosté obnovy pece s mírou užitku na 

úrovni 18%. Varianty předpokládající modernizaci stávající pece vykazují míru užitku na 

úrovni 43 – 48%. Výstavba nové moderní pece předpokládá míru užitku na úrovni 72 – 80%. 

Na základě provedeného vícekriteriálního hodnocení užitků zvolených variant se 

jednoznačně jeví jako nejvýhodnější varianta 4, tj. výstavba nové pece o výrobní 

kapacitě 100t vsázky/hod, vybavené vzducho - plynovým systémem s nízkoemisními 

hořáky a půdorysnou plochou nístěje umožňující sázení bram o délce 3,3m. 

 

8  Stanovení rámcových parametrů ekonomické efektivnosti 

jednotlivých variant řešení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodovací analýzu, která je v počáteční (iniciační) fázi 

projektu, kde úroveň technicko - ekonomického poznání jednotlivých řešení určují hrubé, tzv. 

budgetové nabídky, doplněné odbornými odhady některých dat analýzy, je stanovení 

parametrů ekonomické efektivnosti jednotlivých variant provedeno pouze rámcově 

s propočtem založeným na roční bázi změny parametrů.    
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8.1  Definice podmínek pro stanovení ekonomické efektivnosti variant 

Stanovení celkových peněžních příjmů jednotlivých variant je pro účely této práce 

omezeno pouze na změnu stavu výnosů a nákladů u hlavních položek, kde oproti současnému 

stavu dochází ke změně. Pro zjednodušení není do propočtu zanesen vliv daní a odpisů, stejně 

jako vliv případné změny stavu zásob, pohledávek a závazků, které jsou jinak v propočtu 

peněžních toků běžné.  

Propočet je proveden na roční bázi, pro zjednodušení je předpokládán veškerý 

kapitálový výdaj v průběhu roku 2014, kdy by rovněž měla proběhnout realizace zvoleného 

řešení. V tomto roce je do celkových peněžních příjmů započítána i ztráta marží z odstavení 

této ohřívací kapacity. Pro propočet parametrů ekonomické efektivnosti jednotlivých variant 

byl použit 15 - letý cyklus provozování zařízení. Předpokládá se, že po uplynutí tohoto období 

bude nutno provést rekonstrukci zařízení s dalšími kapitálovými výdaji. 

Dle zvyklostí a pravidel EVS je pro propočet použita výnosnost ve výši 12%. Výnosy a 

náklady jsou v jednotlivých letech upraveny inflačním koeficientem. Po dohodě s pracovníky 

technického úseku byla pro vývoj cen zemního plynu, kyslíku a elektrické energie použita 4% 

sazba, u ostatních položek kopíruje použitá inflace stávající vývoj, tj. cca 2,5%. 

Pro propočet parametrů ekonomické efektivnosti jednotlivých variant byly využity 

ekonomické parametry definované v provedené rozhodovací analýze užitků jednotlivých 

variant. 

Vzhledem k rozsahu této práce nebyl do propočtů zanesen možný vliv dotace programu 

OSA 2 vyhlášeného Ministerstvem životního prostředí ČR, která byla pro realizaci této 

modernizace NP2  EVS předběžně přislíbena. Strategické rozhodnutí o využití této dotace 

bude provedeno vedením EVS mimo rámec této rozhodovací analýzy. 

 

8.2  Provedení výpočtu ekonomické efektivnosti variant 

Vzhledem k citlivé povaze některých ekonomických dat, jsou některé údaje použité 

v této práci záměrně zkresleny koeficientem. 

