








 

ANOTACE 

Diplomová práce na téma „Analýza efektivnosti vyuţívání těţké těţební a manipulační 

techniky v provozu Druhotné suroviny společnosti TŢ, a. s.“ řeší problematiku efektivního 

vyuţívání těţké těţební a manipulační techniky při zpracovávání hutních odpadů a výrobě 

struskových kameniv. V teoretické části je uvedena problematika dlouhodobého hmotného 

majetku jako výrobního zařízení, ve vztahu k  nákladům a investicím. Praktická část 

obsahuje podrobnou ekonomickou analýzu provozování těţké těţební a manipulační 

techniky. Na základě této analýzy je předkládán návrh efektivního řešení dalšího provozu 

uváděné techniky, jehoţ přínosem by mělo být sníţení nákladů a zvýšení výrobních 

moţností provozu. 

 

 

ABSTRACT 

The thesis on “The Analysis of Heavy Hoisting and Handling Machinery Exploitation 

Efficiency in the Secondary Raw-material Plant of the Třinec Iron and Steelworks“ gives 

solutions of how to utilize the heavy machinery efficiently in the course of metallurgical 

processing of wastes. In the theoretical part, the problems of tangible investment goods as 

a production facility in relation to the costs and investments are presented there.  The 

practical part gives the detailed analysis of financial costs and their impacts on the plant’s 

cash-flow operations. In the conclusion, effective solution is recommended, the 

contribution of which should rest in saving costs and increasing the plant’s production 

volumes. 
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 ÚVOD 

 

Strategie Třineckých ţelezáren je zaměřena především na výrobu ţeleza, oceli  

a válcovaných výrobků, avšak nedílnou součástí podniku je také zpracování odpadů 

vznikajících v procesu hutní výroby, které zajišťuje provoz Druhotné suroviny (dále jen 

DS).   

 

Jedním z  prostředků k dosaţení vyšší úrovně efektivnosti a hospodárnosti při zpracování 

hutních odpadů a následné výrobě na provoze DS, je efektivní vyuţívání těţké těţební  

a manipulační techniky. 

 

Cílem diplomové práce je zhodnocení efektivnosti vyuţívání těţké těţební a manipulační 

techniky na provoze DS, prostřednictvím analýzy nákladů na opravy a údrţbu a analýzy 

moţných budoucích investičních nákladů na pořízení nových strojů, s vyuţitím kritéria 

čisté současné hodnoty, vhodného pro rozhodování o přijetí či nepřijetí projektu.  

 

Komplexní pohled na celou tuto problematiku a návrh řešení by měl přinést nejen úsporu 

nákladů, ale také zvýšení výrobních moţností a celkové zlepšení hospodářského výsledku 

provozu DS, který ovlivňuje také hospodářský výsledek celého podniku. Výsledky analýzy 

mohou poskytnout podklady pro rozhodnutí managementu společnosti o dalším směru 

rozvoje provozu a firmy. 
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1 EKONOMIKA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ – DLOUHODOBÝ HMOTNÝ 

MAJETEK 

 

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje výrobní prostředky firmy, vymezené pro potřeby 

jeho hospodářské činnosti. 

 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí samostatné movité věci (s výjimkou zásob), 

popř. soubory movitých věcí, které mají samostatné technicko – ekonomické určení, 

jejichţ provozně technická funkce je delší neţ 1 rok a vstupní cena je vyšší neţ 50 000 Kč. 

Bez zřetele na pořizovací cenu jsou základními prostředky pozemky, budovy a stavby  

(s výjimkou důlních děl), pěstitelské celky s dobou plodnosti delší neţ 3 roky, základní 

stádo, taţná zvířata a jiný majetek uvedený v platném zákoně o daních z příjmů. 

 

Pro dlouhodobý hmotný majetek je typické, ţe se při výdeji do pouţívání nespotřebuje 

najednou, ale ţe se opotřebovává a postupně tak přenáší svou hodnotu na výrobek, práce 

nebo sluţby ve formě odpisů. 

 

Vedle dlouhodobého hmotného majetku existuje také dlouhodobý nehmotný majetek. Je to 

majetek nehmotné povahy s oceněním vyšším neţ 60 000 Kč. 

 

Dlouhodobý finanční majetek je charakteristický dlouhodobým drţením (více neţ jeden 

rok) finančního majetku, mezi který patří např. dlouhodobé investiční cenné papíry, 

dlouhodobé půjčky, termínované vklady apod. 

 

Samostatné movité věci, jejichţ ocenění je 50 000 Kč a méně, popř. doba ţivotnosti je 

delší, neţ 1 rok představují tzv. drobný hmotný majetek, a to v případech, jde – li  

o předměty nabyté po skončení finančního leasingu za cenu niţší neţ 50 000 Kč,  

o předměty z drahých kovů a o další předměty, o kterých podnik jako účetní jednotka 

rozhodl, ţe jsou investičním majetkem [1]. 

 

Ostatní samostatné movité věci jsou tzv. drobným hmotným majetkem.  
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1.1 Oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

 

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku 

 

K oceňování dlouhodobého hmotného majetku jsou pouţívány vstupní ceny, které mohou 

být představovány pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo zůstatkovou 

cenou. 

 

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku je v podstatě tvořena součtem všech 

výdajů spojených s jeho pořízením.  

 

Reprodukční pořizovací cena, zjištěná soudním znalcem, je pro ocenění dlouhodobého 

hmotného majetku pouţita v případech, jde – li o majetek nabytý darem, o majetek 

bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (např. smlouvy o finančním 

leasingu) nebo jde – li o majetek nově zjištěný (např. inventarizační přebytek). 

 

Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku se počítá jako rozdíl mezi vstupní 

cenou a jeho oprávkami, tj. dosavadními odpisy [1]. 

 

Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se v průběhu své účasti ve výrobním procesu opotřebovává  

a ztrácí své funkční uţitné vlastnosti. Jeho hodnota postupně přechází do výrobků, které 

jsou pomocí něho vyráběny. Toto postupné přenášení hodnoty dlouhodobého hmotného 

majetku do výrobků se v hospodářské praxi vyjadřuje prostřednictvím odpisů. 

 

Odpisy jsou tedy peněţním vyjádřením fyzického a morálního opotřebení majetku. Odpisy 

hmotného investičního majetku plní následující funkce – zobrazují proces opotřebení 

majetku, jsou součástí nákladů podniku a zabezpečují vytváření zdroje na reprodukci 

investičního majetku. 

 

Z důvodů jednotného postupu výpočtu odpisů pro daňové účely jsou v praxi stanovena 

pravidla uplatňována při odpisování investičního majetku. Především jsou stanoveny 
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moţné odpisové metody a odpisové sazby. V praxi jsou odpisy vţdy vzhledem k pouţité 

odpisové metodě pouze přibliţným peněţním vyjádřením opotřebení investičního majetku 

za určité období. Dalším důleţitým činitelem nepřesné charakteristiky vyjádření průběhu 

opotřebení pomocí odpisů je i různý stupeň vyuţití majetku ve výrobním procesu. 

Odpisové metody lze teoreticky rozdělit do dvou základních skupin: 

 

 Metoda lineární (rovnoměrné odpisování), 

 metody nelineární (nerovnoměrné odpisování). 

 

Princip lineární odpisové metody spočívá v tom, ţe se po celou dobu ţivotnosti 

investičního majetku odepisuje stále stejná částka z jeho vstupní ceny do nákladů. 

 

Nelineární odpisové metody lze dále dělit na degresivní a progresivní, to znamená, ţe 

v případě pouţití těchto metod odpisy po dobu ţivotnosti investičního majetku určitým 

způsobem postupně klesají (u degresivní metody), popř. rostou (u progresivní metody). 

 

Výběr odpisové metody je jednou ze základních otázek odpisové politiky. Při jejím řešení 

je třeba zvaţovat nejen míru nepřesnosti vyjádření opotřebení investičního majetku, ale i 

širší otázky související s výší nákladů, daňovým zatíţením podniku i cenovou a investiční 

politikou podniku [1].  

 

Od roku 1993 se v České republice pouţívají jednak účetní a jednak daňové odpisy.  

 

Účetní odpisy by měly vyjadřovat reálné opotřebení majetku. Podnik je stanovuje ve svém 

odpisovém plánu, zohledňuje přitom např. hledisko času, dobu pouţitelnosti, vztah 

k výkonům apod. Účetní odpisy se počítají do 100 % vstupní ceny, jsou součástí nákladů 

podniku a jsou vyuţívány i pro kalkulační účely. 

 

Daňové odpisy jsou naproti tomu vyhlášeny zákonem o daních z příjmů a jsou tudíţ 

pouţívány při výpočtu základu daně z příjmů, kdy jsou zahrnuty do nákladů nutných 

k dosaţení, zajištění a udrţení příjmů poplatníka. Daňové právo umoţňuje u nás 

v současné době pouţít u nově pořízeného majetku metodu rovnoměrného nebo 

zrychleného odpisování. Podle přílohy daňového zákona zatřídí poplatník investiční 
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majetek do jedné z pěti odpisových skupin, pro které je zákonem stanovená ţivotnost. 

Kaţdé odpisové skupině je přiřazena doba odpisování a roční odpisová sazba pro kaţdý 

rok odpisování. 

 

V souvislosti s daňovými odpisy je třeba také říct, ţe odpisy se podle daňového zákona 

počítají na základě stavu hmotného investičního majetku evidovaného v majetku 

poplatníka k 31. 12. běţného roku, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu. 

Majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo nebo právo na 

hospodaření. Pronajatý investiční majetek můţe na základě písemné smlouvy s vlastníkem 

odepisovat nájemce po dobu trvání nájemní smlouvy, pokud předmětem této smlouvy je 

soubor zahrnující movitý i nemovitý majetek vyuţívaný nájemcem pro zajištění příjmů po 

celé zdaňovací období jako celek [1]. 

 

1.2 Náklady a jejich členění 

 

Náklady jsou obvykle definovány jako peněţně vyjádřené účelné a účelové vynaloţení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Náklady nabíhají v podniku 

v průběhu reprodukčního procesu nepřetrţitě, proto je potřeba vymezit časový interval, za 

který je vhodné sledovat jejich výši. V praxi se volí většinou období kalendářního měsíce 

nebo roku. Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých 

kritérií. Za hlavní hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich členění podle: 

 

 Nákladových druhů, 

 poloţek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

 závislosti na objemu výroby, 

 místa jejich vzniku a okruhů zodpovědnosti, 

 časového rozlišení nákladů. 

 

Druhové členění nákladů slouţí k zachycování nákladů podniku jako celku, nebo jeho 

částí. Na základě této struktury je ve výkazu zisku a ztráty sledován hospodářský výsledek 

podniku. 

 

 



7 

 

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů připadajících na určitý výkon  

tj. na určitý výrobek nebo sluţbu, a to na jejich kalkulační jednici (např. tunu, kus…). Tyto 

náklady se dělí na náklady přímé a nepřímé. Přímé náklady (jednicové) jsou takové 

náklady, u nichţ lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační jednici příslušného výkonu. 

Nepřímé náklady (reţijní) jsou takové, u kterých nelze přímo určit jejich vztah ke 

kalkulační jednici. Tyto náklady jsou společné pro různé jednotky výkonu (např. opravy, 

spotřeba energie, odpisy, nájemné). Jejich rozpočtování je náročnější, protoţe náklady jsou 

dvojího typu – pevné (fixní) a proměnlivé (variabilní). Náklady také závisí na délce období 

(např. odpisy  investičního majetku, nájemné, platy apod.), ostatní náklady vychází 

z rozboru časových řad nákladů s přihlédnutím k očekávaným změnám cen (např. 

cestovné, propagace)  

 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. 

typového kalkulačního vzorce. 

 

Obr. 1    Členění nákladů podle typového kalkulačního vzorce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kalkulace nákladů se v praxi vyuţívají pro stanovení cen výrobků a sluţeb, sestavení 

rozpočtů nákladů hospodářských středisek, pro kontrolu a rozbor hospodárnosti výroby,pro 

porovnání a zhodnocení vývoje nákladů v časové řadě, pro kontrolu rentability 

Typový kalkulační vzorec 

7.   Zisk, ztráta 

6.   Odbytové náklady 

5.    Správní reţie 

1-4. Vlastní náklady výroby 

1-7. Cena výkonu 

1-6. Úplné vlastní náklady 

výkonu 

1-5. Vlastní náklady výkonu 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní reţie 
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jednotlivých výrobků, prací a sluţeb a mohou slouţit také jako podklady pro optimalizační 

úkoly.    

 

Členění nákladů v závislosti na objemu výroby rozlišuje dvě základní skupiny, náklady 

fixní a variabilní. Fixní náklady (stálé) jsou takové, které se nemění vzhledem k určitému 

objemu výroby např. nájemné prostoru, ve kterém jsou sluţby poskytovány. Variabilní 

náklady (proměnné) se mění v závislosti na objemu výroby. Patří mezi ně např. náklady na 

spotřebu přímého materiálu. 

 

Členění nákladů podle hospodářských středisek – v podnicích jsou zaváděna hospodářská 

nebo nákladová střediska pro potřeby vnitropodnikového řízení, tj. sledování nákladů 

podle místa vzniku a okruhů odpovědnosti.  

 

Časové rozlišení nákladů zahrnuje náklady příštích období a výdaje příštích období. 

Náklady příštích období –  výdaj se uskutečnil v běţném účetním období, ale věcně patří 

jako náklad celý do příštího období. Výdaje příštích období – náklady vznikly v běţném 

účetním období, ale k výdaji dojde aţ v příštím období [11]. 

 

1.3 Hodnocení efektivnosti investic  

 

Investiční rozhodování je jedním z nejvýznamnějších druhů manaţerských rozhodnutí. 

Význam spočívá zejména v tom, ţe důsledky rozhodnutí působí dlouhodobě a se značnou 

setrvačností, s čímţ je spojeno nebezpečí ztrát. Rozhodování o přijetí či nepřijetí 

investičních projektů dlouhodobě ovlivňuje budoucí vývoj, prosperitu a další existenci 

podniku. Nesprávně zaměřená a neefektivní investice můţe způsobit finanční problémy a 

ztrátu konkurenceschopnosti na trhu. V podniku se lze setkat podle předmětu investování 

s dvěma typy investic: 

 

 Reálné investice, 

 finanční investice. 

 

Pod pojmem reálné investice se míní investování do reálných aktiv (hmotné a nehmotné 

povahy), pod pojmem finanční investice se rozumí investování do finančních aktiv. 
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Obecně o podnikových investicích platí, ţe jsou to statky, které nejsou určeny 

k bezprostřední spotřebě, ale k produkci dalších statků v budoucnu. Z hlediska finančního 

jsou podnikové investice charakterizovány jako jednorázově vynaloţené výdaje, u nichţ se 

očekává přeměna na budoucí příjmy v časovém horizontu delším neţ jeden rok.  

Rozhodování o realizaci různých investičních záměrů a projektů je součástí dlouhodobého 

strategického rozhodování a vychází především ze strategických cílů podniku. Hlavním 

dlouhodobým obecným cílem podniku je přitom zvyšování hodnoty podniku, ke kterému 

můţe výrazně přispět kvalitní a úspěšná realizace investic [4].  

 

Základními nástroji investičního rozhodování jsou ekonomická kritéria hodnocení 

investičních projektů. Tato kritéria jsou zaloţena na porovnání investičních prostředků 

(výdajů), které je nutné vynaloţit na projekt, a ekonomických efektů, které realizací 

investice vzniknou. Nezbytným předpokladem správného hodnocení je vymezení předmětu 

hodnocení. Pro správné hodnocení je nutné stanovit srovnávací základny hodnocení. 

Hodnocení vychází z porovnání výchozího stavu, tedy situace, v níţ by nedošlo k realizaci 

investice a cílového stavu - dopady realizace investice. Efekty realizace investice jsou 

stanoveny na změnovém principu, coţ znamená, ţe jsou vyvozovány z rozdílu těchto 

stavů. Rovněţ je nezbytné určit moment, ke kterému má být vyhodnocení vztaţeno. 

Nejčastěji je z praktických důvodů tímto momentem rok uvedení investice do provozu. 

Obecně však při výběru z více projektů můţe být tento moment stanoven libovolně [4]. 

 

Obr. 2    Členění ekonomických kritérií hodnocení investičních projektů 
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Kritéria hodnocení mohou být členěna podle různých aspektů. Na obrázku 2 je uvedeno 

členění podle faktoru času (statická, dynamická) a dle formy ekonomického efektu 

projektu (účetní, finanční toky) [4]. 

 

U účetních kritérií je efektem účetní veličina, jako jsou náklady a zisk. Základem jsou 

údaje z výkazu zisku a ztráty. U kritérií, která jsou zaloţena na nákladovém přístupu, se za 

výsledný efekt z projektu povaţuje úspora nákladů. U kritérií na bázi zisku je efektem 

některá z variant vytváření zisku, jako je hrubý zisk, čistý zisk a EBIT. Výhodou tohoto 

postupu je relativně snadná dostupnost a propočet účetních veličin, nikoliv z relevantních 

peněţních toků, opomíjeny jsou například změny pracovního kapitálu. 

 

U kritérií vycházejících z finančních toků jsou efekty projektu vyjádřeny pomocí příjmů  

a výdajů. Základem jsou skutečné finanční toky spojené s realizací projektu. Tyto finanční 

toky jsou vyjádřeny nejčastěji jako rozdíl provozních příjmů a kapitálových (investičních) 

výdajů. Vlastní obsah finančních toků závisí na typu kritéria a způsobu financování 

projektu. Předností tohoto pojetí je, ţe se vychází z finančních toků a tedy ze skutečných, 

nezkreslených efektů, které jsou generovány projektem. Nevýhodou je relativně obtíţnější 

a náročnější vyjádření těchto toků [2]. 

 

Rozdíl mezi statickými a dynamickými kritérii spočívá v tom, zda je zohledněn faktor 

času. Statické metody lze přirozeně pouţít jen tehdy, kdyţ faktor času nemá podstatný vliv 

na rozhodování o investicích. Případy těchto  investic se však v praxi objevují velmi 

sporadicky. Dynamické metody vyhodnocování investičních projektů by měly být 

pouţívány všude tam, kde se počítá s delší dobou pořízení investičního majetku a delší 

dobou jeho ekonomické ţivotnosti. Tak tomu je u většiny investic. U metod opírajících se 

o nákladová kritéria vstupuje jako efekt i úspora nákladů, a to jak nákladů investičních, tak 

nákladů spojených s fungováním investice tj. nákladů provozních. 

 

Ekonomické parametry hodnocení investic 

 

Základní ekonomické parametry investičního projektu, na kterých jsou zaloţeny tyto 

metody hodnocení jsou:  
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 Peněţní toky z projektu (FCF),  

 náklad kapitálu (R),  

 doba ţivotnosti investice (T),  

 čistá současná hodnota (NPV). 

