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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce na téma „Využití cenových indexů v podnikové praxi“ je 

analyzovat a nastavit možnost, jak cenové indexy využívat v podniku.  

V teoretické části jsou vysvětleny základy statistiky a ekonomické statistiky, teoretická 

problematika cenových indexů a jejich zařazení. V praktické části jsou z dat z firmy 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. vytvořeny příklady k vysvětlení možných situací, 

jak s cenovými indexy nakládat.  

Klíčová slova: statistika; cenová hladina; cenový index; feroindex. 

 

ABSTRACT 

The goal of this dimploma thesis „The Usage of Price Indexes in Business Practice“ is 

to analyze and to set how to use price indexes in business. 

Basics of statistics and economic statistics, theoretic part of price indexes and inclusion 

of price indexes is explained in theoretic part of this thesis. Samples are created from data 

from company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., to explaine some possible 

situations how to work with price indexes. 

Keywords: statistics; price level; price index; feroindex. 

 

 

  



OBSAH 
1. ÚVOD ................................................................................................................................. 1 

2. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE MACHINERY GROUP ....................... 3 

3. STATISTIKA V EKONOMII ............................................................................................ 6 

3.1 Pravděpodobnost a základní pojmy ............................................................................. 7 

3.2 Popisná statistika a základní pojmy statistiky .............................................................. 9 

3.3 Ekonomické srovnávání a ekonomické indexy.......................................................... 12 

3.3.1 Ekonomické srovnávání, ekonomické ukazatele ................................................ 12 

3.3.2 Srovnávací nástroje – Indexy a absolutní ukazatele ........................................... 14 

3.3.3 Všeobecné indexy – index spotřebitelských cen, implicitní deflátor, index cen 
výrobců 16 

3.3.4 Specifické cenové indexy ................................................................................... 19 

4. CENOVÉ INDEXY PRO VHM ...................................................................................... 21 

4.1 Současný stav a predikce do budoucna ...................................................................... 22 

4.2 Příklad 1 ..................................................................................................................... 30 

4.3 Příklad 2 ..................................................................................................................... 32 

4.4 Modelový příklad ....................................................................................................... 34 

5. Vyhodnocení ..................................................................................................................... 44 

6. Závěr ................................................................................................................................. 45 

Zdroje ....................................................................................................................................... 47 

Přílohy ...................................................................................................................................... 48 

Příloha 1 .................................................................................................................................... 48 

 

 



1 
 

 

1. ÚVOD 

 

Cílem této diplomové práce bude stanovení cenového indexu feroslitin pro ocelárnu 

firmy VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Pomocí určením pohybu tohoto cenového 

indexu (neboli feroindexu) bude předpovězen další vývoj feroindexu. Po stanovení feroindexu 

bude navržen postup, jak se znalostí tohoto průběhu může, nebo by měla, firma naložit. 

Cenové indexy jsou pro podnikovou praxi vhodným nástrojem pro sledování cen. Právě 

cenové indexy cenovou hladinu přesně dokumentují, pokud dojde ke vhodnému určení 

komponentů koše pro pozorování změn cen. Cenový index může být aplikován i pro srovnání 

jen dvou let, čili se dá využívat poměrně brzo po rozhodnutí ho zařadit do repertoáru firmy 

pro monitorování cen. Klíčem k úspěšnému přehledu cen a jejich indexu je výběr 

reprezentantů. V makroekonomii je cenový index důležitým ekonomickým ukazatelem. 

Pomocí něj se sleduje např. inflace v ekonomii. V podnikové praxi to je ideální varianta pro 

pozorování cen vstupních, popř. i výstupních složek výrobních a prodejních procesů. 

V této práci budou rozebrány teoretické základy cenových indexů, jejich kořeny sahají 

až do statistiky. Teorie statistiky a ekonomické statistiky bude také vysvětlena pro lepší 

uvedení do problematiky cenových indexů. Vysvětleny budou i základy pravděpodobnosti ve 

statistice. 

Praktická aplikace výpočtu cenových indexů bude provedena z údajů od firmy 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Bude vycházeno z údajů, které firma dala 

k dispozici z nákupu feroslitin z roku 2012. Následně budou ceny slitin propočítány ze 

znalosti trhů a vývoje cen i do roku 2013, 2014 a 2015. Bude sestaven cenový index a 

vysvětleno, co znamená jeho hodnota.  

V dalších kapitolách budou provedeny příklady pro situace náhlé změny části 

feroindexu pro demonstraci reakce cenového indexu na tyto změny. Provedeny budou takové 

situace, kdy se bude měnit vždy cena jednoho ze zástupců feroslitin, pro pozorování chování 

cenového indexu v těchto situacích. Bude porovnán rozdíl výsledků při změnách různých 

částí feroindexu. 
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Nakonec bude srovnán pohyb cen feroslitin v minulosti a předpověď do budoucna pro 

většinu prvků feroindexu zvlášť. Výběr slitin pro feroindex pro tuto kapitolu bude udělán 

podle toho, jak moc byly využívané feroslitiny v minulosti (kolik tun slitiny se spotřebovalo) 

a podle toho, jak je jejich obstarání finančně náročné.  
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2. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE 

MACHINERY GROUP 

 

Vítkovice Machinery Group (dále VMG, nebo také VÍTKOVICE) je jednou 

z nejvýznamnějších strojírenských skupin v České republice. Zaměřuje se na segment 

strojírenské produkce a dodávky velkých investičních celků. Součástí skupiny je padesátka 

firem, která má moderní a unikátní základnu a své know - how podložené výzkumem a 

vývojem. Na konci roku 2008 měla značka VÍTKOVICE 180 let. 

Vedle tradiční výroby sériových produktů a engineeringových oborů se objevili dvě 

nové oblasti: Green Technology – CNG a bioplyn a IT oblast. VÍTKOVICE jsou dnes lídrem 

výroby ocelových lahví, díky své supermoderní lince. V minulosti byly významným 

dodavatelem součástek pro jaderné elektrárny, ať už při dodávkách kompenzátorů objemu a 

parogenerátorů, které jsou využity jak v Temelíně a v Dukovanech, tak v zahraničních 

jaderných elektrárnách. A na to navazují VÍTKOVICE i dnes, protože jsou v programu pro 

výrobu komponentů jaderné energetiky a plánují investiční akci retrofitů tepelných elektráren 

společnosti ČEZ v Tušimicích. Jiné zakázky poslední doby je střecha O2 arény Praze, stavba 

hangáru u Mošnova, nebo i rekonstrukce nádraží v německém Frankfurtu nad Mohanem. 

VÍTKOVICE ENERGY POWER je v rámci VMG a i v celé české energetice přední 

firmou v dodávkách a engineeringu, je dodavatelem koksoven v globálním měřítku a 

jedinečný dodavatel ve skladování – např. kulové nádrže pro kapalné a plynné látky. 

VÍTKOVICE CYLINDERS GROUP celosvětově dodává láhve na technické plyny, 

hasební techniky a tlakové nádoby. Právě tato skupina v rámci VMG drží projekt Green 

Technology. 

VÍTKOVICE REVMONT provádí výstavby hal a systémů speciálních staveb z oceli. 

Provádí také opravárenský servis na klíč, dodává skladovací komponenty a engineering 

výrobních hal. 

VÍTKOVICE IT je držitelem certifikátu Národního bezpečnostního úřadu. Společnost 

dostává zakázky od státní i privátní sféry. 
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VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (dále VHM) je skoro až nejdůležitější součást 

skupiny VMG. Dodává pro strojírenství a lodní průmysl. Dělá pro elektrárny na vodní pohon 

generátorové hřídele a turbíny, pro elektrárny větrné pracuje také na hřídelích. U hřídelí 

zůstává i při dodávání součástek důlním a těžním hydraulickým lisům. Ve skupině mají 

vlastní know – how, ale postupují i podle know – how zákazníka. 

VHM se člení na 5 nákladových středisek: 

 NS 320 Ocelárna, 

 NS 330 Slévárna, 

 NS 340 Kovárna, 

 NS 370 Těžká mechanika, 

 NS 371 Montáž. 

 

Management jakosti v rámci VMG je samozřejmě založen na požadavcích klienta. Je 

to tedy podnět pro nekonečné zlepšování jakosti služeb, ale i výrobků a procesů. Základní je, 

aby všechny udávané parametry (spolehlivost, bezpečnost, ekologické hledisko) byly na čas 

splněné, při minimálních finančních a časových nákladech. Skupina má nejeden certifikát 

v oblasti kvality od inspekčních společností, pro příklad třeba tyto: Lloyd’s Registr of 

Shipping, Det Norske Veritas a American Bureau of Shipping.  

VMG má certifikáty v oblasti energetiky a jejího zařízení. Konkrétně je držitelem 

certifikátu ASME Code, Sekce I. a VIII. 

 

Odpovědnost skupiny VMG 

VÍTKOVICE moc dobře vědí, že v ostravském regionu jsou klíčovou skupinou, kvůli 

tomu, že vytváří a upravují spousty pracovních míst, jsou ovlivněny stovky tisíc obyvatel. 

Z toho důvod byl vytvořen program Corporate Social Responsibility se zaměřením na kulturu, 

sport a vzdělávání. 

Historie VMG se datuje od roku 1828, kdy arcivévoda Rudolf Jan železárny ve 

Vítkovicích založil. Polohu VÍTKOVIC si nevybral náhodou, jednalo se o velmi strategické 

místo, nacházely se zde suroviny pro výrobu železa, železniční tah, jak do Polska, tak do 

Vídně. Výstavbu měl na starost profesor polytechniky z Vídně F. X. Riepl. Provoz Rudolfovy 

huti byl zahájen roku 1830, první koksová pec v celé monarchii se pak zafoukala v roce 1836. 

Roku 1843 vlastnil většinový podíl železáren Salomon Mayer Rothschild, pod ním se stával 

z VÍTKOVIC komplex a soběstačná síť monopolního sdružení. Byla to doba rozmachu a 
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vyráběly se parní stroje, vagony, důlní stroje a nástroje, vagony a železniční kola. První 

válcovna trub byla postavena v roce 1883, v té době byli spoluvlastníci bratří Gutmannové a 

v čele stál velmi náročný Paul Kupelwieser. Po první válcovně trub v Rakousku se tady začala 

lít ocel v závodě na litou ocel. Pak v roce 1897 byl uveden do provozu závod pro lodní 

výrobu, tohoto roku tady vyrobili také první zalomenou hřídel. 