Propočty parametrů ekonomické efektivnosti jednotlivých variant jsou uvedeny v Příloze 3. 
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Výsledky propočtů parametrů ekonomické efektivnosti jednotlivých variant jsou uvedeny 

v Tabulce 9 

Tabulka 9: Výsledky propočtů parametrů ekonomické efektivnosti jednotlivých variant 

 

8.3  Rozbor výsledků 

Z pohledu hlavního parametru ekonomické efektivnosti projektu, tj. čisté současné 

hodnoty (NPV) dosažné za 15 let provozování zařízení je možno konstatovat, že řešení 

definovaná ve variantách 3 a 5 zdaleka nezajistí pokrytí nákladů na jejich realizaci. Při 

bližším rozboru je zřejmé, že extrémní navýšení nákladů na provozování těchto variant 

způsobené potřebou relativně velkého množství kyslíku a jeho cenou v podstatě tyto varianty 

vyloučilo v porovnání s variantami založenými na systému vzduch – plyn. Tato situace nebyla 

kompenzována ani velkými úsporami paliva a nízkou hladinou emisí NOx, které svými 

minoritními náklady výsledky ekonomické analýzy neovlivní.  

Pozitivní, ale relativně malý výsledek NPV vykazuje varianta prosté obnovy zařízení 

(varianta 1.) Zde sice nízká úroveň úspory zemního plynu pokrývá ztrátu marží při krátké 

odstávce zařízení, ovšem absence úspor v oblasti kovu tuto variantu udržuje na hranici 

ekonomické akceptovatelnosti. 

Jednoznačně pozitivní výsledky ekonomického hodnocení vykazují varianty 2 a 4 

reprezentující modernizovanou, resp. novou pec založenou na bázi vzducho - plynového 

otopného systému se zařazením regenerace spalovacího vzduchu. Rozborem jednotlivých 

parametrů lze konstatovat, že dominantní výsledek u varianty 2 je způsoben relativně malým 

kapitálovým výdajem vynaloženým na řešení s vysokým podílem úspor v oblasti paliva a 

kovu. Významným činitelem je zde i předpokládaná menší ztráta marží způsobená kratším 

výpadkem výroby ve srovnání s variantou 4.  

Na základě provedeného hodnocení parametrů ekonomické efektivnosti zvolených 

variant se jednoznačně jeví jako nejvýhodnější varianta 2, tj. rekonstrukce a 

modernizace stávající pece se zvýšením výrobní kapacity na 80t vsázky/hod, vybavené 

plochou nístěje umožňující sázení bram o délce pouze 3m. 

VARIANTA 1 2 3 4 5

NPV (ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA) - mil Kč 41,91 288,43 -233,16 273,79 -192,92

DOBA ÚHRADY - rok 8,49 4,55  - 5,6  -

IRR (VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO) - % 18,79 30,75  - 26,02  -

INDEX ZISKOVOSTI 1,68 2,61  - 2,18  -
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9  Výběr a zdůvodnění výběru optimální varianty řešení  

Provedené analýzy z hlediska užitku jednotlivých řešení a propočty jejich parametrů 

ekonomické efektivnosti ukázaly dva odlišné pohledy na definované varianty a vykázaly 

rovněž dva výsledky, které jsou prioritní pro konečné rozhodnutí o realizaci.   

Z hlediska užitku byla zvolena jako nejvýhodnější varianta 4, na základě ryze 

ekonomického hodnocení pak varianta 2. Pro stanovení optimální varianty řešení je nutno 

provést rozbor a porovnání získaných parametrů jednotlivých variant a hodnocení. 

Společným segmentem obou způsobů vyhodnocení je část technicko - ekonomických 

parametrů řešení vyjádřená ve finančních hodnotách. Na straně užitků jsou hodnoty 

ekonomických přínosů porovnávány staticky v cenách roku 2013, na straně parametrů 

ekonomické efektivnosti byl proveden diskontovaný propočet se započítáním inflačních 

předpokladů jednotlivých položek a jednorázové ztráty marží vzniklé výpadkem výroby při 

realizaci těchto variant. Parametry ekonomické efektivnosti takto vykazují přesnější přehled o 

důsledcích těch technicko - ekonomických účinků, které je možno exaktně definovat a 

porovnat. Z tohoto ryze ekonomického pohledu se jako výhodnější jeví varianta 2, vykazující 

lepší výsledky ve všech sledovaných parametrech. U prioritního parametru NPV je zde 

vykázán pozitivní rozdíl cca 15 mil. Kč, což v procentuálním porovnání reprezentuje cca 5% 

celkové hodnoty. 