 

Peněžní toky investice (FCF) 

Stanovení peněţních toků investičních projektů je klíčové pro správné vyhodnocení 

efektivnosti investice. Vychází se z predikce hodnot peněţních toků v období ţivotnosti 

investice. Volné peněţní toky projektu tvoří veškeré příjmy a výdaje, které jsou 

investičním projektem generovány, resp. vyvolány během ţivotnosti, tzn. v době výstavby, 

provozu a ve fázi likvidace. Pro stanovení relevantních peněţních toků se uplatňuje 

změnový přírůstkový princip. V úvahu je brán vţdy rozdíl dvou stavů – cílového stavu 

vyvolaného realizací investičního projektu a stavu výchozího (před realizací). Peněţní toky 

z investice tvoří dvě základní sloţky: jednorázové kapitálové výdaje spojené s přírůstkem 

aktiv do spuštění investice do provozu a provozní příjmy, které jsou generovány v období 

provozování investice. 

 

Výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku představují především výdaje na 

koupi výrobních a technologických zařízení, pozemků, budov a staveb, uměleckých děl  

a sbírek s pořizovací cenou vyšší neţ 40 tis. Kč, patří zde i technické zhodnocení 

hmotného majetku. Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek tvoří především výdaje na 

nákup softwaru, patenty a licence. Další sloţkou kapitálových výdajů jsou výdaje na 

přírůstek oběţného majetku, resp. přírůstek čistého pracovního kapitálu ∆ČPK, který je 

vyvolán novou investicí.  

 

Provozní příjmy z investice 

Stanovení budoucích provozních příjmů, které jsou generovány během provozování 

(výroby) investice, je náročným úkolem. Období provozu je většinou charakterizováno 

vznikem provozních peněţních příjmů,  i v tomto období mohou vznikat investiční nebo 

finanční výdaje. V období likvidace mohou vznikat příjmy, které souvisejí s prodejem 

tohoto majetku včetně daňových efektů. Pokud se neuvaţuje o dalším investičním průběhu 

provozu investice, pak budoucí příjmy z investice tvoří čistý zisk, odpisy a odpočet změny 

stavu čistého pracovního kapitálu. V případě nezadluţeného projektu to lze zapsat takto: 



12 

 

 

 

kde FCF jsou provozní příjmy z nezadluţené investice, EAT je zisk po zdanění, ODP jsou 

odpisy,  ∆ ČPK je změna čistého pracovního kapitálu. 

 

Stanovení nákladů kapitálu (R) 

Náklady na kapitál jsou klíčovým faktorem při hodnocení projektů pomocí kritérií 

zaloţených na faktoru času. Náklady na kapitál se vyuţívají jako diskontní sazba při 

výpočtu současné hodnoty peněţních toků z investice. Výše nákladu kapitálu je ovlivněna 

řadou faktorů, například kapitálovou strukturou projektu, rizikovostí projektu, způsobem 

financování.  

 

Doba životnosti investice (T) 

Doba ţivotnosti investičního projektu je významnou charakteristikou investice, představuje 

období provozu investice, pro které se provádí odhad budoucích peněţních toků. Je nutné 

rozlišovat technickou a ekonomickou dobu ţivotnosti projektu. Technická doba ţivotnosti 

souvisí s fyzickým opotřebením investice a je dána technickými parametry dlouhodobého 

majetku. Ekonomická ţivotnost je ovlivněna zejména ekonomickou vyuţitelností produktů 

investice, tedy délkou doby reálné poptávky po produktech. Je zřejmé, ţe ekonomická 

ţivotnost nemůţe být delší neţ technická. 

 

Čistá současná hodnota projektu (NPV) 

Hodnota projektu se dá stanovit na bázi principu současné hodnoty. Aby byl vyjádřen 

přínos realizace projektu, vychází se z toho, ţe od současné hodnoty provozních příjmů se 

odečítá současná hodnota kapitálových výdajů vynaloţených na investici [15].  

 

Kritéria hodnocení nezadluţených projektů 

 

Jak bylo uvedeno výše, investiční projekt můţe být financován výhradně z vlastních 

zdrojů, v takovém případě se hovoří o nezadluţeném projektu. Pokud je projekt financován 

i z cizích zdrojů, hovoří se o zadluţeném projektu. S ohledem na to, ţe metodika 

hodnocení zadluţených projektů je ve svých principech podobná jako u nezadluţených 
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projektů, budou v této části objasněny principy a kritéria hodnocení pro nezadluţené 

projekty. Kritéria vyuţívaná pro hodnocení investičních projektů: 

 

 Čistá současná hodnota (NPV), 

 index ziskovosti (IZ), 

 vnitřní výnosové procento (IRR), 

 doba návratnosti, 

 rentabilita investovaného kapitálu.  

 

Čistá současná hodnota (NPV) 

Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) je kritérium vhodné pro rozhodování o 

přijetí či nepřijetí jednotlivých projektů. Představuje rozdíl současné hodnoty všech 

budoucích peněţních příjmů z projektu (po zahájení výroby) a současné hodnoty výdajů 

vynaloţených na investiční projekt (do zahájení výroby). Jedná se tedy o přebytek, tj. od 

současné hodnoty provozních příjmů jsou odečteny vloţené kapitálové výdaje a kritérium 

tedy vyjadřuje tento přebytek. Vztah pro NPV lze definovat takto: 

 

 

 

kde T je doba ţivotnosti projektu, R je náklad kapitálu,  jsou volné peněţní toky 

v jednotlivých letech provozu investice, JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje. Hodnotu 

kritéria lze interpretovat jako absolutní přírůstek majetku z realizace investice.  Podle 

tohoto kritéria bude realizován projekt v případě, ţe NPV > 0, a zamítnut v případě,  

ţe NPV≤ 0. Investiční projekt s kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu 

podniku, neboť očekávaná výnosnost z projektu je větší neţ náklady na kapitál. Projekt se 

zápornou čistou současnou hodnotou sniţuje hodnotu podniku [2].  

 

Index ziskovosti (IZ) 

Index ziskovosti (Profability Index) představuje poměr budoucích diskontovaných 

peněţních příjmů z investice k jednorázovým kapitálovým výdajům. Hodnota kritéria 

vyjadřuje, kolik připadá současné hodnoty provozních finančních toků z investice na jednu 

korunu investičních výdajů. V případě, ţe IZ > 1, pak má být projekt realizován, pokud  
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IZ ≤ 1, projekt má být zamítnut. Projekt je tím efektivnější, čím je hodnota indexu vyšší. 

Kritérium lze pouţívat pro rozhodování o jednotlivých projektech obdobně jako kritérium 

NPV.  

 

Vnitřní výnosové procento (IRR) 

Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) vyjadřuje takovou roční 

průměrnou sazbu, při které se současná hodnota provozních peněţních toků rovná 

kapitálovým výdajům. Vnitřní výnosové procento není nejvhodnějším kritériem při 

rozhodování o reálných investicích. Toto kritérium však lze uplatnit tehdy, pokud se 

rozhoduje jak o reálných, tak finančních investicích, neboť takto lze porovnávat výnosnost 

veškerých investic. 

 

Doba návratnosti 

Kritérium doby návratnosti (Payback Method) je statické nebo dynamické kritérium, a je 

obecně definováno jako časový interval, za nějţ dochází k úhradě veškerých 

jednorázových kapitálových výdajů na investiční projekt kumulovanými provozními 

příjmy od počátku provozu investice. Toto kritérium je vhodné pro hodnocení projektů 

s krátkou dobou ţivotnosti při poţadavku na rychlou návratnost vloţených prostředků.  

 

Rentabilita investovaného kapitálu  

Kritérium rentability investovaného kapitálu je konstruováno tak, ţe je poměřován 

průměrný roční zisk z realizace projektu k vloţeným investičním prostředkům. Nejčastěji 

se vyuţívá ukazatel rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital 

Employed, ROCE), u něhoţ se poměřuje čistý zisk k dlouhodobému investovanému 

kapitálu (vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje). Na základě tohoto kritéria by měl být 

akceptován projekt, jehoţ rentabilita kapitálu je vyšší neţ rentabilita projektu (aktiv) se 

srovnatelným ziskem.  

 

Výhodou tohoto kritéria je relativně snadná dostupnost dat a jednoduchý výpočet. 

Nevýhodou je, ţe se nevychází z finančních toků, není zohledněn činitel času, nelze sčítat 

projekty. Toto kritérium není obecně vhodné pro výběr investičních projektů a lze jej spíše 

povaţovat za doplňkový ukazatel při výběru projektů [2].  
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Porovnávání kritérií ekonomického hodnocení projektů 

 

V předchozí části byla charakterizována vybraná ekonomická kritéria hodnocení projektů, 

která jsou konstruována jako kombinace čtyř parametrů (čistá současná hodnota, náklad 

kapitálu, volné peněţní toky, doba ţivotnosti). Přitom tři parametry jsou zadávány a čtvrtý 

je dopočten jako hodnota kritéria. Pro výběr dlouhodobých projektů je vhodné volit 

kritérium čisté současné hodnoty respektive indexu ziskovosti. Tato kritéria lze pouţít i při 

rozhodování o krátkodobých projektech. Při výběru krátkodobých projektů lze vyuţít 

kritérium doby úhrady. Při výběru z více projektů a jejich řazení při omezených 

kapitálových zdrojích lze vyuţít kritérium indexu ziskovosti. Pro výběr portfolia reálných  

a finančních investic se ukázalo jako vhodné kritérium vnitřního výnosového procenta. 