V poválečné historii se VÍTKOVICE soustředili na obnovu a opravu průmyslových 

staveb a součástí, Byly opravovány mosty a v roce 1946 přišly zakázky na stavbu Nové huti 

v Kunčicích a dalších železáren a podniků. Pro příklad VÍTKOVICE dodávaly zařízení do 

Košic, do nové železárny, do Dětmarovic a Chvaletic kotle a ocelové konstrukce pro 

elektrárny. V tomto období byly položeny základy jaderné energetiky. Dnes známý vysílač na 

Ještědu byl vyroben ve VÍTKOVICÍCH, dále například Žďákovský most. Zajímavými 

dodávkami jsou přestavby budovy Federálního shromáždění, či odbavovací haly letiště 

v Bratislavě, nebo i přestavba posluchárny na ostravské Vysoké škole báňské.  

V období roku 1979 – 1991 se staly VÍTKOVICE koncernovým státním podnikem. 

Začal být zájem o obory jako energetika, jaderná energetika, výroba konvertorů, zařízeni pro 

sekundární metalurgii, kontilití, aglomerace a další.  

Do roku 2002 byla společnost akciová, to se v roce 2002 změnilo na holdingový 

charakter a v srpnu 2003 se majitelem VÍTKOVIC stal soukromý vlastník Jan Světlík. Ten je 

v čele představenstva a je generálním ředitelem celého holdingu, tak i řady dceřiných 

společností. 
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3. STATISTIKA V EKONOMII 

 

První kapitola objasní základy statistiky a ukáže, že statistika jako taková se dnes již 

používá téměř ve všech vědních oborech od matematiky, fyziky a biologie, přes technické 

obory a vědy, až po medicínu a ekonomické jevy. Základy samotné statistiky sahají až do 17. 

století, o co se zasadili pánové John Graunt (1620-1674) a William Petty (1623-1687), ovšem 

cíleně použitý název pro obor statistiky jako takový byl použit až v 18. století Gottfriedem 

Achenwallem (1719-1792). Carl Friedrich Gauss (1777-1855) dost známý pro svou tzv. 

„Gaussovu křivku“ a Jakob Bernoulli ještě před ním (1654-1705) se prosadili ve svém oboru 

matematiky a fyziky také tím, že položili základy pravděpodobnosti a z výsledků jejich práce 

se napříč obory těží dodnes. 

Pro takový základní přehled se hodí rozdělení statistiky do tří linií, a sice: 

 statistické údaje, 

 zpracování a výběr údajů, 

 teoretická statistika. [4] 

 

Statistickým údajem se myslí většinou číslo, které popisuje tzv. hromadný jev. Ten je 

výsledkem vícero pozorování u většího počtu jednotek. Co se teorie týče, ta probírá 

zákonitosti, jejich popis a detailní rozbor činitelů hromadných jevů. 

V ekonomickém prostředí je statistika podstatná. Zcela logicky se matematické úkony 

v ekonomice hojně vyskytují, a to jak při vypočítávání efektivnosti různých modelů, 

pravděpodobností, zpracovávání matematicky získaných ekonomických dat, tak při práci na 

statistických hypotézách, nebo četnostním rozdělením, dále by nebylo vhodné opomenout 

časové řady a jejich modely. A konečně statistické srovnávání jevů v ekonomii, jenž je 

zajištěno skrz různé ukazatele a indexy. Využití je tedy celá spousta, proto není možné zde 

probrat vše do detailů, ale je dobré tu zmínit aspoň ty základy, které pomůžou pro lepší 

uvedení problematiky cenových indexů, které statistiku v ekonomii využívají ve velké míře. 

[2, 9] 
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3.1 Pravděpodobnost a základní pojmy 

 

Klíčovou roli ve statistice zaujímá pravděpodobnost. Pravděpodobnost je vlastně určení, 

jak často, nebo s jakou určitostí se stane určitý jev. Tento jev je nazýván jev náhodný, oproti 

němu existují také další jevy. Jevy určité, které nastanou vždy, když jsou splněny podmínky, 

jevy nemožné, které se nikdy za žádných podmínek neuskuteční.  

Jevy jsou různého charakteru a mají mezi sebou vztahy, můžou být rovnocenné, když 

nastane jev A, nastane i jev B, pakliže je jev A závislý na vzniku jevu B, je A částí jevu B. 

Jevy můžou být i v tzv. průniku, tj. když jev vznikne jen při objevení nějakých jiných jevů, 

např. jev A a B dá vzniknout jevu C. Když nějaký jev nastoupí a jiný z toho důvodu ne, je to 

rozdíl jevů. Dále jev, který nastane, je jev jistý, oproti tomu jev, jenž nastat nemůže, je jevem 

nemožným. Toto se pojí také k jevům neslučitelných, vyskytne-li se jeden, nemůže se 

vyskytnout druhý. 

Pravděpodobnost sama se dá vypočítat a výsledkem je hodnota nabývající velikosti 0-1, 

kdy 0 rovná 0% šanci na uskutečnění jevu a 1 je rovno 100% šanci. Náhodné, či 

pravděpodobné jevy se nachází právě v tomto intervalu. Vzorcem č. 1 se pravděpodobnost 

počítá. [4, 9] 

 

Pro jev A:   (1) 

 

Pro exaktní výpočet hodnoty slouží podíl množství úspěšných pokusů náhodného jevu k 

množství všech pokusů, neboli méně odborně podíl příznivých výsledků ke všem výsledkům. 

Pro jednoduché porozumění: je klasická kostka o šesti stranách, šance, že hodíme jedničku, je 

1/6. Je jen jedna možnost na úspěch v podobě čísla jedna a celkem je šest možných výsledků. 

Pro ilustraci je taky vhodné ukázat i mnohem složitější výpočet, než jen výpočet pro hod 

kostkou. Budiž např. potřeba náhodně vytáhnout 5 smluv z šanonu, kde je celkem 200 smluv, 

přičemž jsou tam smlouvy od více odběratelů, ale jen 10 jich je od toho nejdůležitějšího, jaká 

bude šance na to, že nebude vytažena ani jedna od nejdůležitějšího odběratele v mezi všemi 

dvaceti vytaženými? 
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    (2) 

 

Podle výše uvedeného vzorce číslo 2 je jasné, že šance na nevytažení ani jedné smlouvy 

od daného odběratele při 5 pokusech z 200 smluv celkem je 77,17%. 

Nejen jevy ale i pravděpodobnosti mají vztahy, kterých se dá využít. Platí pro ně 

několik pravidel. Pravidlo pro sčítání: sčítání pravděpodobností jevů, které jsou slučitelné, 

platí pak, že pravděpodobnost těchto jevů je rovna jejich součtu, avšak menšímu o 

pravděpodobnost jejich průniku. Pravidlo o násobení vypovídá o možnosti násobit 

pravděpodobnosti, za předpokladu, že jsou jevy podmíněné (jev B nastane, když nastane jev 

A). Výsledkem z násobení bude pravděpodobnost nastoupení jevů, které jsou podmíněné, čili 

vyjde hodnota pravděpodobnosti o nastoupení obou podmíněných jevů. Násobit se dají i 

nepodmíněné jevy, současné nastoupení nezávislých jevů je jednoduše jen součin jejich 

pravděpodobností. [4, 5] 

Náhodné pokusy vedou k tzv. náhodným veličinám, což jsou hodnoty náhodného 

pokusu. Často se značí písmeny od konce abecedy. Je potřeba rozlišovat náhodní veličinu 

nespojitou (diskrétní) a spojitou. Nespojitá dosahuje jen konečně mnoho hodnot, kdežto 

spojitá může dosahovat nekonečně mnoho hodnot nějakého intervalu. Ačkoliv náhodná 

veličina je úplně popsána distribuční funkcí, tak pro praxi tento popis nestačí, neboť není dost 

přehledný a soustředěný, proto se k jejich popisu používají charakteristiky náhodných veličin.  

 Střední hodnota, 

 rozptyl, 

 kovariance a koeficient korelace, 

 kvantily. 

Náhodné veličiny se rozdělují, rozdělují se jak jednorozměrné, tak vícerozměrné 

veličiny. Jejich popis může sloužit k řešení věcných problémů. Jsou to např. tyto rozdělení: 

 alternativní rozdělení, 

 binomické rozdělení, 

 Poissonovo rozdělení, 

 hypergeometrické rozdělení, 

 normální rozdělení, 

 logaritmicko-normální rozdělení, 

 exponenciální rozdělení, 



9 
 

 rozdělení Studentovo, 

 rozdělení Fisherovo-Snedecorovo. [2, 5, 9] 

 

Normální rozdělení – neboli Gaussovo rozdělení – je rozdělení, které za normálních 

okolností rozděluje pravděpodobnosti do specifického uskupení. Spousta náhodných veličin 

se tímto rozdělení řídí a přibližuje se uskupení, jaké normální rozdělení udává. Je to vlastně 

jednovrcholové symetrické rozdělení okolo střední hodnoty. Je to velice důležité rozdělení 

nejen pro pravděpodobnostní rozdělení, spousta jiných oborů toto rozdělení používá také jako 

Gaussovu křivku. 

 Pro popsání pravděpodobnostních modelů, kdy roste počet celkových pokusů, platí 

obecná tvrzení – limitní věty. 

Zákon velkých čísel je zákon, který se dělí na silný zákon a slabý zákon velkých čísel. 

Obecně ale vypovídá o tom, že při opakování náhodného pokusu neomezeným počtem, se 

četnost výsledků musí blížit skutečné pravděpodobnosti, tedy že relativní četnost výsledků a 

pravděpodobnost výsledku bude s vyšším počtem pokusů bližší, tedy čím větší vzorek, nebo 

počet zkoumání, tím je, podle tohoto zákona, výsledek přesnější teoretické pravděpodobnosti. 

Centrální limitní věta tvrdí, že za určitých podmínek se rozdělení blíží normálnímu 

rozdělení. Centrální limitní věta je popsána: 

 Moivreovou-Laplaceovou větou, 

 Lévyho-Lindbergovou větou, 

 Ljapunovovou větou. [2, 4, 9] 

 

 

3.2 Popisná statistika a základní pojmy statistiky 

 

Popisná statistika je část statistiky, kde je zájmem tzv. výše už zmíněný hromadný jev, 

čili jev, který se nachází u většího množství zkoumaných prvků. Prvky, u kterých je zkoumán 

hromadný jev, jsou nazývány statistickými jednotkami. Když jsou tyto jednotky podrobovány 

výzkumu, dochází se ke zjištění, že každou jednotku charakterizuje a vyjadřuje určité 

množství statistických znaků, neboli stále častěji užívaný pojem statistická proměnná.  
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Ze statistických znaků se statistickým zjišťováním objevují statistické znaky jednotek, 

tyto znaky se dále dělí, a to podle toho jestli je znakem číslo – kvantitativní znak, nebo slovní 

vyjádření – kvalitativní. Každý z těchto znaků se dále dělí.  