Pokud se porovná součet vah ekonomicky zaměřených parametrů expertní analýzy užitků 

jednotlivých variant, tyto ryze ekonomické parametry zde reprezentují cca 29% a technické 

parametry 71% celkové užitkovosti. Váhy parametrů, jejichž vliv na budoucí příležitosti EVS 

nelze exaktně ocenit, tj. „Výrobní kapacita pece - změna úzkého hrdla výroby“, „Kvalita 

ohřevu - teplotní homogenita bramy a plechu“ a „Organizace sázení - možnost plynulé výroby 

plechů s větší hmotností“ převyšují stanovené váhy ekonomických parametrů této analýzy. 

Výsledná užitkovost varianty 2 je zde stanovena na úrovni pouze 67% varianty 4. Absolutní 

rozdíl 15 mil. Kč v NPV jednotlivých variant vyjadřuje statickou změnu marží při navýšení 

produkce pouze o cca 10 000 t/rok, resp. případné zvýšení měrné marže na 1kg výroby o cca 

0,0025 Kč, což je snadno dosažitelné při jakékoli kvalitativní změně sortimentu EVS 

v budoucnosti. 
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Na základě výše uvedených skutečností, je možno k realizaci doporučit variantu 4, 

která přes relativně nižší úroveň celkové současné hodnoty projektu zajistí podstatně 

větší užitkovost s podporou budoucího dalšího rozvoje produktů EVS. 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo definovat a zvolit nejvhodnější variantu rekonstrukce narážecí pece 

(NP2) na válcovně 3,5 Kvarto za použití rozhodovací analýzy a vybraných ekonomických 

ukazatelů. 

V teoretické části této bakalářské práce se zabývám obecným pohledem na problematiku 

hodnocení investic, které je běžné ve výrobní sféře. Uvádím zde nejběžnější finanční kritéria a 

nejpoužívanější metody hodnocení investičních projektů. Charakterizuji princip rozhodovací 

analýzy, popisuji metody vícekriteriálního hodnocení variant a metody odhadu vah kritérií se 

zaměřením na metodu váženého součtu (WSA), resp. metodu Fullerova trojúhelníku, které 

jsou použity v této práci. Dále uvádím stručnou charakteristikou společnosti Evraz Vítkovice 

Steel, s krátkým popisem výrobní činnosti se zaměřením na válcovnu tlustých plechů 3,5 

Kvarto.  

V praktické části popisuji cíle a požadavky na rekonstrukci narážecí pece NP2. Uvádím 

základní technicko – ekonomickou analýzu současného stavu pece. Popisuji provozně – 

technologické informace, uvádím základní technické parametry, vývoj nákladovosti 

v posledních letech a zabývám se environmentálními aspekty NP2. Dále pak definuji a 

charakterizuji jednotlivé varianty modernizace NP2 pro rozhodovací analýzu. Provádím 

rozbor a analytické posouzení jednotlivých variant z pohledu užitnosti řešení.  

Další kapitola praktické části je věnována stanovení vah jednotlivých parametrů 

(metodou Fullerova trojúhelníku) a samotnému provedení vícekriteriální analýzy za použití 

metody váženého součtu (metoda WSA). Tato analýza definovala, na základě 

vícekriteriálního hodnocení užitků zvolených variant jako nejvhodnější variantu 4, která 

zahrnuje výstavbu nové pece se vzducho – plynovým otopným systémem. Jako prioritní se 

zde ukázaly váhy parametrů v oblasti možnosti zvýšení výkonu pece, redukce úzkého hrdla 

výroby a možnosti plynulého sázení dlouhých bram a tím zvýšení výkonu válcovny. 
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V další kapitole stanovuji rámcové parametry ekonomické efektivnosti jednotlivých 

variant a uvádím výpočty jejich ekonomické efektivnosti. Tyto výpočty označily jako 

absolutně neefektivní varianty 3 a 5. Tato skutečnost je způsobena příliš vysokými 

provozními náklady zařízení (cena kyslíku). Naopak pozitivní výsledky ekonomického 

hodnocení vykázaly varianty 2 a 4, založené na rekonstrukci otopného systému na bázi plyn - 

vzduch. Jako vhodnější varianta se nakonec ukázala varianta 2 a to z důvodu relativně malého 

kapitálového výdaje vynaloženého na řešení, vysokého podílu úspor v oblasti paliva a kovu, a 

rovněž menší ztrátou marží způsobenou výpadkem výroby při realizaci projektu. 