Kritérium rentabilita investovaného kapitálu není vhodné pro výběr reálných investic, 

můţe však slouţit zejména jako doplňkové [14]. 

 

1.4 Zdroje financování dlouhodobého hmotného majetku 

 

Finanční rozhodnutí navazuje na investiční rozhodnutí v případě, ţe je rozhodnuto o přijetí 

projektu. Výsledek tohoto rozhodnutí dává odpověď na otázku, z jakých zdrojů by měl být 

projekt financován, aby byl finančně zajištěn, v čase stabilní a zároveň byly vynaloţeny 

optimální náklady na kapitál (zdroje financování). Finanční rozhodnutí je významné pro 

ţivotaschopnost projektu a ekonomickou efektivnost [9]. 

 

Zdroje financování lze rozdělit podle několika hledisek. Mezi základní hledisko patří 

původ zdrojů financování na vlastní zdroje (interní) a cizí zdroje (externí). 

 

Vlastní zdroje 

 

Samofinancování – nákup majetku za hotové finanční prostředky 

Pokud jsou zdrojem financování investic pouze vlastní zdroje, hovoříme o tzv. 

samofinancování, tedy o nákupu majetku za hotové finanční prostředky.  

 

Předpokladem pořízení majetku formou samofinancování je, ţe nakupující subjekt má 

k dispozici dostatek volných finančních prostředků. Přesto tento způsob nemusí být 

automaticky nejvýhodnější formou pořízení majetku. Je nutno také zváţit alternativní 
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metody pořízení jako je úvěr, leasing a zhodnotit tzv. náklady obětované příleţitosti. 

Náklady obětované příleţitosti jsou obvykle definovány jako prospěch, o který je subjekt 

připraven tím, ţe se rozhodne pro jinou alternativu. Rozhoduje-li se firma např. mezi koupí 

nového stroje a investicí do nového softwaru zefektivňující ekonomickou činnost podniku, 

investicí do koupě stroje se dobrovolně vzdává výnosů ze zvýšené efektivity ekonomické 

činnosti vyplývající z modernizace softwaru. Na tyto skutečnosti je proto potřeba také brát 

ohled.  

 

Výhodou této varianty financování je, ţe nevznikají náklady na externí kapitál, nezvyšuje 

se stupeň zadluţení firmy, a tedy se sniţuje finanční riziko firmy. Firma se stává okamţitě 

vlastníkem pořízeného majetku se všemi právy vůči majetku a peněţní toky subjektu 

nejsou zatíţeny v dalších obdobích po koupi nutností úvěrových nebo leasingových 

splátek, ani nutností hradit další náklady spojené s alternativními formami pořízení (např. 

poplatky za uzavření, vedení a správu úvěrových, případně leasingových smluv atd.). 

 

Nevýhodou pořízení majetku za hotové je fakt, ţe zisk jako ekonomická veličina můţe být 

nestabilním zdrojem a je také draţším zdrojem financování [9]. 

 

Cizí zdroje 

 

Bankovní úvěry 

Hlavním zdrojem cizího kapitálu pro financování investic jsou zpravidla bankovní úvěry. 

Úvěr můţeme definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne 

dluţníkovi za úplatu ve formě úroku. Úvěry lze rozdělit podle celé řady hledisek např. 

podle doby splatnosti, podle poskytnuté měny, podle poskytnutých záruk, podle způsobu 

čerpání nebo podle subjektu, kterému je úvěr poskytován. 

 

Úvěr je uzavírán mezi bankou (či případným jiným poskytovatelem) a fyzickou nebo 

právnickou osobou většinou uzavřením úvěrové smlouvy. Před uzavřením smlouvy banka 

prověří bonitu klienta, tzn. ţe zjistí, zda je klient schopný dostát svým závazkům a splácet 

případný úvěr. Cenou úvěru je úrok. Je to peněţitá odměna bance za poskytnutí úvěru. 

Velikost úroku se obvykle vyjadřuje pomocí úrokové míry (sazby), která je procentním 

vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. 
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Úroková míra se odvíjí od několika faktorů. Prvním je čistá úroková míra plynoucí z lidské 

preference nynější spotřeby před potřebou pozdější. Druhou sloţkou je riziková prémie. 

Čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím více bude věřitel od dluţníka vyţadovat jako 

kompenzaci. Dále úroková míra roste vlivem očekávané inflace. Jestliţe je půjčka 

poskytována zahraničnímu subjektu, je třeba zváţit také kurzové riziko. 

 

Posledním (nikoliv však nevýznamným) vlivem, který na velikost úrokových měr působí, 

je centrální banka a úroková míra, za kterou půjčuje prostředky komerčním bankám nebo 

od nich přijímá volné peníze tzv. referenční sazba. 

 

Financování formou leasingu 

Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“ znamenajícího pronájem, resp. 

smlouvu o pronájmu. Leasing je tedy pronájem hmotných či nehmotných věci a práv, kdy 

pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné peněţní plnění 

nájemci (osobě, která získává moţnost majetek pouţívat) právo danou věc v průběhu doby 

pronájmu pouţívat. Důleţité je, ţe po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví 

pronajímatele. Na nájemce přechází pouze právo daný majetek pouţívat. Leasing se 

uplatňuje zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby a ve sluţbách.  

 

Cena za leasing je obvykle placená v pravidelných splátkách (měsíčních, čtvrtletních, příp. 

ročních). Je placená nájemcem pronajímateli a zahrnuje jednak postupné splátky 

pořizovací ceny majetku, leasingovou marţi pronajímatele (leasingové společnosti) a také 

ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které jsou v rámci 

leasingových splátek přesouvány na nájemce (jedná se zejména o úroky z úvěru, který si 

leasingová společnost bere na pořízení majetku, případné poplatky bance za vedení 

úvěrových účtů, jiné správní náklady spojené s leasingem atd.). Celková výše leasingové 

ceny je pak dána součtem jednotlivých leasingových splátek. 

 

Základní rozdělení leasingu je z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci 

smlouvy na finanční a operativní. 
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Finanční leasing 

Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u něhoţ dochází po skončení doby 

pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Tento druh pronájmu je dlouhodobější neţ 

pronájem operativní a doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické ţivotnosti 

pronajímaného majetku. V případě finančního leasingu pronajímatel obvykle smluvně 

přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údrţbou, opravami a servisními sluţbami 

pronajatého majetku. Finanční leasing je nejrozšířenějším a osvědčeným produktem pro 

financování dopravní techniky, strojů a zařízení.  

 

Operativní leasing  

Operativním leasingem se obecně rozumí všechny ostatní druhy leasingu, které nejsou 

leasingem finančním. Jedná se tedy o takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu 

dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (vlastníkovi). Operativní leasing je 

obvykle krátkodobější neţ leasing finanční a také doba pronájmu je obvykle kratší neţ 

doba ekonomické ţivotnosti pronajatého majetku. U této formy leasingu je častější, ţe 

náklady spojené s údrţbou, opravami či servisními sluţbami pronajatého majetku hradí 

pronajímatel (ovšem i tato povinnost můţe být smluvně přenesena na nájemce) [9]. 
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2 TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, A. S. 

 

 2.1 Historie a současnost firmy 

 

Třinecké ţelezárny (dále jen TŢ) byly zaloţeny před 170 lety roku 1839 v Třinci. 

Tehdejším záměrem zakladatelů hutě bylo především maximální vyuţití přírodního 

bohatství, které se zde nabízelo. Beskydské lesy, blízká naleziště ţelezné rudy, vápence i 

černého uhlí se staly hlavním předpokladem pro rozvíjení hutní výroby na Těšínském 

Slezsku.  

 

Prakticky do 70. let 19. století produkovaly TŢ především surové ţelezo, které se dále 

zpracovávalo ve slévárnách v Třinci nebo se převáţelo k dalšímu zkujňování do jiných hutí 

Těšínské komory a do Vítkovic. Teprve výstavba Košicko – bohumínské ţelezniční dráhy 

umoţnila soustředit menší hutní závody Těšínské komory z nedalekého okolí do výhodněji 

poloţených ţelezáren v Třinci a postupně z nich vytvořit ekonomicky silnou integrovanou 

huť. Kapitálově silná hutní společnost zmodernizovala klíčová výrobní zařízení ţelezáren, 

takţe jiţ ve 20. letech minulého století se TŢ zařadily k nejmodernějším hutním závodům 

ve střední Evropě. Po vzniku Československa patřily TŢ, jako součást Báňské a hutní 

akciové společnosti, k pilířům těţkého průmyslu první republiky.  

 

Po druhé světové válce v roce 1946 byl podnik znárodněn. Jeho rozvoj pokračoval  

i v období socialistického Československa, kdy těţkému průmyslu byl přikládán veliký 

strategický význam. Největší produkce oceli dosáhly TŢ v 80. a 90. letech 20. století, kdy 

ročně vyráběly více neţ 3,2 mil. tun. V té době byla postavena nová kyslíková 

konvertorová ocelárna včetně blokového zařízení plynulého odlévání oceli. 