Kvantitativní proměnné se dělí na spojité a nespojité, spojité je často číslo, které je 

přirozené, nebo alespoň celé (celkový počet zmetků ve výrobě). Oproti tomu je kvantitativní 

znak nespojitý, který už vyjadřuje nějakou jednotku, čili je často i záporným necelým číslem 

(např. zmetky ve výrobě na určitý počet kusů).  

Kvalitativní znaky jsou rozdělovány na nominální a pořadové, nominální se mezi sebou 

vylučují, většinou žádná statistická jednotka nemůže mít více obměn nominálních znaků. Na 

druhou stranu znaky pořadové ukazují pořadí jednotek, lze pak jednoduše určit, která jednotka 

je nadřazená jiné apod. 

Statistické zjišťování je prováděno přímým dotazováním, formou různých dotazníků, 

nebo v dnešní „IT“ době již zastaralým vykazováním, a dále také děláním soupisů. Zjišťování 

se dělá buď k určitému datu, nebo za určité časové období (může být ohraničeno kalendářně, 

nebo klidně začátkem a koncem výrobního procesu).  

Výstupem ze statistického zjišťování je velké množství statistických jednotek, které je 

nutno podrobit roztřídění. Roztřídění se dělí na jednostupňové a vícestupňové.  

Statistické údaje je vhodné nějak zobrazovat, to se dělá pomocí statistických tabulek, 

statistických grafů – spojnicové, sloupcové, bodové, výsečové a krabičkové grafy. 

Další důležitý pojem statistiky je kvantil, určuje celý soubor hodnot na dvě různé, nebo 

stejné části, podle toho, zdali jsou hodnoty v té či oné části větší, nebo menší, než rozdělující 

kvantil. Na ukázku se hodí příklad: Pokud v ČR je průměrná mzda k 28.2.2014 26 637,- Kč, 

pak celé ekonomicky aktivní obyvatelstvo České republiky je rozděleno kvantilem 26 637,- 

Kč na dvě skupiny, tu která dosáhne nad průměrnou mzdu a tu, která dosáhne přesně na 

hodnotu průměrné mzdy, či má příjem menší. Jednoduše řečeno je kvantil tedy jakási hranice 

v rozřazení statistických hodnot. Speciálními kvantily jsou:  

 medián: rozděluje celý soubor hodnot na dvě stejné části, čili je přesně 

uprostřed souboru hodnot, 

 kvartil: rozděluje soubory na čtvrtiny, 

 decil: díky decilům jsou hodnoty rozděleny do deseti stejných části, 

 percentily: soubor dělí na 100 částí. 
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Kvantily určené části se často nazývají intervaly a dále se s nimi pracuje. Dá se na nich 

počítat variabilita rozdělení, průměr, četnost, asymetrie hodnot (tzv. „šikmost“), exces 

(„špičatost“) hodnot.  

Základní průměry jsou ve statistice tyto: 

 aritmetický, 

 vážený aritmetický, 

 harmonický, 

 vážený harmonický, 

 geometrický, 

 vážený geometrický,  

 

V níže uvedených vzorcích 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 jsou zobrazeny vzorce pro výpočet 

zmíněných průměrů. 

 

Aritmetický průměr:  ; xi je výsledek měření a n počet měření. (3) 

Vážený aritmetický průměr:   ; xi je výsledek měření a ni váha daného znaku. 

(4) 

Harmonický průměr:   ; xi je výsledek měření a n počet měření. (5) 

Vážený harmonický průměr:   ; xi je výsledek měření a n počet měření a ni váha 

daného znaku. (6) 

Geometrický průměr:   ; xi je výsledek měření a n počet měření. 

(7) 

Vážený geometrický průměr:  ; xi je výsledek měření a  

 (8) 
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Průměr se využívá na zjištění požadované střední hodnoty, bývá různě variabilní, proto 

se z výsledku průměrů dále počítá míra variability.  

Míra variability ukazuje, jak jsou hodnoty v celku rozmístěny. Dělá se kvůli posouzení, 

jak vypovídající je aritmetický průměr. Konkrétně je tím větší, čím menší je míra variability a 

naopak. V některých literaturách se o mírách variability píše jako o nejdůležitějších 

statistických údajích. Nezůstává však jen u míry variability z aritmetického průměru, která 

vypovídá právě o vypovídací hodnotě, ale také se pracuje s mírou absolutní variability, která 

charakterizuje proměnlivost souboru, s relativní variabilitou, kde je měřen poměr 

variabilita:sledovaný znak. Míra variability je vždy bezrozměrná, takže umožňuje porovnávat 

znaky s různou jednotkou. 

 

Hlavní druhy míry variability jsou: 

 variační rozpětí, 

 rozptyl a směrodatná odchylka, 

 kvantilová odchylka (např. decilová je průměrem sousedních decilů) 

 míra relativní variability a variační koeficient [2, 4, 5, 9] 

 

 

3.3 Ekonomické srovnávání a ekonomické indexy 

 

3.3.1 Ekonomické srovnávání, ekonomické ukazatele 

 

V ekonomice se srovnáváním zabývá hospodářská statistika. Zabývá se rozebíráním a 

popisováním jevů v ekonomice, většinou ekonomickými ukazateli a indexy. Je to nesmírně 

důležitá oblast ekonomiky, neboť kdyby se neměřily pohyby cenových kurzů, inflace, cen 

obecně atd. Kdyby nebyl srovnáváním a měřením ukazateli zkoumán ekonomický stav, jak 

podniku, tak společnosti, nebo i kterékoliv země, bylo by těžké dělat jakákoliv podstatná 

rozhodnutí.  

Ukazatelů je celá řada, od těch známých a jasně definovaných až po ty specifické a 

komplikovaněji vytvořené. Nejčastěji jsou vyjádřeny číselným údajem, nebo jsou uvedeny 

v procentech, obvykle obohaceným o znaménko + nebo -, protože často ukazatel vyjadřuje 

růst nebo pokles nějak hodnoty k hodnotě minulé, či budoucí. Sice je pochopení hospodářské 
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statistiky celkem jednoduché, když ale přijde na aplikaci vědomostí v praxi, dochází 

k problémům se správně zvolenou analýzou, technickou náročností, což vede k nesprávným 

závěrům. Ty se pak často ekonomicky nevyplatí, a to hodně. 

Nutno podotknout, že index, absolutní rozdíl a podobné srovnávající nástroje nejsou 

ukazateli, ale mají k nim těsný vztah. Ukazatel ukazuje na nějakou skutečnost bez jakéhokoliv 

hodnocení, zhodnocuje to právě absolutní hodnota změny, či index, který změnu popisuje. 

Pro přehlednost je nejlepší uvést zde rozdělení základních ukazatelů: 

 

 

podle způsobu jejich zjišťování:  

 primární ukazatele, 

 sekundární ukazatele, 

podle velikosti a vztahu jevu na jiný jev: 

 absolutní, 

 relativní, 

podle způsobu jeho shrnování v čase: 

 okamžikové 

 intervalové, 

podle rozpětí jevu, který poskytují: 

 extenzitní, 

 intenzitní. 

První skupina je ukazateli, které neodvozené (primární) a odvozené (sekundární). 

Neodvozené ukazatele jsou předem dané, není třeba je nějak odvozovat, nebo vypočítávat, je 

to např. doba provozu stroje. Odvozené ukazatele jsou zpravidla nějakým poměrem více 

primárních ukazatelů např. zisk.  

Druhá skupina udává, jak vznikly jevy, které ukazatelé popisují. Absolutní ukazatele 

slouží k určení velikosti jevu, aniž by měl nějaký vztah k jevu jinému. Celkově se dá říci, že 

absolutními ukazateli jsou všechny ukazatele primární, dokonce i nějaké sekundární (např. 
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zisk, či jiný rozdílový ukazatel). Relativní ukazatele určují jev a jeho velikost na jednotku 

jiného jevu, čili jsou podílem absolutních ukazatelů. 

Třídění ukazatelů na okamžikové a intervalové vyjadřuje, jak se budou jevy sjednocovat 

v čase. Roztřiďují ukazatele primární a absolutní sekundární ukazatele. Rozlišujeme tak 

znaky, které se v čase mění intervalově, či okamžitě. 

Extenzitní ukazatelé jsou zároveň absolutními ukazateli a ukazují množství, intenzitní 

pak představují úrovně jevů, jsou sice zároveň ukazateli relativním, ovšem jen těmi, kteří 

ukazují na intenzitu určitého jevu. Jsou to ukazatele využívané v indexových metodách. [4, 5, 

8, 9] 

 

3.3.2 Srovnávací nástroje – Indexy a absolutní ukazatele 

 

V ekonomické sféře se nepracuje jen s pouhými jednotlivými ukazateli z kapitoly 2.3.1. 

Tyto ukazatele pouze popisují a slouží k určení dané ekonomické skutečnosti v daném 

okamžiku, např. zisk za účetní období. V případě potřeby něco srovnávat, je nutné mít 

informací a ukazatelů z různých období, pak se dá hovořit o srovnávání, kde lze využít 

srovnávací nástroje ekonomiky. 

Obecně je rozdíl mezi indexem a absolutním ukazatelem prostý. Index je podíl dvou 

srovnávaných hodnot, absolutní ukazatel je pak součet, nebo rozdíl v případě absolutní změny 

(resp. součet v případě absolutního přírůstku, rozdíl v případě absolutního úbytku). Tyto 

nástroje jsou na stejné úrovni a můžou se vzájemně doplňovat. Jsou tedy stejnorodé, 

srovnatelné a také shrnovatelné. Indexem se rozumí bezrozměrné číslo.  To udává, jak se 

hodnota k předešlé hodnotě změnila. Absolutní ukazatele jsou v jednotkách, které se 

srovnávají. Př.: Zisk společnosti byl v prvním období 100 000 Kč, v následujícím 120 000 Kč, 

podle indexové metody zisk vzrostl o 1,2x, čili o 20 procent, avšak absolutní rozdíl uvede 

změnu hodnotou +20 000 Kč. 