Poslední kapitola je věnována výběru prioritní varianty modernizace pece pro realizaci. 

Tento výběr jsem uskutečnil z obou variant, které vzešly z vícekriteriální a ekonomické 

analýzy jako nejvhodnější. Provádím zde porovnání jak ekonomických, tak technických vah 

celkové užitnosti. Na základě tohoto porovnání je zřejmé, že váhy technických parametrů 

převyšují stanovené váhy ekonomické. Na základě tohoto zjištění jsem jako prioritní variantu 

rekonstrukce NP2 navrhnul variantu 4, která v porovnání s variantou 2 zajistí větší užitkovost 

provozování s větší podporou možného dalšího rozvoje produktů EVS.  

Zvolené řešení varianty 4 reprezentuje do značné míry kvalitativní i kvantitativní posun 

EVS v oblasti ohřevu vsázky. Ve všech sledovaných parametrech tato varianta zajistí 

dosažení špičkových hodnot a předpoklady pro budoucí sortimentní rozvoj společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Literatura 

[1] M. MÁČE, (2005) Finanční analýza investičních projektů, 1. vyd., Praha, Grada 

Publishing, 77 str., ISBN 80-247-1557-0 

[2] J. POLÁCH, J. DRÁBEK, M. MERKOVÁ, J. POLÁCH jr. (2012) Reálné a finanční 

investice, 1. vyd., Praha, C. H. Beck, 280 str., ISBN 978-80-7400-436-0 

[3] J. FOTR, I. SOUČEK, (2011) Investiční rozhodování a řízení projektů, Grada Publishing, 

1. vyd.,416 str., ISBN 978-80-247-3293-0 

[4] V. BAIL, Z. KVAPÍK, Evraz Vítkovice Steel Výroční zpráva 2007; Evraz Vítkovice Steel; 

54 str.,7/2007 

[5] H. SCHOLLEOVÁ, (2008), Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, 1. vyd., Praha, 

Grada Publishing, 256 str., ISBN 978-80-247-2424-9. 

[6] Sázení a ohřev bram v narážecích pecích na Válcovně 3,5 Kvarto; interní dokument Evraz 

Vítkovice Steel, 27 str., (2011) 

[7] Analýza proveditelnosti projektu: Oprava narážecí pece NP2 na Válcovně 3,5 Kvarto, 

interní dokument Evraz Vítkovice Steel, 22 str., (5/2012) 

[8] Technická vybavenost Evraz Vítkovice Steel. [Online], [cit. 18. 1. 2013]. Dostupné 

z www: http://www.evrazvitkovicesteel.com/stranky/technicka-vybavenost 

[9] I. VOZŇÁKOVÁ, K. JANOVSKÁ, M. MYNÁŘ, A. SIKOROVÁ, (2011) Ekonomika 

podniku, VŠB – TU, 1. vyd., Ostrava, 128 str., ISBN 978-80-248-1760-6 

[10] J. JABLONSKÝ, (2007) Operační výzkum, 3. vyd., Praha, Professional Publishing, 321 

str., ISBN 978-80-86946-44-3 

[11] W. L. MEGGINSON, S. B. SMART, (2008), Introduction to Corporate Finance,, 2. 

vyd., Cengage Learning, 886. str., ISBN 978-03-24657-937 

[12] L. BLAŽEK, (2011), Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování, 1. vyd. 