 

Se změnou politického systému v roce 1989 se TŢ postupně opět vrátily k tradici 

soukromé akciové společnosti. Od roku 1996 se jejich majoritním vlastníkem stala 

soukromá akciová společnost Moravia Steel a proces odstátnění této první z velkých 

českých hutí byl dokončen. Po padesáti letech se tak TŢ staly opět soukromou firmou bez 

kapitálové účasti státu [3].  
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Organizační struktura  

 

Nejvyšším orgánem TŢ je valná hromada. Výkonné volené orgány tvoří představenstvo  

a dozorčí rada. Za vedení  společnosti je zodpovědný generální ředitel. Do jeho přímé 

podřízenosti spadá sekretariát generálního ředitele a představenstva, výrobní ředitel, 

technický ředitel a zároveň představitel vedení pro systém jakosti a enviromentální systém, 

investiční ředitel,  finanční ředitel a ředitel pro personalistiku a administrativu. Výrobnímu 

řediteli je dále přímo podřízeno 9 vedoucích provozů a 2 vedoucí odborných útvarů. U 

zbývajících ředitelů jsou přímými podřízenými vedoucí odborných útvarů. Provozy se dále 

organizačně člení na střediska. 

 

TŢ jsou součástí skupiny Třinecké ţelezárny – Moravia Steel (dále jen TŢ-MS). Součástí 

této skupiny jsou také dceřiné společnosti a nové akvizice, které vznikly v průběhu procesu 

restrukturalizace. Mezi nejvýznamnější z nich patří Energetika Třinec, a. s., Strojírny 

Třinec, a. s., Slévárny Třinec, a. s., Refrasil, s. r. o., Řetězárna, a. s., Sochorová válcovna 

TŢ, a. s., Ferromoravia, s. r. o. a Vítkovice Válcovna trub, a. s. V rámci skupiny mají TŢ 

ve třinácti firmách majoritní podíl a v dalších deseti významnou kapitálovou účast [16]. 

 

2.2 Výrobní řetězec, výrobní program 

 

Výrobní řetězec  

TŢ jako významný hutní podnik se zabývá výrobou aglomerátu, koksu, surového ţeleza, 

oceli  a válcovaných výrobků. Tento výrobní proces tvoří uzavřený hutní cyklus, který 

sestává z následujících výrobních operací: 

 

 Příprava vysokopecní vsázky – rudná vsázka, 

 aglomerace rud, 

 výroba koksu, 

 výroba surového ţeleza, 

 výroba oceli, 

 výroba válcovaných výrobků,  

 zpracování druhotných surovin.  
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Příprava vysokopecní vsázky – rudná vsázka 

Prvním článkem výroby ţeleza a oceli je příprava rudné vsázky. Prachové ţelezné rudy, 

bazické přísady a struskotvorné výrobky jsou na výklopnících a pomocí pásové dopravy 

vrstveny na tzv. homogenizačních skládkách. Homogenizace rud je potřebná pro udrţení 

rovnoměrného chemického sloţení při výrobě surového ţeleza ve vysoké peci. Druhou část 

přípravy vsázky tvoří vysokopecní rudiště odkud jsou kusové suroviny, jako je kusová 

ţelezná ruda, pelety, vápenec a struskotvorné výrobky dodávány přímo pro vysoké pece. 

 

Aglomerace rud 

Spočívá ve spékání prachových rud spolu s přísadami koksu a vápence. Ruda se smíchá 

s koksem a vápencem, směs se navlhčí a promíchá v bubnu. Takto upravená rudná směs se 

nasype na spékací litinové pásy. Při teplotě cca 1200°C vznikne spečenec, který je dále 

drcen a tříděn. Aglomerací se získává produkt označovaný jako aglomerát – kusová, šedá  

a pórovitá vsázková surovina do vysokých pecí. 

 

Výroba koksu 

Výrobní kapacitu koksovny tvoří v současnosti dvě koksové baterie KB č. 11 a KB č. 12 

typu P1 s pěchovacím provozem. Obě baterie tvoří samostatný uzavřený technologický 

celek, jehoţ účelem je výroba metalurgického koksu stejnoměrné jakosti a výroba 

koksového plynu. Kapacita roční výroby na jedné koksárenské baterii činí 350 kt suchého 

koksu. Baterie systému Koppers jsou regeneračního typu, sdruţeného s moţností vytápění 

směsným nebo koksárenským plynem. Kaţdá má 72 koksovacích komor uspořádaných ve 

dvou blocích po 36 komorách. Průměrně dosahovaná teplota baterií se pohybuje v rozmezí 

1 235° – 1 245° C.  Při koksování v komorách vzniká koksárenský plyn, který je odsířen  

a dodáván do plynové sítě TŢ, kde se pouţívá jako plynné palivo. V navazující chemické 

části vznikají další vedlejší produkty jako dehet, benzol a síran amonný [3]. 

 

Výroba surového železa  

Podstata výroby surového ţeleza spočívá v karbotermické redukci ţeleznorudných surovin 

v šachtovém agregátu vysoké pece. V současné době jsou v TŢ provozovány dvě zcela 

automatizováné vysoké pece VP4 a VP6 s bezzvonovými sazebnami. Jejich roční kapacita 

je 2 100 kt. Vysokopecní vsázka je tvořena kovonosnými surovinami (aglomerát, pelety, 

kusové rudy), koksem a bazickými přísadami (vápenec a dolomit). Při teplotě cca 1465° C 

dochází ke kontinuálnímu procesu tavení, výskytu tekutého surového ţeleza a strusky. 
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Vznikající vysokopecní struska umoţňuje vázat kyselé hlušinové sloţky rud a další 

neţádoucí příměsi. Tekuté surové ţelezo je dodáváno do kyslíkové konvertorové ocelárny. 

Surovým ţelezem je zásobována v menší míře slévárna [3].  

 

Výroba oceli 

Více neţ 98 % třinecké oceli vyrábí kyslíková konvertorová ocelárna, a to na bázi 

zkujňování tekutého surového ţeleza kyslíkem. Do konvertoru se nejprve nasází ocelový 

šrot, který se zalije tekutým surovým ţelezem, přidají se struskotvorné přísady a potřebné 

legury. Tryskou je do taveniny foukán kyslík, který v konvertoru vyvolá silnou 

exotermickou reakci, která  zajistí poţadovanou teplotu oceli cca 1650°C. Ocelárna je 

vybavena špičkovou sekundární metalurgií, umoţňující chemickou i teplotní 

homogenizaci, dolegování, ohřev a vakuování oceli. Konvertorová ocel je v převáţné míře 

odlévána ve dvou zařízeních plynulého odlévání. Zařízení plynulého odlévání umoţňuje 

odlévání bloků v obdélníkovém a kruhovém průřezu, nebo odlévání sochorů o čtvercovém 

průřezu. Součástí ocelárenské výroby je také elektroocelárna vyrábějící speciální druhy 

ocelí. Asi 5 % produkce tvoří ingoty speciálních značek odlévané do kokil. 

 

Výroba válcovaných výrobků  

Hutní cyklus je uzavřen provozy válcoven, které jsou nejčlenitějším celkem hutní výroby. 

Válcování je proces tváření ocelového bloku tlakem při jeho průchodu mezi otáčejícími se 

válci. Jeho cílem je deformace vstupního průřezu na menší průřez při jeho prodlouţení. 

Tvářecí proces u kaţdé válcovny probíhá při teplotě na vstupu kolem 900°- 1200°C. Ohřev 

je tedy nutnou součástí procesu zvýšení tvárnosti oceli. Technologie válcoven zahrnují 

provozy válcoven předvalků a hrubých profilů, drátu a jemných profilů v Třinci  

a univerzální válcovnu v Bohumíně. Hutní polotovary jsou také dodávány k dalšímu 

zpracování do Sochorové válcovny TŢ v Kladně a VVT – Vítkovice válcovna trub 

v Ostravě, které patří do skupiny TŢ-MS. 

 

Zpracování druhotných surovin  

Hutní výroba je vţdy doprovázena vznikem různých vedlejších doprovodných produktů, 

jako jsou vysokopecní a ocelárenské strusky, kaly, okuje, sutě a celá řada dalších, které 

jsou shromaţďovány a dále zpracovávány na provoze Druhotné suroviny [16]. 
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Výrobní program  

 

Základní výrobní program TŢ  tvoří dlouhé válcované hutní výrobky, které jsou v převáţné 

míře prodávány prostřednictvím prodejní sítě mateřské akciové společnosti Moravia Steel. 

Výrobní program zahrnuje výrobu těchto produktů: 

 

 Předvalky a kontislitky určené k dalšímu zpracování za tepla, 

 betonářská ocel (ţebírková, hladká), 

 kolejnice (ţelezniční, stojanové, ţlábkové, důlní, blokové, srdcovkové a jazykové, 

profily pro ţelezniční svršek), 

 válcovaný drát, 

 ostatní válcovaný materiál (úhelníky, I a U profily, čtvercová ocel, plochá ocel, 

ţlábková a pruţinová ocel, kruhová ocel), 

 ostatní výrobky (koksochemické výrobky, odlitky ze šedé litiny, ocelové odlitky, 

struskové výrobky). 
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3 PROVOZ  DRUHOTNÉ SUROVINY  

 

Technicko – ekonomická charakteristika 

 

Provoz Druhotné suroviny (dále jen DS) centrálně zpracovává všechny doprovodné 

produkty vznikající při hutní výrobě. Největší zastoupení představují vysokopecní strusky, 

ocelárenské strusky, kaly, okuje z válcoven, hutní sutě a ostatní odpady včetně materiálů 

odtěţených z haldy. Roční výskyt těchto materiálů je více neţ 1,3 mil. tun. Provoz dále 

obhospodařuje haldu o rozloze 65 hektarů, kde je uloţeno více neţ 20 mil. tun surovin  

a odpadů vzniklých postupně v průběhu celé historie TŢ. Pro zpracování a manipulaci 

těchto materiálu jsou potřebná výkonná zařízení, součástí kterých je také těţká těţební  

a manipulační technika (dále jen TMT).  