Indexů je celá řada. Existují dva základní typy indexů: jednoduché indexy, které nachází 

své uplatnění při delších časových řadách, a složené individuální indexy, které se skládají 

z dílčích hodnot jiných ukazatelů. Složitějším typem složeného indexu je index proměnlivého 

složení. Příkladem používaných indexů jsou tyto: Individuální jednoduché indexy; indexy 
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množství; indexy hodnot; indexy úrovně; časové indexy – řetězové indexy, bazické indexy; 

individuální složené indexy. 

 

Avšak srovnávání podílem, nebo rozdílem je jasné. Míry rozdílnosti jsou 

nezpochybnitelné a je jen jeden způsob, jak je provádět – provedením rozdílu. Když ale přijde 

na řadu problematika dynamických změn, tak je potřeba větší analýzy, pak se používají 

indexové metody. V ekonomii se občas vyskytují problémy, které je potřeba řešit určením 

jisté dynamiky sledovaného ukazatele, nebo její změny. Tuto skutečnost se snaží také řešit 

metoda indexů, a to souhrnné indexy. Vznikly proto, že jsou momenty, kdy nastává taková 

situace, kterou nedokáže individuální index popsat a vyřešit. Nejčastěji k tomu dochází, je – li 

srovnávána skupina různých výrobků, nebo veličiny různých mezi sebou těžko převoditelných 

jednotek apod. Zkrátka řeší srovnávání nestejnorodých ukazatelů.  

Pod souhrnné indexy spadají: 

 indexy cenové, které porovnávají hodnoty nestejnorodých ukazatelů, často 

změny cen různých výrobků. 

o Lowevův cenový index, 

o Laspeyresův cenový index, 

o Paascheho cenový index, 

o Fisherův cenový index. 

 Indexy objemu (množství) srovnávající nestejnorodý objem např. výroby, 

spotřeby. 

 Souhrnný index hodnoty 

Veškeré výše zmíněné nástroje srovnávání můžou být ale využity také pro následnou 

analýzu výsledku. To je ve své podstatě to klíčové. Většina podniků, státních subjektů a 

dalších dělá tyto srovnání hlavně kvůli tomu, aby pak následovala analýza a rozebrání 

důvodu, proč se daný index změnil tak, či onak.  

Veškeré výše zmíněné indexy a absolutní rozdíly a přírůstky budou v této části plnit roli 

tzv. syntetických ukazatelů. Analýza je zajišťována analytickými indexy (nebo analytickými 

absolutními přírůstky). Jsou to indexy sledující změny jednotlivých vlivů a činitelů v čase 

právě na syntetické ukazatele. Pro úplnou analýzu vlivů se musí syntetické ukazatele rozložit 
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na dílčí stupně. Tento rozklad je prováděn metodou postupných změn a logaritmickou 

metodou. 

Metoda postupných změn počítá s postupnými změnami činitelů. V teorii je to 

základní metoda, avšak v praxi je dost složitě a těžko aplikována a využívána. Je to sice 

metoda jednoduchá, ale je u ní klíčové znát a pracovat s omezeným počtem činitelů. 

Náročnější na výpočet je metoda logaritmická. Ta staví na předpokladu, že vyjádření 

analytického činitele na ukazatel syntetické, ať už indexem, nebo absolutním přírůstkem, je ve 

svém poměru rozdílnosti na celkovou rozdílnost stejné. Tedy že obě metody (indexová i 

přírůstková) ukazují totéž, ale ukazují to jinak.  

Obě metody najdou své uplatnění také v rozkladu jiných indexů. V rozkladu indexu 

proměnlivého složení a hodnotového indexu. [2, 9] 

 

3.3.3 Všeobecné indexy – index spotřebitelských cen, implicitní deflátor, index cen 

výrobců 

 

Tyto indexy spadají do kategorie cenové statistiky. Analýza historie vývoje cenových 

indexů napomáhá často k predikci budoucího vývoje, a to může společnosti ušetřit nemalé 

finanční prostředky při nákupu, či prodeji. Sestavování takových indexů se neobejde bez 

specifických problémů. Jde o to vybrat vhodný typ indexu a správně jej vymezit, časově, nebo 

rozsahově, dále si správně zvolit váhy v systému atp.  

Zvolit si index na základě zachycení vývoje cen silně nabádá k využití souhrnného 

cenového indexu. V praxi se nejčastěji používá Laspeyresův vzorec, který ceny a jejich vývoj 

poměřuje při respektování množství v daném období. Zatímco Paascheho index využívá váhy 

tak, že spotřebu sestavuje v běžném období, Laspeyresův index počítá s váhami po celou 

dobu jednotnými, takže není nutné sestavovat nové váhy při změně aktuální spotřeby. To je v 

praxi výhoda pro sestrojování, ovšem pro funkčnost a přesnost indexu to je spíše přítěž. 

Index spotřebitelských cen - CPI 

Nejznámějším a nejpoužívanějším cenovým indexem je index spotřebitelských cen, 

neboli CPI (z anglického „Consumer Price Index“).  Již z názvu je patrné, že index označuje 

změny cen takových výrobků, které spotřebovávají domácnosti. Provádí se většinou jen ve 
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dvou obdobích, v minulém a současném. Srovnání probíhá na bázi spotřebního koše. 

Spotřební koš obsahuje běžné produkty, které domácnosti spotřebují za dané období. Výpočet 

CPI je jednoduchý. Je dán podílem hodnoty současné a hodnoty minulé.  

 

 

 

 

 

   (10) 

nebo 

 ; kde Q0 je množství ve spotřebním koši 

(11) P0 je cena spotřebního koše v minulém období 

 P1 je cena spotřebního koše v současném období 

 ; kde Q1 je aktualizované množství ve spotřebním koši 

(12) P0 je cena spotřebního koše v minulém období 

 P1 je cena spotřebního koše v současném období 

 

 

 

Jak bylo zmíněno výše ve vzorcích 10, 11 a 12, tak vedle obecné možnosti jak vypočítat 

CPI (vzorec 10) existují dva základní typy indexů spotřebitelských cen (vzorce 11 a 12). 

Označení CPIla znamená index Laspeyresův, který nepočítá s náhradou zástupců spotřebního 

koše substituty. CPIpa je index Paascheho, ten už pracuje s aktualizovaným spotřebním 

košem. Index Fisherův není detailně vypsán, neboť je průměrem Laspeyresova a Paascheho 

indexu. 
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  Stanovení reprezentantů spotřebního koše, tedy služby i výrobky v něm obsažené, je 

předmětem dohadů. V současnosti je v České republice ve spotřebním koši téměř 700 statků 

(v roce 2012 to bylo 692), rozdělených do 12 hlavních oddílů. 

 

1. Potraviny a nealkoholické nápoje. 

2. Alkoholické nápoje a tabák. 

3. Odívání a obuv. 

4. Bydlení, voda, energie, paliva. 

5. Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy. 

6. Zdraví. 

7. Doprava. 

8. Pošty a telekomunikace. 

9. Rekreace a kultura. 

10. Vzdělávání. 

11. Stravování a ubytování. 

12. Ostatní zboží a služby. 

 

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se od roku 2012 dělá výpočet spotřebitelských 

cen na novém koši, založeném na vahách z roku 2010. Obvykle se váhy aktualizují co 5 let. 

V rámci Evropské unie (EU) dochází ke srovnání, takže ČSÚ provádí také harmonizovaný 

index spotřebitelských cen. 

Na základě CPI je vypočítávána inflace. Inflace nastává tehdy, je li výsledkem hodnoty 

CPI číslo vyšší než sto, jinak tedy se dá říct, že došlo k růstu cenové hladiny. 

 

 

 

Implicitní cenový deflátor – IPD („Implicit Price Deflator“) 

Je považován za nejkomplexnější z cenových indexů, protože v jeho výpočtu se nebere 

v potaz pouze spotřebitelský koš s reprezentanty statků, ale všechny statky ekonomiky, proto 

vychází z hrubého domácího produktu (HDP). Jak se IPD počítá je ukázáno ve vzorci číslo 

13. 
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     (13) 

 

Index cen výrobců – PPI („Producer Price Index“) 

Je to index, který měří změnu v ceně zboží a služeb prodávaného a nakupovaného 

výrobci. PPI je jak pro vstupní tak výstupní činitele. Výstupní PPI je míra změny ceny 

produktu prodaného výrobcem. Vstupní měří míru změn cen vstupních materiálů, služeb, 

polotovarů apod. zakoupeného výrobcem. [1, 3, 4, 6, 7, 8] 

 

3.3.4 Specifické cenové indexy 

V předchozí kapitole byly probrány cenové indexy z makroekonomického měřítka. 

Cenový index se dá ale také využívat v menším měřítku, čili s menším počtem zástupců ve 

spotřebitelském koši. V praxi jde vypočítat každá cenová změna a hladina jakéhokoliv zboží, 

služby, nebo statku, je-li známá cena za dvě, nebo více, období. 

Jak vymezit index? Ruku v ruce s vymezením jde stanovení váhového systému a 

způsob, jak šetřit ceny. První nutností je určení sledování výrobků, jednotek, ve kterých se 

bude šetřit změna a sledované období. Výrobky se sestaví do skupin, každé skupině se přiřadí 

váha a sleduje se po nutnou dobu. Soubor reprezentantů skupin se svými váhami se nazývá 

spotřebitelský koš. Pro obecné indexy, jako je index spotřebitelských cen, je spotřebitelský 

koš dopředu dán a nemění se jeho obsah. Při stanovování specifického cenového indexu, např. 

feroindexu, jsou skupiny a reprezentanti jiní. A často jsou zvoleni dle vlastních požadavků, 

kritérií a potřeb tak, aby splňovaly dané podmínky. 

Každá skupina musí být nějak pozorována, to je prováděno zpravodajskou jednotkou, ta 

pozoruje ceny reprezentantů. Jak často je nutno dělat cenové prošetřování, záleží na rychlosti 

cenových změn a na tempu inflace. 