Praha, Expert (Grada Publishing), 191 str., ISBN 978-80-247-3275-6 

[13] M. EHRGOTT, J.R. FIGUERIA, S. GRECO, (2010), Trends in Multiple Criteria 

Decision Analysis, Springer, 412 str., ISBN 978-14-41959-041 

http://www.evrazvitkovicesteel.com/stranky/technicka-vybavenost
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+L.+Megginson%22
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+B.+Smart%22
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matthias+Ehrgott%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jos%C3%A9+Rui+Figueira%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Salvatore+Greco%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


36 

 

[14] Akademie investování: Jak hodnotit investice. [Online], [cit. 22. 2. 2013]. Dostupné 

z www: http://www.patria.cz/akademie/uvod-do-investovani-proc-investovat.html 

[15] W.G. DROMS, J.O. WRIGHT, (2010), Finance and Accounting for Nonfinancial 

Managers: All the Basics You Need to Know, 6. vyd, Basic Books, 320 str., ISBN 978-07-

86730-506 

 

Seznam tabulek, obrázků a příloh 

Tabulka 1: Roční průměrné koncentrace NOx v Ostravských lokalitách [7] modifikováno ... 17 

Tabulka 2: Roční průměrné koncentrace NOx v Ostravských lokalitách [7] modifikováno ... 17 

Tabulka 3: Roční emise NOx na komínu NP2 [7] ................................................................... 18 

Tabulka 4: Základní charakteristiky zvolených variant ........................................................... 22 

Tabulka 5: Parametry ročního ekonomického přínosu ............................................................. 25 

Tabulka 6: Absolutní užitky zvolených variant ........................................................................ 27 

Tabulka 7: Prosté užitky zvolených variant řešení ................................................................... 28 

Tabulka 8: Vážené užitky zvolených variant ........................................................................... 28 

Tabulka 9: Výsledky propočtů parametrů ekonomické efektivnosti jednotlivých variant ....... 31 

 

Obrázek 1: Narážecí pec  NP2 .................................................................................................... 2 

Obrázek 2: Investorský trojúhelník [14] ..................................................................................... 3 

Obrázek 3: Vývoj nákladovosti údržby NP2 v letech 2006 – 2011 [6] .................................... 15 

Obrázek 4:  Porovnání měrné spotřeby energií NP2 a NP3 v letech 2000 – 2012 [6] ............. 16 

Obrázek 5: Současný profil pece .............................................................................................. 20 

Obrázek 6: Profil po modernizaci ............................................................................................. 21 

 

Příloha 1: Stanovení absolutních užitků vah bez měrné jednotky ............................................ 37 

Příloha 2: Expertní stanovení vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníka ............................. 38 

Příloha 3: Parametry ekonomické efektivnosti jednotlivých variant........................................ 39 

 

 

http://www.patria.cz/akademie/uvod-do-investovani-proc-investovat.html


37 

 

Přílohy 

Příloha 1: Stanovení absolutních užitků vah bez měrné jednotky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Příloha 2: Expertní stanovení vah kritérií metodou Fullerova trojúhelníka 

 



39 

 

Příloha 3: Parametry ekonomické efektivnosti jednotlivých variant 

       Varianta 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZMĚNA STAVU VÝNOSŮ A NÁKLADŮ Inflace 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

úspora spotřeby zemního plynu 4,0% 0,00 15,50 16,12 16,77 17,44 18,13 18,86 19,61 20,40 21,21 22,06 22,94 23,86 24,82 25,81 26,84

úspora redukce zokujení 2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úspora fixních nákladů z větší kapacity 2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úspora nákladů na údržbu 2,5% 0,00 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,38 1,41 1,45 1,48

úspora nákladů na kyslík 4,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

emise NOx 2,5% 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07

úspora elektrické energie 4,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úspora ročního nákladu na reklamace plechů z titulu ohřevu
2,5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ztráta výrobní kapacity při výstavbě - ztráta marže 2,5% -34,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKOVÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM VYVOLANÝ INVESTICÍ -34,59 16,60 17,25 17,92 18,62 19,35 20,10 20,89 21,70 22,55 23,43 24,35 25,30 26,29 27,32 28,39

Diskont (%)

KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODÚROČITEL 12% 1 0,892857 0,797194 0,71178 0,635518 0,567427 0,506631 0,452349 0,403883 0,36061 0,321973 0,287476 0,256675 0,229174 0,20462 0,182696

KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM  -34,59 -17,99 -0,75 17,17 35,79 55,14 75,24 96,12 117,83 140,38 163,81 188,16 213,47 239,76 267,08 295,48

DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -34,5938 14,82048 13,74874 12,75467 11,83262 10,97736 10,18405 9,448184 8,765596 8,132419 7,545067 7,000218 6,494788 6,02592 5,590963 5,187458

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -34,5938 -19,7733 -6,02452 6,730145 18,56276 29,54012 39,72417 49,17236 57,93795 66,07037 73,61544 80,61566 87,11045 93,13637 98,72733 103,9148

KUMULOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00

NPV (ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA) - mil Kč 41,91

DOBA ÚHRADY - rok 8,49

IRR (VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO) - % 18,79

INDEX ZISKOVOSTI 1,68
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       Varianta 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZMĚNA STAVU VÝNOSŮ A NÁKLADŮ Inflace 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

úspora spotřeby zemního plynu 4,0% 0,00 30,82 32,05 33,33 34,67 36,05 37,50 39,00 40,56 42,18 43,87 45,62 47,45 49,34 51,32 53,37

úspora redukce zokujení 2,5% 0,00 16,63 17,05 17,48 17,91 18,36 18,82 19,29 19,77 20,27 20,77 21,29 21,83 22,37 22,93 23,50

úspora fixních nákladů z větší kapacity 2,5% 0,00 6,30 6,46 6,62 6,79 6,96 7,13 7,31 7,49 7,68 7,87 8,07 8,27 8,48 8,69 8,91

úspora nákladů na údržbu 2,5% 0,00 5,25 5,38 5,52 5,66 5,80 5,94 6,09 6,24 6,40 6,56 6,72 6,89 7,06 7,24 7,42

úspora nákladů na kyslík 4,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

emise NOx 2,5% 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

úspora elektrické energie 4,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úspora ročního nákladu na reklamace plechů z titulu ohřevu
2,5% 0,00 4,73 4,85 4,97 5,09 5,22 5,35 5,48 5,62 5,76 5,90 6,05 6,20 6,36 6,52 6,68

ztráta výrobní kapacity při výstavbě - ztráta marže 2,5% -46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKOVÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM VYVOLANÝ INVESTICÍ -46,13 63,77 65,83 67,95 70,15 72,42 74,78 77,21 79,72 82,32 85,02 87,80 90,68 93,66 96,74 99,93

Diskont (%)

KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODÚROČITEL 12% 1 0,892857 0,797194 0,71178 0,635518 0,567427 0,506631 0,452349 0,403883 0,36061 0,321973 0,287476 0,256675 0,229174 0,20462 0,182696

KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM  -46,13 17,64 83,47 151,42 221,57 294,00 368,78 445,98 525,71 608,03 693,05 780,85 871,52 965,18 1 061,92 1 161,85

DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -46,125 56,93694 52,476 48,36713 44,58233 41,09586 37,88405 34,92509 32,19895 29,68716 27,37276 25,24012 23,27486 21,46375 19,79461 18,25624

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -46,125 10,81194 63,28794 111,6551 156,2374 197,3332 235,2173 270,1424 302,3413 332,0285 359,4013 384,6414 407,9162 429,38 449,1746 467,4308

KUMULOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00

DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00 179,00

NPV (ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA) - mil Kč 288,43

DOBA ÚHRADY - rok 4,55

IRR (VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO) - % 30,75

INDEX ZISKOVOSTI 2,61



41 

 

       Varianta 3 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZMĚNA STAVU VÝNOSŮ A NÁKLADŮ Inflace 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

úspora spotřeby zemního plynu 4,0% 0,00 46,23 48,08 50,00 52,00 54,08 56,25 58,49 60,83 63,27 65,80 68,43 71,17 74,01 76,98 80,05

úspora redukce zokujení 2,5% 0,00 19,96 20,46 20,97 21,50 22,03 22,59 23,15 23,73 24,32 24,93 25,55 26,19 26,85 27,52 28,21

úspora fixních nákladů z větší kapacity 2,5% 0,00 6,30 6,46 6,62 6,79 6,96 7,13 7,31 7,49 7,68 7,87 8,07 8,27 8,48 8,69 8,91