 

Výslednými produkty jsou především kameniva vyrobená z vysokopecní nebo ocelárenské 

strusky a určena odběratelům ve stavebnictví.  Granulovaná vysokopecní struska a kaly 

jsou  dále zpracovávány v cementárnách, hutní sutě jsou vyuţívány k rekultivacím  

a vytěţené kovonosné materiály se vracejí zpět ke zpracování v hutním procesu.  

 

Součástí provozu DS je také víceúčelová ekologická plocha a skládka ostatních odpadů. 

Zde jsou upravovány či zneškodňovány zbývající nevyuţitelné materiály vzniklé při hutní 

výrobě.  

 

Provoz DS, jako výrobní provozní jednotka struktury TŢ, je přímo podřízen výrobnímu 

řediteli TŢ. V současné době zaměstnává 206 pracovníků.  Organizačně je rozčleněn na 

střediska podle specifiky zajišťovaných činností: 

 

 Správa provozu 

 Technika 

 Výroba a prodej 

 Odvalové a nové struskové hospodářství 

 Mlýnice strusky 

 Ekologie a zpracování maloobjemových odpadů 

 Údrţba   
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Správa provozu zajišťuje řízení a administrativu provozu, plní základní úkoly v oblasti 

personalistiky a ekonomické agendy.  

 

Technika je středisko orientované na problematiku v oblasti technického rozvoje, 

technologie, kvality, ekologie a informatiky provozu.  

 

Výroba a prodej zajišťuje výrobní a obchodní činnost provozu.  

 

Odvalové a nové struskové hospodářství je nejrozsáhlejší částí provozu, která je zaměřena 

na zpracování strusek z výskytu a sutin z podniku. Zajišťuje také odtěţování a zpracování 

materiálů uloţených v minulosti na  haldě. Zpracování materiálů probíhá na dvou drtících  

a třídících linkách, které produkují struskové výrobky k dalšímu internímu nebo externímu 

vyuţití. Ročně toto středisko přijme zhruba 800 kt vysokopecní strusky, kterou po 

zchlazení přepracuje na vysokopecní granulát nebo do řady frakcí umělého hutného 

kameniva. Zpracovává se zde rovněţ ocelárenská struska v objemu cca 350 kt ročně, která 

je po zchlazení a prvotní separaci kovových slitků odesílána k dalšímu zpracování na 

středisko mlýnice strusky.  

 

Mlýnice strusky zahrnuje technologii určenou především pro zpracování ocelárenských 

strusek, případně jiných materiálů. Součástí technologie je skladová plocha pro příjem 

materiálů, vstupní rošt, systém podavačů a dopravníkových pásů, vícestupňová magnetická 

separace kovových podílů, dva odrazové drtiče, vibrační třídiče a expediční zásobníky s 

moţností loţení do nákladních aut a vagónů. Roční kapacita linky je určena pro zpracování 

cca 700 kt materiálů. Mimo úprav ocelárenské strusky je zařízení mlýnice vyuţíváno také 

pro úpravu ţáromateriálů, hutních sutin, směsí strusek, apod.  

 

Ekologie a zpracování maloobjemových odpadů je středisko, které plní pro podnik, 

případně pro externí subjekty, sluţby skládkování ostatních, dále nevyuţitelných odpadů 

na skládce TŢ. Součástí tohoto střediska je tzv. Víceúčelová ekologická plocha, na které 

jsou ukládány a zpracovávány jemné kaly z kyslíkové konvertorové ocelárny na tzv. Fe 

korekce. Odborníci střediska jsou k dispozici také všem ostatním provozům TŢ při 

zajišťování úkolů z oblasti odpadového hospodářství a systémů environmentálního 

managementu. 
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Údržba je středisko, které zajišťuje operativní opravy technologických zařízení provozu, 

připravuje a realizuje plánovanou údrţbu a opravy zařízení u všech středisek provozu VS. 

 

Na straně 30 (Tab. 1) jsou uvedeny hospodářské výsledky provozu DS za období let 2005 

aţ 2009. Tabulkové hodnoty jsou mírně upravené z důvodu obchodního tajemství TŢ, 

avšak mají vypovídací schopnost o současném stavu ekonomiky provozu (zdroj – interní 

materiály TŢ). Z tabulky lze usuzovat, ţe trţby z prodeje výrobků a sluţeb a také celkové 

výnosy provozu mají v posledních letech stoupající tendenci, avšak zvyšují se také náklady 

na opravy a odpisy, které do značné míry ovlivňují celkové náklady provozu. To má 

samozřejmě negativní dopad na hospodářský výsledek provozu, který je od roku 2006 

kladný, ale je u něj moţno zaznamenat kolísavou tendenci [17].  

 

Těžební a manipulační technika (TMT) provozu DS  

 

Součástí hutní výroby je přeprava značného mnoţství surovin, polotovarů, hotových 

výrobků a hutních odpadů, z nichţ převáţná část se v TŢ přepravuje vlastní ţelezniční 

vlečkou. Neodmyslitelnou součástí je ale také silniční přeprava, kterou zajišťují nákladní 

automobily a manipulace s materiálem, která se uskutečňuje prostřednictvím TMT, jejíţ 

jednotlivé typy jsou přizpůsobené poţadavkům provozů.  

 

Dynamická a stále sloţitější práce, přísnější legislativa, rostoucí tlaky na dodrţování 

ekologie a neustálé poţadavky na zvýšení produktivity práce jsou prvky, které do značné 

míry ovlivňují poţadavky kladené na stroje provozované v obtíţných podmínkách 

provozu. Je důleţité, aby všechny stroje v současné době splňovaly vysokou kvalitu, dobré 

jízdní vlastnosti, jednoduchou obsluţnost a dlouhou ţivotnost s nízkými servisními 

náklady. Velká pozornost je věnována také komfortu obsluhy a především bezpečnosti při 

práci. Kontrolu a údrţbu všech strojů zajišťují pracovníci údrţby. 

 

Provoz DS má v současné době k dispozici čtrnáct strojů TMT, prostřednictvím kterých je 

ročně zpracován materiál v celkovém mnoţství cca 2 000 kt [17].  
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Bagry a rýpadla 

 

Stroj č. 1  Pásový bagr R 964 C SHD Litronic (č.1)   

Stroj č. 2  Pásový bagr R 954 Litronic (č.2)    

Stroj č. 3  Pásový bagr R 954 Litronic (č.3)    

Stroj č. 4  Pásový bagr R 954 Litronic  (č.4 – podkop)    

Stroj č. 5  Pásové rýpadlo Liebherr R 974 B SME ( č.5 – podkop) 

Stroj č. 6  Pásové rýpadlo CAT 325D LN 

 

Kolové nakladače 

 

Stroj č. 7  Kolový nakladač LIEBHERR L 586 2 plus 2      

Stroj č. 8  Kolový nakladač LIEBHERR L 586 2 plus 2      

Stroj č. 9  Kolový nakladač CAT 970 F   

Stroj č. 10 Kolový nakladač CAT 972 GII  

Stroj č. 11 Kolový nakladač CAT 972 H 

Stroj č. 12 Kolový nakladač CAT 980 G 

 

Dozery 

 

Stroj č. 13 Pásový dozer Cat D6H 

Stroj č. 14 Pásový dozer Cat D8T 

 

Bagry a rýpadla 

 

Na středisku mlýnice strusky a odvalovém a novém struskovém hospodářství pracuje 

v současné době šest bagrů a rýpadel. Jsou vyuţívány k těţbě ochlazené vysokopecní  

a ocelárenské strusky ze dna výleven, k těţbě hutních materiálů uloţených na haldě a pro 

manipulaci s ostatními materiály na provoze. 

 

Bagry jsou zařízení určená pro rozsáhlé zemní práce nebo pro nasazení v oblasti těţebního 

průmyslu. Díky své mimořádně robustní konstrukci a speciální hydraulice jsou tyto těţební 

stroje mimořádně vhodné pro dlouholetý provoz v tvrdých podmínkách. Bagry vynikají 
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velkou rypnou silou, jsou vybaveny vysoce efektivními motory s technologiemi určenými 

pro sníţení spotřeby paliva a zajištění správných emisních hodnot. Dobrá konstrukční  

a výrobní technika zajišťuje maximální dlouhodobou pevnost všech nosných prvků. Stroje 

jsou vybaveny výkonnými motory, elektronicky řízenou hydraulikou, kabina je umístěna 

vysoko kvůli optimálnímu výhledu při nakládání, ochranné kryty proti úlomkům  

u hydraulických válců a skel chrání stroj před poškozením, např. při rozbíjení kamenných 

bloků pomocí koule. Diagnostické funkce usnadňují údrţbu a opravy a sniţují tak dobu 

prostojů na minimum. Ke sníţení únavy a zvýšení produktivity práce řidiče jsou kabiny 

těchto strojů maximálně izolované proti hluku a vibracím a vybavené četnými komfortními 

prvky, jako je automatická klimatizace a sedadlo s několika moţnostmi nastavení.  