Cenový index se vytváří z normalizované hodnoty indexu, tato hodnota bude mít 

velikost 100, bere se jako počáteční, neboli základní hodnota. Průběh tvorby cenového indexu 

ukazuje tab. 1. Pokud ale uplynulo dost času od stanovení základní hodnoty, dá se přepočtem 

změnit jakákoliv jiná hodnota na základní, od ní se pak přepočítají zbylé hodnoty. U 

ukázkového příkladu to může být tak, že se stane novou základní hodnotou hodnota roku 

2013, viz tab. 2. [2, 6, 8, 9] 
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Tab. 1: Příklad pro znázornění výpočtu cenové indexu. 

Rok 
Cena produktu 

[Kč] 
Cenový index 

[%] 

2010 145 100,00 

2011 138 95,17 

2012 157 108,28 

2013 162 111,72 

2014 123 84,83 

 

 

 

Tab. 2: Příklad pro znázornění výpočtu cenové indexu se změněnou základní hodnotou. 

Rok 
Cena produktu 

[Kč] 
Cenový index 

[%] 

2010 145 89,51 

2011 138 85,19 

2012 157 96,91 

2013 162 100,00 

2014 123 75,93 

.  
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4. CENOVÉ INDEXY PRO VHM 

 

Společnost VHM a ani jejich nákladové středisko ocelárna však cenové indexy v praxi 

pro metodiku nákupu nepoužívá. Pouze ceny monitoruje a analyzuje, takže případné zařazení 

vypočítáváni feroindexu k metodám nákupu nebude moc složité. V této kapitole bude 

zanalyzováno, zdali rozbor a sledování feroindexu může přinést něco lepšího, či převážně 

tedy možnost levnějšího nákupu. 

Pro data do feroindexu jsou použity feroslitiny podle interních zdrojů firmy. Ocelárna 

však nepracuje jen s feroslitinami, ale také se šrotem, jehož cenový index bude také probrán a 

zobrazen v této kapitole. 

Slitiny pro ocelárnu VHM jsou tyto: 

 FeMn (HC) - Mn min. 75 %, Si max. 2 %, C max. 8 %, P max. 0,200 %, S max. 

0,040 %, kusovost 10 - 50 mm, volně loženo, big bag, zabezpečeno proti 

zvlhnutí 

 FeCr C 800 (HC) - Cr min. 60%, Si max. 2 %, C max. 8,5 %, S max. 0,060 %, P 

max. 0,040 %, kusovost 10 - 50 mm, big bag, zabezpečeno proti zvlhnutí 

  

 FeSi 75% - Si min. 72 %, Mn max. 2 %, Cr max. 0,4 %, C max. 0,2 %, Al max. 

2 %, P max. 0,05%, S max. 0,02%, kusovost 10 - 50 mm, big bag, zabezpečeno 

proti zvlhnutí 

 Nikl katodový, stříhaný i nestříhaný, Ni min. 99,83, Ni+Co min. 99,93 %, Co 

max. 0,2%, S max. 0,001%, P max. 0,01%, Cu max. 0,02%, ve svazcích na 

paletách, big bag (stříhaný) 

 FeSiMn - Si 17-20 %, Mn min. 66 %, C max. 1,7 %, P max. 0,25 %, S max. 

0,03 %, kusovost 10 – 50, big bag, zabezpečeno proti zvlhnutí 

 FeCr C 015 (LC)- Cr min. 60 %, Si max. 1,5 %, Al max. 0,3 %, C max. 0,15 %, 

P max. 0,02%, S max. 0,03%, kusovost 10 - 50 mm, big bag, zabezpečeno proti 

zvlhnutí 
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 FeMo - Mo min. 60 %, Si max. 1,5 %, Cu max. 0,50%, C max. 0,05%, P max. 

0,05%, S max. 0,10%, kusovost 10 - 50 mm, big bag, zabezpečeno proti zvlhnutí 

 MoO3, Mo min. 50 %, Si < 1 %, kusovost 5 - 40 mm, bez prachových podílů, 

baleno v sudech 

 FeMn affiné - Mn mi. 80 %, C max. 1,5 %, Si max. 1%, P max. 0,2%, S max. 

0,02%, kusovost 10 - 50 mm, big bag, zabezpečeno proti zvlhnutí 

 FeV - V min. 75 %, Si max. 0,8%, Mn max. 0,4 %, Cu max. 0,1%, Al max. 2%, 

C max. 0,1%, P max. 0,05%,S max. 0,05%, kusovost 10 - 50 mm, big bag, 

zabezpečeno proti zvlhnutí 

 

Na následujících stránkách bude počítané s cenovým indexem, který se skládá ze všech 

vypsaných feroslitin a šrotu.  

 

4.1 Současný stav a predikce do budoucna 

 

V kapitole 4.1 je vycházeno z cen a množství slitin v tunách, které ocelárna VHM 

spotřebovala. V roce 2012 byly nakoupeny slitiny v množství a za ceny podle tabulky č. 3. 

Cena je přepočtena z EUR, resp. z USD podle kurzu k 1.6.2012. Ten byl v korunách za jedno 

euro 25,785 a za jeden americký dolar 20,925. Celou situaci pro nákup v roce 2012 vykresluje 

graf na obr. 1. [14] 
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ROK 2012  

 

Tab. 3: Přehled dodaného množství feroslitin s cenou nákupu a s cenou za jednu tunu. 

Feroslitina Dodané množství v 
roce 2012 [t] 

Cena nákupu za rok 
2012 [CZK] 

Cena za t 

[CZK] 

FeMn (HC) 1720 39 915 180,00 23 206,50 

FeCr C 800 (HC) 1105 49 250 126,25 44 570,25 

FeSi 75% 460 13 106 515,50 28 492,43 

Ni 318 126 428 850,00 397 575,00 

FeSiMn 332 8 260 998,30 24 882,53 

FeCr C 015 (LC) 305 27 762 243,75 91 023,75 

FeMo 170 93 911 400,00 552 420,00 

MoO3 65 18 470 400,00 284 160,00 

FeMn affiné 98 3 183 931,80 32 489,10 

FeV 25 1 660 921,88 66 436,88 

 Celkem [CZK] 381 950 567,48 1 545 256,44 

 

Obr. 1: Dodané feroslitiny a jejich cena v roce 2012. 
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Pro výpočet cenového indexu je důležité si ujasnit reprezentanty, přirozeně jimi pro 

počítání v této práci budou všechny výše zmíněné feroslitiny a dále také šrot, který je 

nedílnou součástí výroby oceli v ocelárnách. Podle serveru euroforge byla průměrná cena 

šrotu po přepočtu na koruny v Evropě v roce 2012 8 253,78 Kč za tunu. Přesný graf vývoje 

ceny šrotu je přiložen v příloze 1. [12] 

Dohromady cena slitin a šrotu dává možnost vypočítat základní cenovou hladinu 

cenového indexu pro rok 2012. Výpočet lze provést jako součet všech vstupů, tato hodnota je 

základní, tedy má indexovou hodnotu 100%, neboli 1,00. Cena všech slitin za tunu a šrotu za 

tunu, jak udávají informace o ceně šrotu a informace z tabulky 3, je: 

1 545 256,43 Kč za slitiny 

+ 8 253,78 (tj. €320,1 při kurzu v roce 2012 v měsíci červen 25,785 Kč/$) za šrot 
= 1 553 510,20 Kč/t. 

 

 

 

ROK 2013 

Pro rok 2013 společnost VHM odhadla svou spotřebu tak, jak je uvedeno v tabulce 4 a 

zakresleno v grafu na obrázku 2. 

Nové ceny roku 2013 byly získány z průměru hodnot cen slitin na evropských a 

světových trzích. Pro šrot platí stejná situace k výpočtu jeho hodnoty, jeho průměrná cena 

tedy byla v roce 2013 €292,48. Pro přehlednost je to vše uvedeno v tabulce 5, při kurzu 

18,786 korun za dolar a 1,36 dolaru za euro. [14] 
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Tab. 4: Předpokládaná spotřeba feroslitin z dat VHM pro rok 2013. 

Feroslitina 

Předpokládaná 

spotřeba [t] v 

roce 2013 

FeMn (HC) 
1800 

FeCr C 800 (HC) 
1320 

FeSi 75% 
480 

Ni 
380 

FeSiMn 
250 

FeCr C 015 (LC) 
186 

FeMo 
152 

MoO3 
60 

FeMn affiné 
34 

FeV 
26 

 

Obr. 2: Předpokládaná spotřeba tun feroslitin v roce 2013. 
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Tab. 5: Feroslitiny s cenou v dolarech a korunách za tunu v roce 2013. 

Feroslitina $/t Kč/t 

FeMn (HC) 
             1 285,00                  24 140,01     

FeCr C 800 (HC) 
             1 350,00                  25 361,10     

FeSi 75%              1 365,00                  25 642,89     

Ni              16 850,00                316 544,10     

FeSiMn              1 582,00                  29 719,45     

FeCr C 015 (LC) 
             4 661,00                  87 561,55     

FeMo            24 450,00                459 317,70     

MoO3            24 750,00                464 953,50     

FeMn affiné 
             1 781,00                  33 457,87     

FeV              4 294,00                  80 667,08     

šrot                 399,47                     7 504,46     

CELKEM            82 767,47             1 554 869,70     

 

Z výše uvedeného již je možno vypočítat první změnu v cenovém indexu feroslitin 

(CIF], ze které je možno vyčíst jak se pohnula cenová hladina feroslitin a šrotu. Výpočet 

ukazuje rovnice č. 14, pro cenový index v dolarech je výpočet v rovnici č. 15. 

 

 (14) 

Tento výpočet uvádí jasně, že feroindex se meziročně zvedl o pouze o 0,0008%. 

Přesnost je ovlivněna kurzovými výpočty a přepočty měn.  

Pokud bude uvedena změna pro feroindex v dolarech, tak bude dosaženo výsledku 

111%. Vycházelo se z kurzů 20,925 Kč za dolar v roce 2012 a 18,786 Kč za dolar v roce 
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2012. Je jasné, že část zmírnění nárůstu cenové hladiny mezi lety 2012 a 2013 na sebe vzala 

změna kurzu mezi dolarem a korunou, proto je lepší, aby byl uveden pro srovnání u feroindex 

vycházející z amerického dolaru, pro úplný přehled o změně cen feroslitin a šrotu. 