úspora nákladů na údržbu 2,5% 0,00 6,30 6,46 6,62 6,79 6,96 7,13 7,31 7,49 7,68 7,87 8,07 8,27 8,48 8,69 8,91

úspora nákladů na kyslík 4,0% 0,00 -85,66 -89,09 -92,65 -96,36 -100,21 -104,22 -108,39 -112,73 -117,24 -121,92 -126,80 -131,87 -137,15 -142,63 -148,34

emise NOx 2,5% 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

úspora elektrické energie 4,0% 0,00 4,87 5,06 5,26 5,47 5,69 5,92 6,16 6,40 6,66 6,93 7,20 7,49 7,79 8,10 8,43

úspora ročního nákladu na reklamace plechů z titulu ohřevu
2,5% 0,00 4,73 4,85 4,97 5,09 5,22 5,35 5,48 5,62 5,76 5,90 6,05 6,20 6,36 6,52 6,68

ztráta výrobní kapacity při výstavbě - ztráta marže 2,5% -46,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKOVÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM VYVOLANÝ INVESTICÍ -46,13 2,75 2,30 1,82 1,31 0,75 0,17 -0,46 -1,13 -1,84 -2,59 -3,40 -4,25 -5,15 -6,11 -7,13

Diskont (%)

KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODÚROČITEL 12% 1 0,892857 0,797194 0,71178 0,635518 0,567427 0,506631 0,452349 0,403883 0,36061 0,321973 0,287476 0,256675 0,229174 0,20462 0,182696

KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM  -46,13 -43,37 -41,07 -39,25 -37,94 -37,19 -37,02 -37,48 -38,61 -40,45 -43,04 -46,44 -50,69 -55,84 -61,95 -69,08

DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -46,125 2,457118 1,835362 1,295868 0,829551 0,428244 0,084616 -0,20792 -0,45525 -0,66268 -0,83494 -0,97627 -1,09046 -1,18089 -1,25059 -1,30224

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -46,125 -43,6679 -41,8325 -40,5367 -39,7071 -39,2789 -39,1942 -39,4022 -39,8574 -40,5201 -41,355 -42,3313 -43,4218 -44,6027 -45,8532 -47,1555

KUMULOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00

DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00

NPV (ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA) - mil Kč -233,16

DOBA ÚHRADY - rok

IRR (VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO) - %

INDEX ZISKOVOSTI
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      Varianta 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZMĚNA STAVU VÝNOSŮ A NÁKLADŮ Inflace 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

úspora spotřeby zemního plynu 4,0% 0,00 36,26 37,71 39,22 40,79 42,42 44,11 45,88 47,71 49,62 51,61 53,67 55,82 58,05 60,37 62,79

úspora redukce zokujení 2,5% 0,00 16,63 17,05 17,48 17,91 18,36 18,82 19,29 19,77 20,27 20,77 21,29 21,83 22,37 22,93 23,50

úspora fixních nákladů z větší kapacity 2,5% 0,00 6,30 6,46 6,62 6,79 6,96 7,13 7,31 7,49 7,68 7,87 8,07 8,27 8,48 8,69 8,91

úspora nákladů na údržbu 2,5% 0,00 6,30 6,46 6,62 6,79 6,96 7,13 7,31 7,49 7,68 7,87 8,07 8,27 8,48 8,69 8,91

úspora nákladů na kyslík 4,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

emise NOx 2,5% 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

úspora elektrické energie 4,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úspora ročního nákladu na reklamace plechů z titulu ohřevu 2,5% 0,00 4,73 4,85 4,97 5,09 5,22 5,35 5,48 5,62 5,76 5,90 6,05 6,20 6,36 6,52 6,68

ztráta výrobní kapacity při výstavbě - ztráta marže 2,5% -61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKOVÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM VYVOLANÝ INVESTICÍ -61,50 70,26 72,56 74,94 77,40 79,95 82,58 85,31 88,13 91,05 94,07 97,19 100,43 103,78 107,24 110,83

Diskont (%)

KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODÚROČITEL 12% 1 0,892857 0,797194 0,71178 0,635518 0,567427 0,506631 0,452349 0,403883 0,36061 0,321973 0,287476 0,256675 0,229174 0,20462 0,182696

KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM  -61,50 8,76 81,31 156,25 233,65 313,60 396,18 481,48 569,61 660,66 754,72 851,91 952,34 1 056,12 1 163,36 1 274,18

DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -61,5 62,72951 57,84228 53,33862 49,18821 45,36313 41,83772 38,5883 35,59313 32,83216 30,28694 27,9405 25,77718 23,78261 21,94351 20,24768

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -61,5 1,229512 59,07179 112,4104 161,5986 206,9617 248,7995 287,3878 322,9809 355,8131 386,1 414,0405 439,8177 463,6003 485,5438 505,7915

KUMULOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00

DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00 232,00

NPV (ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA) - mil Kč 273,79

DOBA ÚHRADY - rok 5,6

IRR (VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO) - % 26,02

INDEX ZISKOVOSTI 2,18



43 

 

      Varianta 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ZMĚNA STAVU VÝNOSŮ A NÁKLADŮ Inflace 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

úspora spotřeby zemního plynu 4,0% 0,00 51,67 53,73 55,88 58,12 60,44 62,86 65,38 67,99 70,71 73,54 76,48 79,54 82,72 86,03 89,47

úspora redukce zokujení 2,5% 0,00 19,96 20,46 20,97 21,50 22,03 22,59 23,15 23,73 24,32 24,93 25,55 26,19 26,85 27,52 28,21

úspora fixních nákladů z větší kapacity 2,5% 0,00 6,30 6,46 6,62 6,79 6,96 7,13 7,31 7,49 7,68 7,87 8,07 8,27 8,48 8,69 8,91

úspora nákladů na údržbu 2,5% 0,00 7,35 7,54 7,73 7,92 8,12 8,32 8,53 8,74 8,96 9,18 9,41 9,65 9,89 10,14 10,39

úspora nákladů na kyslík 4,0% 0,00 -78,52 -81,67 -84,93 -88,33 -91,86 -95,54 -99,36 -103,33 -107,47 -111,76 -116,23 -120,88 -125,72 -130,75 -135,98

emise NOx 2,5% 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03

úspora elektrické energie 4,0% 0,00 4,87 5,06 5,26 5,47 5,69 5,92 6,16 6,40 6,66 6,93 7,20 7,49 7,79 8,10 8,43

úspora ročního nákladu na reklamace plechů z titulu ohřevu 2,5% 0,00 4,73 4,85 4,97 5,09 5,22 5,35 5,48 5,62 5,76 5,90 6,05 6,20 6,36 6,52 6,68

ztráta výrobní kapacity při výstavbě - ztráta marže 2,5% -61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKOVÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM VYVOLANÝ INVESTICÍ -61,50 16,38 16,46 16,53 16,58 16,63 16,66 16,67 16,67 16,65 16,62 16,56 16,49 16,39 16,28 16,13

Diskont (%)

KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODÚROČITEL 12% 1 0,892857 0,797194 0,71178 0,635518 0,567427 0,506631 0,452349 0,403883 0,36061 0,321973 0,287476 0,256675 0,229174 0,20462 0,182696

KUMULOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM  -61,50 -45,12 -28,66 -12,14 4,44 21,07 37,73 54,40 71,07 87,72 104,34 120,90 137,39 153,79 170,07 186,20

DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -61,5 14,62341 13,12009 11,76306 10,53858 9,434159 8,438452 7,541166 6,732955 6,005337 5,350617 4,761813 4,232591 3,75721 3,330464 2,947633

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ PENĚŽNÍ PŘÍJEM -61,5 -46,8766 -33,7565 -21,9934 -11,4549 -2,0207 6,417752 13,95892 20,69187 26,69721 32,04783 36,80964 41,04223 44,79944 48,1299 51,07754

KUMULOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00

DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KUMULOVANÝ DISKONTOVANÝ KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00

NPV (ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA) - mil Kč -192,92

DOBA ÚHRADY - rok

IRR (VNITŘNÍ VÝNOSOVÉ PROCENTO) - %

INDEX ZISKOVOSTI