 

Kolové nakladače 

 

Kolové nakladače patří mezi nejvíce vyuţívané stroje na provoze DS. Zajišťují návoz 

struskových materiálů na vstupní rošty, vyuţívají se pro obsluhu zařízení TZKS 

(technologie zvyšování kovnatosti slitků) a pro nakládku struskových výrobků při 

expedici. Dva kolové nakladače jsou nasazeny na mlýnici strusky, tři na odvalovém  

a novém struskovém hospodářství a jeden pracuje na víceúčelové ekologické ploše. 

 

Kolové nakladače jsou stroje, které se vyznačují velkými vylamovacími silami, krátkými 

časy cyklu při nakládání, schopností přesného manévrování a plynulým řazením 

rychlostních stupňů pro optimální výkonnost při plném komfortu obsluhy. Všechny kolové 

nakladače jsou vybaveny výkonnými, elektronicky řízenými motory s nízkými emisemi  

a sníţenou spotřebou. Motory zajišťují dostatečný výkon pro pojezd a pracovní hydrauliku. 

Integrovaný diagnostický systém usnadňuje vyhledávání a odstraňování poruch a sniţuje 

tak prostoje. Stroje jsou vybaveny systémem pro tlumení rázů, diferenciálem s omezeným 

prokluzem a automatickou převodovkou. Elektrohydraulické ovládání pracovního zařízení 

má funkci horního a spodního dorazu a zaklopení lopaty s tlumením v koncových polohách 

nastavitelné spínačem z kabiny. Prostorná kabina je pruţně uloţená a je z ní dobrý výhled 

na rohy lopaty nebo na přídavné nástroje. Sedadla jsou nastavitelná a odpruţená. Ovládání 

pracovního zařízení se děje jednou ovládací pákou, na které  se nachází tlačítko rychlého 

podřazení.  
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Dozery 

 

Na provoze DS je v současné době pracují dva pásové dozery. Stroje jsou vyuţívány na 

odvalovém a novém struskovém hospodářství pro přesun ochlazené strusky, planýrování 

haldy, a slouţí také k vyplňování a zhutňování umělých struskových kameniv.  

 

Typickým znakem těchto strojů je vysoká účinnost. Jízdní pohon dodává strojům vysokou 

rychlost a umoţňuje jim v důsledku protiběţného chodu pásů také otáčení na místě. Pro 

harmonické chování při jízdě jsou dozery vybavené diferenciálním řízením coţ znamená, 

ţe při jízdě v zatáčkách se tok síly nepřeruší na ţádném pásu. Typická pro současné pásové 

dozery je prostorná kabina s pohodlným vstupem a kompletním vybavením. Dlouhý 

podvozek se širokým rozchodem pásů zaručuje vysokou stabilitu a bezpečnost proti 

převrţení při nasazení na svazích a také vynikající vlastnosti pro jemné planýrování. 

Kinematika radlice a její tvar zaručují vysoký stupeň zhutnění a efektivní transport 

materiálů. Moderní dozery v sobě slučují vysokou výkonnost, obratnost a rychlost.  

 

TMT vyuţívaná na provoze by měla splňovat několik hlavních poţadavků. Prvním z nich 

je hospodárnost při práci, která můţe ovlivnit nejen celkové provozní náklady, ale také 

zatíţení ţivotního prostředí. Výkonnost strojů je další důleţitou vlastností, která úzce 

souvisí s niţší pohotovostní hmotností a vyšší překlopnou silou stroje. Vyuţívání 

vhodných konstrukčních materiálů vede k osvědčené kvalitě a spolehlivosti strojů a 

v neposlední řadě je důleţitý také komfort při práci. Ergonomický design kabiny, plynule 

regulovatelný pohon pojezdu, tlumiče vibrací a celá řada dalších prvků má za následek 

vysoký celkový standard při práci.  

 

Technické parametry jednotlivých strojů TMT jsou uvedeny v příloze 1, která obsahuje 

současně základní ekonomické údaje o jejich provozu v letech 2005 aţ 2009 (Pořadí strojů 

odpovídá jejich číselnému označení na str. 27. 

 

Souhrn vybraných ekonomických parametrů všech strojů TMT provozu DS je uveden ve 

dvou tabulkách přílohy 2. 
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Tab. 1 Hospodářské výsledky provozu DS v letech 2005 – 2009   

NÁKLADY   (tis.Kč) 

Fixní náklady provozu 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Odpisy dlouhodobého majetku 13 301 12 878 14 418 18 479 23 301 

Mzdové náklady 76 887 78 963 85 966 88 315 76 829 

Ostatní provozní náklady 14 104 16 988 9 247 8 515 3061 

Tvorba rezerv a opravných poloţek 239 -1045 -73 -241 29 

Reţie provozní, správní, prodejní -8 758 -7 947 -7 746 -8 419 -8441 

Spotřeba materiálů a energie 10 710 13 117 14 075 16 212 32 276 

Sluţby od externích dodavatelů 16 888 15 961 17 038 17 529 10 208 

Náklady na opravy 18 978 16 749 23 801 25 747 19 810 

Variabilní náklady provozu 

Spotřeba materiálů a energie 32 131 39 352 42 225 48 637 96 827 

Sluţby od externích dodavatelů 95 703 90 449 96 552 99 337 57 850 

Náklady na opravy 56 933 50 246 71 402 77 241 59 430 

Sluţby od interních dodavatelů 29 149 30 649 31 263 28 070 25 813 

Celkové náklady provozu 

Fixní náklady – celkem  142 349 145 664 156 726 166 137 157 073 

Variabilní náklady– celkem  213 916 210 696 241 442 253 285 239 920 

Náklady – celkem  356 265 356 360 398 168 419 422 396 993 

 

VÝNOSY  (tis.Kč) 

Trţby za prodej výrobků a sluţeb 115 446 139 048 222 005 291 857 291 444 

Ostatní provozní výnosy 234 834 314 731 311 434 191 582 208 789 

Výnosy – celkem  350 280 453 779 533 439 483 439 500 233 

 

ZISK, ZTRÁTA  (tis.Kč) 

Zisk, ztráta – celkem  -5 985 97 419 135 271 64 017 103 240 

 

Pozn.:  

Tabulkové hodnoty jsou mírně upravené  z důvodu obchodního tajemství TŽ, avšak mají vypovídací 

schopnost o současném stavu ekonomiky provozu DS (zdroj – interní materiály TŽ). 
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3.1 Rozbor nákladů na TMT provozu DS 

 

Pro vyhodnocení stavu a efektivnosti vyuţívání TMT na provoze DS je nutno posoudit 

celou řadu technicko – ekonomických parametrů této techniky, údajů z evidence o jejich 

výkonech a nákladech provozování ve vztahu k nákladovosti celého provozu DS. Tyto jsou 

součástí evidence hospodářských výsledků a také technických norem. V přílohách 1, 2 jsou 

postupně uváděny základní technické a ekonomické parametry všech strojů vyuţívaných 

na provoze v časovém rozpětí 5 let (r. 2005 – 2009).  

 

Hlavním úkolem je zjistit, je-li současné provozování čtrnácti strojů na provoze efektivní 

či nikoliv. Pro hodnocení současného stavu je vhodné nejprve určit a vyhodnotit několik 

základních ukazatelů, které mohou do jisté míry ukázat na slabá nebo silná místa v dané 

oblasti. 

 

Ukazatele vhodné pro hodnocení současného stavu TMT na provoze DS : 

 

 Celkové náklady na provoz TMT,  

 náklady na opravy,  

 celkové náklady na jednotlivé skupiny strojů, 

 přepočet nákladů jednotlivých strojů na 1 Mth,   

 odpracované hodiny stroje (Mth). 

 

Všechny tyto ukazatele jsou sledovány za určité časové období let 2005 – 2009 a jejich 

prostřednictvím lze vyhodnotit úroveň jednotlivých skupin strojů a jednotlivých strojů. Pro 

podrobnější analýzu je moţno vyuţít také dalších ukazatelů, jako ukazatel spotřeby 

pohonných hmot, ukazatel nákladů na pohonné hmoty, přepočet nákladů na jednu Mth  

a řadu dalších, jejichţ sledováním lze dojít k uţitečným poznatkům o hospodaření provozu. 

 

3.2 Podíl nákladů TMT na celkových nákladech provozu 

 

Celkové náklady provozu DS za období let 2005 aţ 2009 činily 1.900 208 000 Kč. Tyto 

náklady jsou součástí hospodářských výsledků provozu DS (Tab. 1), které jsou kaţdý rok 

vyhodnocovány, analyzovány a jsou přijímána opatření vedoucí k jejich zlepšení.  

Pro názornost je moţno porovnat celkové náklady provozu s celkovými náklady na TMT  



32 

 

v letech 2005 aţ 2009. Výsledné údaje ukazují, kolik procent z celkových nákladů provozu 

DS tvoří právě náklady na TMT na provoze, a jaký je jejich vývoj v jednotlivých letech. 

 

Tab. 2 Porovnání celkových nákladů provozu DS s celkovými náklady na TMT  

provozu DS za období let 2005 aţ 2009   

Rok 

Celkové náklady 

provozu DS 

(Kč) 

Celkové náklady 

TMT 

(Kč) 

Podíl celkových 

nákladů TMT 

(%) 

Počet 

TMT 

(ks) 

Celkové náklady 

jednoho stroje 

(Kč/stroj) 

2005 356 265 000 32 310 000 9,07 8 4 038 750 

2006 356 360 000 30 198 000 8,47 9 3 355 333 

2007 398 168 000 27 093 000 6,80 10 2 709 300 

2008 419 422 000 35 736 000 8,52 13 2 748 923 

2009 396 993 000 31 401 000 7,91 14 2 242 928 

∑ 1.900 208 000 150 738 000 8,24   

 

 

Z výše uvedené tabulky (Tab. 2) je zřejmé, ţe náklady na stroje se pohybují v rozmezí  

6,8 - 9,07 % z celkových nákladů provozu. Přepočteme-li celkové náklady na 1 stroj, 

můţeme konstatovat, ţe postupně dochází k jejich  sniţování. Také je patrné, ţe od roku 

2005 se počet strojů neustále zvyšuje z původních osmi na současných čtrnáct strojů.  