 (15) 

 

 

ROK 2014 

 

Z předpokládaného vývoje hutnictví, ocelárenského průmyslu a přilehlých odvětví lze 

zjistit, že je očekáván nárůst poptávky ve strojírenství a hutnictví o 3,1% mezi roky 2013 a 

2014. Odtud bude vypočítávána cena slitin a šrotu pro rok 2014 jednoduše přidáním nárůstu 

cen o 3,1% k ceně z minulého roku 2013. Nové odhadnuté hodnoty jsou přehledně uvedeny 

v tabulce 6. [11, 14, 15] 

 

Tab. 6: Feroslitiny s cenou v dolarech a korunách za tunu v roce 2014. 

Feroslitina   $/t   Kč/t  

 FeMn (HC)          1 324,84                26 655,68     

 FeCr C 800 (HC)          1 391,85                28 004,02     

 FeSi 75%          1 407,32                349 531,68     

 Ni          17 372,35                47 959,48     

 FeSiMn          1 631,04                32 816,57     

 FeCr C 015 (LC)          4 805,49                96 686,48     

 FeMo       25 207,95              507 183,95     

 MoO3       25 517,25              513 407,07     

 FeMn affiné          1 836,21                36 944,57     

 FeV          4 427,11                89 073,53     

 šrot            411,85                  7 737,09     

 Celkem       85 333,26           1 716 355,82     
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Pro rok 2014 bude podle předpovědí cen feroindex slitin 110%. Opět pro úplnost je níže 

uveden i celý výpočet v amerických dolarech pro smazání rozdílů, které vznikly převodem 

měn. Tentokrát jde o hodnoty 20,12 korun za dolar v roce 2014 a 18,786 korun za dolar v roce 

2013. Pro americký dolar bude index mít hodnotu 115%. [14] 

 

Z nalezených zdrojů vyplývá, že je očekáván růst poptávky v hutnictví a ocelárenském a 

strojírenském průmyslu i pro rok 2015, a to v podobné míře jako tomu bylo pro rok 2014, 

přesněji 3,3%. V tabulce 7 je tento předpokládaný vývoj vyjádřen hodnotami. Pro dolar je pro 

zjednodušení brán na zřetel budoucí kurz rovných 20 CZK za 1 USD. [11, 14] 

ROK 2015 

Tab. 7: Feroslitiny s cenou v dolarech a korunách za tunu v roce 2015. 

Feroslitina $/t CZK/t 

FeMn (HC)         1 368,55                27 371,09     

FeCr C 800 
(HC)         1 437,78                28 755,62     

FeSi 75%         1 453,76                29 075,13     

Ni         17 945,64                358 912,75     

FeSiMn         1 684,87                33 697,33     

FeCr C 015 
(LC)         4 964,07                99 281,44     

FeMo      26 039,81              520 796,25     

MoO3      26 359,32              527 186,39     

FeMn affiné         1 896,81                37 936,12     

FeV         4 573,21                91 464,18     

šrot            425,45                   8 508,91     

Celkem      88 149,26           1 762 985,20     
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Feroindex pro rok 2015 bude pravděpodobně ukazovat opět nárůst, tentokrát lze 

z hodnot vypočítat velikost feroindexu 113% k roku 2012 v korunách a 119% pro americkou 

měnu.  

 

 

 

 

V dané situaci je tedy jasný vývoj, cenová hladina roste více a nákup feroslitin je dražší. 

V grafech na obrázcích 3 a 4 jsou naneseny hodnoty feroindexu roku 2012, 2013 a predikce 

pro rok 2014, 2015 a dále podle nynějšího vývoje, a to pro měnu jak v dolarech, tak pro 

koruny.  

 

 

Obr. 3: Celkový vývoj indexu v USD. 
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Obr. 4: Celkový vývoj feroindexu v CZK. 

 

Pro shrnutí bude namodelováno v kapitolách 4.2 a 4.3, jak se feroindex změní, když se 

oproti skutečnosti, nebo předpovědi, změní výrazněji a neočekávaně některé části koše 

feroindexu, ať už tedy šrotu, nebo kterékoliv slitiny.  

 

V praxi je však takový vývoj nepravděpodobný, jelikož se všechny ceny určitě nebudou 

měnit čistě podle poptávky, a tak detailnější rozebrání vývoje cen feroslitin a šrotu bude 

v kapitole 4.4.  

 

4.2 Příklad 1 

 

V kapitole 4.1. Bude analyzována situace, kdy se změní jeden z levnějších částí koše. 

Aby nebyla tato situace ovlivněna změnami kurzů měn, bude celá tato kapitola provedena s 

údaji pouze v amerických dolarech. Pro příklad bude pozměněna cena slitiny FeMnSi, která 

v prvním sledovaném roce 2012 stála $1 189,13. Pro rok 2012 je celková cena koše 

s feroslitinami a šrotem $74 284,18. Ve výše uvedeném textu je následující vývoj této slitiny 

z původní hodnoty roku 2012 $1 189,13 na $1 582 pro rok 2013, $1 631,04 v roce 2014 a 

nakonec $1 684,87 v predikci pro rok 2015. Což je v prvním meziročním období 33% nárůst, 

pak 3,1% a 3,3%. 

Pro příklad bude cena FeMnSi upravena na 25% meziroční nárůst každým rokem. Čili 

z původních $ 1 189,13 bude v roce 2013 $1 486,41, poté $1 858,01 a poté $2 322,52. Řečí 
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přírůstků to ovlivní celkový feroindex všech slitin a šrotu. Všechny změny jsou znázorněny 

v tabulce 8. Změna ve velikosti feroindexu je oproti skutečnosti malá, ačkoliv vymodelovaná 

změna 25% pro FeSiMn je značná, feroindex je větší oproti feroindexu z reálných a 

predikovaných pouze o tolik, že to po zaokrouhlení nezmění feroindex ani jedno procento. 

 

 

 

Tab. 8: Tabulka hodnot se zvýrazněnou změnou ceny FeSiMn a celkovou změnou 

indexu. 

Feroslitina Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

FeMn (HC)       1 109,03           1 285,00           1 324,84           1 368,55     

FeCr C 800 (HC)       2 130,00           1 350,00           1 391,85           1 437,78     

FeSi 75%       1 361,65           1 365,00           1 407,32           1 453,76     

Ni     19 500,00         16 850,00         17 372,35         17 945,64     

FeSiMn       1 189,13           1 486,41           1 858,01           2 322,52     

FeCr C 015 (LC)       4 350,00           4 661,00           4 805,49           4 964,07     

FeMo     26 400,00         24 450,00         25 207,95         26 039,81     

MoO3     13 579,93         24 750,00         25 517,25         26 359,32     

FeMn affiné       1 552,65           1 781,00           1 836,21           1 896,81     

FeV       3 175,00           4 294,00           4 427,11           4 573,21     

šrot          436,80              399,47              411,85              425,45     

Celkem     74 284,18         82 671,88         85 560,23         88 786,91     

Hodnota indexu při změně FeSiMn 100% 111% 115% 119% 
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4.3 Příklad 2 

 

Další situace bude předvedena na nejhodnotnějším z reprezentantů - FeMo. Opět bude 

použita i výše použitá situace s nárůstem o 25 meziročně. Hodnoty jsou opět v tabulce (tab. 

9). FeMo byl vybrán, protože je nejdražší slitinou v uvedených a jeho změny a ovlivnění 

feroindexu půjde identifikovat a budou diametrálně odlišné od příkladu 1, kdy byla vybrána 

levnější slitina.  

Z původních cen FeMo, které byly $26 400 za tunu v roce 2012, $24 450 pro rok 2013, 

dále v roce 2014 to bylo $25 207,95 a $26 039,81 v posledním roce 2015, byly provedeny 

ceny nové podle meziročního nárůstu o 25%, tedy jak je uvedeno v tabulce 9 $33 000 pro rok 

2013, $41 250 roku 2014 a roku 2015 $51 562,50. Celkový index se změní oproti situaci v 

předešlé kapitole výrazněji. Meziroční vzrůst byl o 23%, dále o dalších 13% a poté o 17%. 

To tedy znamená, že feroindex daných slitin je výrazně ovlivněn dražšími slitinami a 

jen lehce ho ovlivní výkyv cen levnějších slitiny. 

Tab. 9: Tabulka hodnot se zvýrazněnou změnou ceny FeMo a celkovou změnou indexu. 

Feroslitina Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

FeMn (HC)       1 109,03           1 285,00             1 324,84             1 368,55     

FeCr C 800 (HC)       2 130,00           1 350,00             1 391,85             1 437,78     

FeSi 75%       1 361,65           1 365,00             1 407,32             1 453,76     

Ni     19 000,00         16 850,00           17 372,35           17 945,64     

FeSiMn       1 189,13           1 582,00             1 631,04             1 684,87     

FeCr C 015 (LC)       4 350,00           4 661,00             4 805,49             4 964,07     

FeMo     26 400,00         33 000,00           41 250,00           51 562,50     

MoO3     13 579,93         24 750,00           25 517,25           26 359,32     

FeMn affiné       1 552,65           1 781,00             1 836,21             1 896,81     

FeV       3 175,00           4 294,00             4 427,11             4 573,21     

šrot         436,80              399,47                411,85                425,45     

Celkem     74 284,18         91 317,47         101 375,31         113 671,95     

Hodnota indexu 100% 123% 136% 153% 
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Oba příklady jsou graficky znázorněny ve společném grafu na obrázku 5. Křivka změny 

levnější slitiny FeSiMn má očividně nižší sklon, nežli zdražení ceny slitiny FeMo, ačkoliv u 

obou slitin došlo ke stejnému 25% vzrůstu ceny. Při vzrůstu ceny slitiny FeSiMn, která se 

řadila mezi levnější, byla cenová hladina feroindexu v roce 2015 na 119%, to je totožná 

hodnota, jakou měl feroindex v příkladu, kdy se budoucí cena vypočítala z odhadnuté 

poptávky. Takže to může být posouzeno tak, že na celkový feroindex nemá taková změna 

FeSiMn téměř žádný vliv. V absolutních číslech jde v roce 2015 o $637,65 za tunu. Ale když 

bude pozornost zaměřena na situaci, kdy došlo k výraznému zdražení slitiny FeMo, která je 

nejdražší položkou koše feroindexu, je rozdíl markantní. Cenový index situace z příkladu 

číslo 2 vychází v roce 2015 153%, to je celkem o 34% více než z neupraveného příkladu. 

V číslech to je zásadní rozdíl. Z propočtů v kapitole 4.1 z původní hodnoty $88 149,27 v roce 

2015 na hodnotu z příkladu úpravy ceny slitiny FeMo na hodnotu indexu za tunu 

$113 671,95. To je markantnější změna, než rozdíl řádově stovek dolarů při změně levnější 

slitiny. Je tedy dost jasné, že pokud dojde k náhlému výkyvu nějaké důležitější (tzn. dražší) 

části koše pro výpočet daného cenového index, tak to bude mít velký vliv na samotnou 

hodnotu indexu cenové hladiny. 

 

Obr. 5: Hodnota indexu v modelových příkladech 1 a 2 při změně zmíněných feroslitin. 
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4.4 Modelový příklad 

 

Tento model bude vycházet z přesných odhadů hodnot cen každé části koše zvlášť 

podle trendu vývoje cen na světovém a evropském trhu. Ani tak nemůže být tento odhad 

přesný na 100%, neboť trh slitin železa a jiných kovů, potažmo ani žádná jiná část trhu 

těžkého průmyslu, nejde dost dobře odhadnout. Už to je totiž 6 let, co přišla recese i na toto 

odvětví. Poptávka klesala během této šestileté krize až o 40%. Odborníci se sice shodují, že 

trh určitě poroste a ceny finálních produktů budou moct růst, nebo aspoň nebudou muset 

klesat, protože se očekává snížení cen železné rudy. Otázkou však i přesto je, jak se to odrazí 

na vstupních cenách, navíc záleží na vývoji cen energie a nákladů na těžbu, které neustále 

rostou.  

V této kapitole bude tedy nastíněn průběh cen většiny vstupních materiálu pro ocelárnu 

firmy VHM podle odhadu spotřeby ocelárny pro příští rok a odhad vývoje cen do budoucna 

v rámci možností tohoto sektoru. V tomto modelovém příkladě bude vybráno do feroindexu 

pouze šest zástupců původního feroindexu a sice FeMn HC, FeCr C 800 HC, FeSi 75%, nikl, 

FeMo, MoO3 a šrot. Toto jsou nejvýznamnější zástupci feroindexu probíraného v minulých 

kapitolách, ať už podle podílu na celkové ceně za tunu (v případě molybdenových zástupců), 

nebo podle podílu na celkové spotřebě dle spotřebovaného množství ocelárnou (FeMn HC, 

FeCr C 800 HC, FeSi 75% a nikl). Šrot je zařazen, protože je to univerzální a základní přísada 

pro ocelárenskou výrobu. 

Výsledné hodnoty budou v grafu pomocí lineární regrese proloženy přímkou, která určí, 

bude-li se výsledný index cen měnit nahoru, či dolů. 

FeMn HC 

První položkou feroindexu je feromangan s vyšším obsahem uhlíku, tzv. feromangan 

vysokouhlíkatý. Cena tohoto feromanganu prošla během posledních pěti let fází stoupání i 

poklesu, v konečném důsledku je cena v amerických dolarech za jednu tunu stejná, jako na 

jaře 2009. Cena se dnes pohybuje kolem hodnoty $1 100 za tunu v Evropě, v USA se ceny 

pohybují ještě níž na hladině okolo $1 050 za tunu. Avšak koncem podzimu 2009 byla cena 

tohoto feromanganu pod hranicí $1 000 za tunu, brzy se však vytáhla nahoru a stoupala 

v průběhu roku až na $1 400/t poté po menším propadu následovala nejvyšší cena v pětiletém 

období $1 550/t, rychlý propad během půl roku vedl ke stabilizaci ceny kolem $1 300/t až po 
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větší výkyv mezi lety 2012 a 2013, kdy cena v krátkém období prodělala propad z $1 300/t až 

$1 100/t a zpět nahoru k $1 450/t. Ve druhé polovině roku 2013 už cena pozvolně klesala ze 

$1 400/t k dnešním $1 100/t. [10, 13, 15] 

V tabulce 10 je zanesena cena tohoto feromanganu v půlročních intervalech.  

 

Tab. 10: Cena FeMn HC 

  $/t % 

04.2009 1 058,219 100% 

10.2009 903,8953 85% 

04.2010 1 433,005 135% 

10.2010 1 322,774 125% 

04.2011 1 565,282 148% 

10.2011 1 410,958 133% 

04.2012 1 234,589 117% 

10.2012 1 102,311 104% 

04.2013 1 080,265 102% 

10.2013 992,0802 94% 

04.2014 1 058,219 100% 

 

 

FeCr C 800 HC 

Slitina FeCr C 800 s vysokým obsahem uhlíku prošla v pětiletém období velkým 

změnami, kdy pětileté maximum bylo téměř na hodnotě $3 000/t, tak minimum kleslo pod 

hranici $1 500/t. [10, 13, 15] 

V tabulce 11 je celý průběh cenové hladiny. 
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Tab. 11: Cena FeCr C 800 HC 

 
$/t % 

04.2009 1 425 100% 

10.2009 1 982 139% 

04.2010 2 632 185% 

10.2010 2 714 190% 

04.2011 2 702 190% 

10.2011 2 547 179% 

04.2012 2 758 194% 

10.2012 2 453 172% 

04.2013 2 516 177% 

10.2013 2 310 162% 

04.2014 2 090 147% 

 

 

 

Obr. 6: Vývoj a předpověď slitin FeMn HC a FeCr C 800 HC 
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Lineární regresí byla vytyčena v grafu přímka, která ukazuje trend průběhu cenové 

hladiny nejen během uplynulého období, ale také až do poloviny roku 2015. Z grafu vyplývá, 

že u slitiny FeMn HC může být očekáváno držení současné ceny okolo $2 000 za tunu, ale 

slitina FeCr C 800 HC bude pravděpodobně v nejbližší době opět stoupat, je dost možné, že 

až na 160 - 170% původní hodnoty, což znamená cenu přes $1 700 za tunu. 

 

FeSi 75% 

V roce 2009 došlo u slitiny FeSi 75% k výraznému poklesu ceny na cenu $929/t, 

v předešlých letech se cena postupně zvedala od $700/t až na $1 300/t, ale právě v roce 2009 

došlo k propadu. Cena posléze v dalších letech šplhala nahoru, někdy strmě a poté pomaleji, 

ale ceny z roku 2009 už nenastala. [10, 13, 15] 

V tabulce 12 je zaznamenán celý vývoj. 

 

Tab. 12: Cena FeSi 75% 

 
$/t % 

04.2009 929 100% 

10.2009 970 104% 

04.2010 1 305 140% 

10.2010 1 386 149% 

04.2011 1 352 146% 

10.2011 1 274 137% 

04.2012 1 149 124% 

10.2012 1 218 131% 

04.2013 1 112 120% 

10.2013 1 107 119% 

04.2014 1 150 124% 
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Ni 

Protože nikl patří mezi kov využívaný při výrobě oceli a při povrchové úpravě, je třeba 

zajistit dodávky i tohoto kovu. Oproti jiným slitinám je ale podstatně dražší, cena se během 

pěti let pohybovala mezi $11 453/t a $26 696/t. Zajímavostí je, že se cena niklu během dvou 

let dokázala zvednout o více než dvojnásobek, aby se vrátila na konci roku 2013 skoro až zpět 

na původní cenu v roce 2009. [10, 13, 15] 

V tabulce 13 je cenová hladina niklu. 

 

Tab. 13: Cena Ni. 

 
$/t % 

04.2009 11 454 100% 

10.2009 17 841 156% 

04.2010 24 890 217% 

10.2010 23 987 209% 

04.2011 26 696 233% 

10.2011 19 207 168% 

04.2012 17 291 151% 

10.2012 17 907 156% 

04.2013 15 529 136% 

10.2013 14 405 126% 

04.2014 17 379 152% 
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Obr. 7: Vývoj a předpověď slitiny FeSi 75% a Ni. 

 

Graf na obrázku 7 vykresluje další dvě vybrané feroslitiny, trend obou cenových hladin 

je velmi podobný, ukazuje mírný pokles, resp. mírný nárůst. Změna je ale opravdu nízká, 

takže výrazné změny cen za tyto slitiny nemusí být očekávány, ačkoliv pokud se stane na trhu 

něco neočekávaného, tak to s cenou určitě výrazně pohne. Do té doby se může počítat do roku 

2015 s cenami kolem $1 200 za tunu FeSi a cca $17 000 za tunu niklu. 

 

FeMo 

Slitina FeMo patří podobně jako nikl k dražším komponentům pro provoz ocelárny. 

Průměrná cena byla během pěti let $32 042/t. Vrchol nastav v roce 2010, cena tehdy byla 

$47 093/t, nejlevnější byla slitina začátkem roku 2009 - $17 952/t. [10, 13, 15] 

Tabulka 14 slitinu FeMo cenově popisuje v půlročních intervalech. 
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Tab. 14: Cena FeMo 

 
$/t % 

04.2009 17 952 100% 

10.2009 42 269 235% 

04.2010 31 300 174% 

10.2010 47 093 262% 

04.2011 41 630 232% 

10.2011 38 282 213% 

04.2012 30 264 169% 

10.2012 26 674 149% 

04.2013 26 542 148% 

10.2013 24 537 137% 

04.2014 25 925 144% 

 

MoO3  

Oxid molybdenu je jako předchozí slitina molybdenu také jeden z dražších zástupců 

koše vstupních slitin pro ocelárnu VHM. Cena kopíruje hodnotu $28 600/t, která je průměrná 

za posledních 5 let. Avšak i pro tuto část feroindexu platí, že si prošla výraznými změnami 

cen. Za zmínku stojí minimum $19 185 za tunu v roce 2009, pak velký skok na konci roku 

2009 na více než dvojnásobnou hodnotu $40 132/t. V posledních letech však dochází ke 

stabilizaci cenové hladiny. [10, 13, 15] 

V tabulce 15 je zdokumentována cena MoO3 ze světových a evropských trhů. 
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Tab. 15: Cena MoO3 

 
$/t % 

04.2009 19185 100% 

10.2009 40132 209% 

04.2010 27841 145% 

10.2010 41608 217% 

04.2011 30859 161% 

10.2011 38546 201% 

04.2012 22643 118% 

10.2012 25771 134% 

04.2013 23943 125% 

10.2013 20551 107% 

04.2014 23524 123% 

 

 

 
Obr. 8: Vývoj a předpověď molybdenových sloučenin FeMo a MoO3. 
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Obrázek 8 ukazuje, že sloučeniny s molybdenem prochází dlouhodobým propadem cen, 

který, ač absolutní čísla ukazují na mírný růst cen v poslední době, bude pokračovat nejspíš i 

nadále. Během následujícího roku lze očekávat pokles cen MoO3 na cenu kolem $21 100 za 

tunu. V příštím roce by slitina FeMo mohla projít opravdu hodně mírnými změnami, takže 

bude pro následující strany této práce bráno na zřetel, že se cena nezmění a zůstane na 

hodnotě cca $26 000/t i nadále.  

Cena šrotu se nejspíše moc nezmění a podle tabulky 15 dojde víceméně k zachování 

současné ceny. 

Tab. 15: Cena šrotu. 

 
$/t 

2009 261,8 

2010 391,408 

2011 469,88 

2012 436,8 

2013 399,47 

2014 411,85 

2015 409,27 

 

Podle uvedených informací v této kapitole se dá dojít k celkovým hodnotám minulým 

za roky 2009-2013, k současným cenovým hladinám slitin a šrotu pro rok 2014 a k budoucím 

na rok 2015. Přehledně to reflektuje tabulka 16. 
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Tab. 16: Celkový feroindex z dat vypozorovaných a odhadnutých. 

 
Slitiny [$/t] Šrot [$/t] Celkem [$/t] Feroindex 

2009 78 050 262 78 312 100% 

2010 103 755 391 104 147 133% 

2011 103 036 470 103 506 132% 

2012 75 233 437 75 670 97% 

2013 67 312 399 67 711 86% 

2014 70 137 412 70 549 90% 

2015 68 958 409 69 367 89% 

 

Na obrázku 9 je konečný graf pro vývoj upraveného feroindexu podle zjištěných a 

předpovězených hodnot cen feroslitin. 

 

 
Obr. 9: Cenová hladina feroindexu z kapitoly 4.4. 
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5. Vyhodnocení 
 

Příklady v předchozí kapitole posloužily k přehledu možných situací, které by měly být 

brány na zřetel při tvoření a sledování feroindexu a jeho cenové hladiny.  

V kapitole 4.1 byl uveden příklad, jak se budou ceny vyvíjet, pakliže se budou ceny 

zvedat z předchozích let podle poptávky po hutních, strojních a ocelárenských výrobcích, 

která je očekávána 3,1% v roce 2014 a 3,3% v roce 2015.  

 V příkladu z kapitoly 4.2 bylo ukázáno, že „menší“ zástupce (co do ceny za měrnou 

jednotku) neovlivní ani výraznějším výkyvem své ceny celkový feroindex, protože jeho váha 

je ve feroindexu malá. V  příkladu byla meziroční změna ceny každým rokem 25%, ale ani 

tak se to neprojevilo do celého feroindexu, ten pak i přesto zůstal na své původní hodnotě, 

když se vypočítával z nezměněných hodnot feroslitin a šrotu. Je to pouze ukázkový příklad, 

na kterém je předvedeno ovlivnění feroindexu jedním prvkem. 

Další příklad na kapitole 4.3 ukazuje případ, kdy větší výkyv ceny reprezentanta s větší 

váhou může velkou měrou ovlivnit celkovou hladinu cen. Zmíněný meziroční vzrůst o 25% 

změnil feroindex o celé jednotky %. Proto je pro odběratele větší problém, když zdraží cena 

významného reprezentanta, nežli cena méně významného. I tento příklad je jen ukázkový, pro 

porovnání, jak se změní feroindex, když se výrazněji změní cena jednoho prvku. 

Kapitola 4.4 a její příklad je už detailní rozbor minulých ceny každé vybrané slitiny 

v pětiletém období, navíc předpovídá i cenu do roku 2015. Každý prvek feroindexu má svůj 

vývoj ceny zaveden do grafu a je hodnotami grafu proložena lineární regresí přímka. Ta 

ukazuje, jak se budou ceny jednotlivých slitin pravděpodobně odvíjet v budoucnu. Podle 

tohoto upraveného feroindexu bude cenová hladina nejspíš dál pozvolně klesat až k hodnotě 

80%. Tento poslední příklad ukazuje na celkovou situaci na trhu s ocelárenským, hutním a 

strojním sortimentem. V dlouhodobém měřítku tato klesající tendence znamená zlepšení 

situace na tomto trhu pro výrobce, jelikož ceny slitin a šrotu jako vstupního materiálu budou 

klesat, nebo se minimálně nebudou zvedat. Proto se může předpokládat, že vzrostou marže 

z prodejů výrobků pocházejících z materiálů, které reprezentuje feroindex.  
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6. Závěr 

V teoretické části práce je obecně popsán základ statistické znalosti (jako je 

pravděpodobnost a popisná statistika) pro pochopení fungování cenových indexů. Statistika je 

důležitý obor, který zasahuje do spousty oborů. Ekonomická statistika je moderním oborem, 

jehož znalost a uvedení do praxe pomůže podnikům vyhnout se mnoha komplikovaným 

situacím, nebo alespoň dostat se z těchto komplikovaných situací s co možná nejmenšími 

ztrátami.  

Příklad v kapitole 4.1 ukazuje současný vývoj a cenovou hladinu feroindexu a budoucí 

cenu pro léta 2014 a 2015 pouze podle předpokládaného zvýšení poptávky. Tento příklad 

může být brán jako takový cenový strop pro příští roky, protože je velmi nepravděpodobné, že 

se cena bude takto zvedat. V kapitole 4.4 je pak proveden podrobný výzkum a analýza cen 

minulých i současných za účelem zjistit cenu v budoucích letech i podle vývoje jednotlivých 

složek feroindexu. Praktická část práce z kapitoly 4.2 a 4.3 předvádí chování feroindexu při 

specifických situacích na trhu. Zjednodušeně řečeno kapitoly 4.2 a 4.3 ukazují, že vliv na 

cenovou hladinu feroindexu mají různé složky různý. Rozhoduje cena dané části cenového 

indexu. Očividně jak bylo napsáno v kapitolách 4.2 a 4.3 bude mít dražší součást indexu větší 

vliv na celkovou hodnotu, než ta složka levnější.  

V kapitole 4.4 je pak namodelovaný příklad, kdy jsou z přesných historických cen slitin, 

které jsou součástí feroindexu, odvozeny a matematickou regresí odhadnuty ceny budoucí. 

Z těchto znalostí z kapitoly je možno říci, že konkrétní slitiny FeCr C 800 HC a FeSi 75% 

můžou být postupem času dražší. FeSi 75% má sice odhadnutý trend růstu velmi malý, oproti 

tomu cena FeCr C 800 HC bude v nejbližší době růst. Na druhou stranu nikl, feromangan 

FeMn HC a obě molybdenové sloučeniny FeMo a MoO3 budou ztrácet svou kupní cenu, 

takže není třeba jejich nákup uspěchat. Na úkor těchto složek feroindexu je možno pořídit 

právě slitiny FeCr C 800 HC a FeSi 75% dříve, než budou mít vyšší tržní cenu a zbylé 

sloučeniny a slitiny pro ocelárnu nakoupit, až bude přímo nutné. Zde je však problém v tom, 

jak je to v praxi možné realizovat. To už záleží na posouzení daných kapacit firmy. Jelikož je 

ale řeč o desítkách až stovkách tisíc eur (resp. dolarů), je takové zvážení důkladného 

sledování cen minulých a předpovídání cen budoucích na místě. Přesné zjištění, vyplatí-li se 

investovat finance do řešení tohoto problému, by se mohlo rozhodně dost vyplatit. 

Při množství spotřebovaných tun feroslitin společnosti VHM se pak dá takto dojít k úsporám 

velkých rozměrů, navíc v době kdy se ocelárenský průmysl zvedá z krize jen pomalými kroky 
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nahoru, to může znamenat obří konkurenční výhodu pro firmu, pakliže se dokážou ušetřit 

desítky tisíc eur tímto způsobem. 

 Posouzení, zda využívat či nevyužívat pro nákup feroslitin a šrotu cenový index a 

sledování průběhu cenové hladiny zmíněných součásti indexu, je komplikované. Je to 

specifické téma, které se ani po důkladné analýze nedá jen tak lehce rozhodnout. Nákup podle 

potřeby před daným obdobím je výhodný zejména pro stav zásob, pokud však firma má 

prostory a prostředky k tomu, aby držela větší stavy feroslitin a šrotu, je možno s některými 

nákupy počkat, pokud se očekává pokles ceny, nebo naopak nakoupit větší množství, pokud 

je očekáván nárůst ceny. Nezáleží však jen na kapacitách firmy. Rozhoduje také úroveň 

provádění analýz cen. Udělat analýzu je ale jedna věc, aby cenová hladina skutečně 

kopírovala onu předpověď, vycházející z analýzy je věc druhá. Úspěšná analýza je zde klíčem 

k úspěchu. 

Rizikem často bude právě možné nepřesné odhadnutí budoucího stavu trhu, nebo špatná 

příprava na budoucí situaci. Podniky by měly obzvláště v odvětví ocelárenském, 

strojírenském a hutním zkoušet toto riziko podstupovat. Společnost VHM by tuto situaci tedy 

měla zvážit a třeba jen zkušebně zařadit do svých postupů využívání cenových indexů. Pokud 

budou předpovědi cen vycházet, může toho podnik využít k implementaci vylepšení a 

provedení takových změn, které by těchto předpovědí využily a umožnily ušetřit nejen malé 

finanční prostředky. Základní způsob, jak ceny pozorovat a předpovídat je v této práci 

popsána. Od toho by se mohla společnost VHM odrazit.  

Existuje také plno specializovaných serverů, kde jsou informace o trzích s materiálem 

pro podniky podnikající v tomto sektoru. Jejich databáze jsou sice placené, tento výdaj se 

však může brzy vrátit, když takové informace povedou k ještě lepšímu odhadu budoucí 

cenové hladiny potřebného feroindexu. Takže se společnost nemusí spoléhat jen na sebe, své 

kapacity a pracovníky, sbírající data.  

V analýze cenových indexů tedy může být budoucnost, je pak jen na podnicích, jak 

s využitím této možnosti naloží. Byla by určitě škoda nepokusit se využít tuto příležitost 

k úsporám, které poté povedou k větším ziskům. A zisk je cíl každé firmy napříč spektrem 

všech odvětví a oborů. 
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Přílohy 
 

Příloha 1 

Cena šrotu v eurech v Evropě od roku 2000 až po letošní rok 2014. Od roku 2012 je na 

obrázku uveden vývoj ceny měsíc po měsíci na obrázku 10. 

 
Obr. 10: Vývoj ceny šrotu [12] 