 

Na základě údajů (Tab. 1 přílohy 2) je moţno porovnat, která skupina strojů odčerpala 

největší objem nákladů za sledované období (obr. 3). 
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Obr. 3     Porovnání celkových nákladů jednotlivých skupin strojů – přepočet na 1 Mth  

         za období let 2005 aţ 2009.  
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Nejvyšší náklady jsou spojeny se skupinou šesti bagrů a rýpadel. Tyto stroje odpracovaly 

za sledované období let 2005 aţ 2009 celkem 43 785 Mth a jejich celkové náklady činí 

82 748 000 Kč. Přepočet těchto nákladů na  jeden bagr nebo rýpadlo je 13 791 333 

Kč/stroj. Průměrné stáří strojů je více neţ sedm let. 

 

Druhou skupinu strojů představují dva pásové dozery. Za sledované období odpracovaly 

4 771 Mth  s celkovými náklady 7 174 000 Kč. Přepočet těchto nákladů na jeden dozer je 

3 587 000 Kč/stroj. Průměrné stáří strojů této skupiny je více neţ devět let. 

 

Poslední skupinu šesti strojů představují kolové nakladače. Za sledované období 

odpracovaly celkem 69 126 Mth. Jejich celkové náklady jsou vyčísleny ve výši 65 768 000 

Kč a celkové náklady přepočtené na jeden kolový nakladač činí 10 961 333 Kč/stroj. 

Průměrné stáří této skupiny strojů je více neţ pět let. 

 

Provedeme-li porovnání těchto tří skupin strojů, je zřejmé, ţe bagry a rýpadla patří mezi 

stroje, jejichţ celkové náklady na provoz jsou nejvyšší, přitom odpracované hodiny jsou 

výrazně niţší (tj. 7 297 Mth/stroj).  

 

Výše nákladů na provoz kolových nakladačů je niţší a naopak jejich odpracované hodiny 

(tj. 11 521 Mth/stroj) jsou nejvyšší v porovnání s ostatními skupinami strojů. Jde tedy o 

nejvíce vyuţívaný druh TMT na provoze DS.  
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Poslední skupinu strojů tvoří dva pásové dozery. Jejich celkové náklady jsou nízké, avšak 

také odpracované hodiny nejsou příliš vysoké ( tj. 2385 Mth/stroj). Je zřejmé, ţe tyto stroje 

jsou na provoze DS vyuţívány nejméně. 

 

 Aby bylo moţno odhalit a eliminovat hlavní příčiny vysokých nákladů strojů, je 

potřeba hlouběji rozklíčovat další ukazatele, jako celkové náklady, náklady na opravy 

nebo náklady na pohonné hmoty u jednotlivých strojů v závislosti na odpracovaných 

hodinách (Obr.  4, 5, 6 a 7) za období let 2005 aţ 2009. 

 

Obr. 4   Bagry a rýpadla – Náklady strojů č.1 – 6  
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Obr. 5   Kolové nakladače – Náklady strojů č.7 – 12 
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Obr. 6   Pásové dozery – Náklady strojů č.13 – 14  
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 Další významný poznatek můţe poskytnout názorný přehled nákladů na opravy  

u jednotlivých strojů, který přesně ukazuje na nejporuchovější stroj provozu DS  

(Tab. 3, Obr. 7 na str. 36). 

 

 

Tab. 3    Náklady na opravy těţební a manipulační techniky provozu DS za období let  

       2005 aţ 2009. 

NÁKLADY NA OPRAVY (KČ) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑  

Stroj č.1 0 0 0 0 616 665 616 665 

Stroj č.2 588 674 1 199 772 2 268 208 657 903 452 870 5 167 427 

Stroj č.3 1 352 570 354 729 509 806 629 750 443 414 3 290 269 

Stroj č.4 1 016 039 2 549 334 724 702 809 375 700 995 5 800 445 

Stroj č.5 254 564 1 474 246 971 454 918 367 445 617 4 064 248 

Stroj č.6 0 0 0 0 1 059340 1 059 340 

Stroj č.7 0 0 0 264 574 699 211 963 785 

Stroj č.8 0 0 0 0 304 909 304 909 

Stroj č.9 2 573 566 467 934 817 461 578 302 924 760 5 362 023 

Stroj č.10 1 365 930 1 787 538 1 209 626 719 343 3 079332 8 161 769 

Stroj č.11 0 0 299 719 822 742 852 272 1 974 733 

Stroj č.12 961 909 930 114 1 106 406 4 675 414 724 746 8 398 589 

Stroj č.13 191 961 1 007 573 188 659 634 737 100 674 2 123 604 

Stroj č.14 0 0 0 241 626 213 814 455 440 

∑ 8 305 213 9 771 240 8 096 041 10 952 133 10 618 619 47 743 246 
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Obr. 7    Náklady na opravy těţební a manipulační techniky provozu DS za období let  

       2005 aţ 2009. 

- Kč

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

6 000 000 Kč

8 000 000 Kč

10 000 000 Kč

12 000 000 Kč

2005 2006 2007 2008 2009

Rok

N
á
k
la

d
y
 n

a
 o

p
ra

v
y
 (

K
č
)

Stroj č.14

Stroj č.13

Stroj č.12

Stroj č.11

Stroj č.10

Stroj č.9

Stroj č.8

Stroj č.7

Stroj č.6

Stroj č.5

Stroj č.4

Stroj č.3

Stroj č.2

Stroj č.1

 

 

 

3.3 Hodnocení současného stavu TMT  na provoze DS 

 

Vyhodnocení a analýza sledovaných ukazatelů umoţňuje provést hodnocení současného 

stavu TMT vyuţívané na provoze DS. 

 

Obecně lze konstatovat, ţe nejvyuţívanější TMT představuje šest kolových nakladačů, 

které ročně na provoze DS odpracují průměrně 13 820 Mth (tj. 2 303 Mth/stroj). Bagry  

a rýpadla, v počtu šesti strojů, odpracují ročně 8 750 Mth (tj. 1 458 Mth/stroj) a dva pásové 

dozery odpracují pouhých 950 Mth (tj. 475 Mth/stroj). 

 

Stroj č. 1 Pásový bagr R 964 C SHD Litronic (č.1)  

Jde o nový stroj s vysokým výkonem motoru (tj. 320 kW), který byl zakoupen v roce 2009. 

Jeho úkolem je zajišťování prvotní těţby surovin na provoze. V prvním roce svého 

provozu odpracoval více neţ 3000 Mth bez nákladů na opravy. Stroj je majetkem TŢ  

a jeho ţivotnost je odhadována přibliţně na 12 let.  

 

Stroj č. 2 Pásový bagr R 954 Litronic (č.2) 

Stroj jiţ 16 let zajišťuje těţbu surovin pro provoz DS. Jeho průměrné náklady na opravy se 

pohybují v rozmezí 600 tis. – 2 270 tis. Kč/rok, kdy obzvlášť v letech 2006 a 2007 tyto 

dosahovaly maxima. Během sledovaných let odpracoval stroj 10 240 Mth, avšak 
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odpracované hodiny mají postupně klesající tendenci. Vzhledem ke stáří stroje, jeho výši 

nákladů a odpracovaných hodin je moţno konstatovat, ţe práce stroje je současné době 

neefektivní a je potřeba zváţit jeho další provozování.  

 

Stroj č. 3 Pásový bagr R 954 Litronic (č.3) 

Stroj je provozován od roku 1996 a rovněţ zajišťuje prvotní těţbu surovin na provoze DS. 

Jeho průměrné náklady na opravy se pohybují v rozmezí 355 tis. – 1 352 tis. Kč/rok. 

Během sledovaných let odpracoval stroj 11 223 Mth. V roce 2005 byla na stroji provedena 

rozsáhlá oprava v hodnotě 1 352 000 Kč. Od roku 2006 náklady významně poklesly, ale 

v současné době mají opět stoupající tendenci. Naopak klesající tendence se projevuje  

u odpracovaných hodin stroje, kdy hodnota 2 760 Mth v roce 2005 klesla v roce 2009 

téměř na jednu polovinu. Vzhledem k vyhodnoceným ukazatelům je další provozování 

stroje nutno pečlivě zváţit.   

    

Stroj č. 4 Pásový bagr R 954 Litronic  (č.4 – podkop)  

Stroj byl pořízen v roce 2002 pro těţbu druhotných surovin v podniku. Jeho průměrné 

náklady na opravy se pohybují v rozmezí 724 tis. – 2 549 tis. Kč / rok. Během sledovaných 

let odpracoval stroj 6 361 Mth. V roce 2006 byla na stroji provedena významná oprava 

v hodnotě cca 2,5 mil. Kč. Od této doby je výše nákladů stálá a také odpracované hodiny 

nemají klesající tendenci. Ţivotnost stroje se předpokládá 12 let. Vzhledem ke všem těmto 

skutečnostem lze říct, ţe stroj pracuje efektivně.  

 

Stroj č. 5 Pásové rýpadlo Liebherr R 974 B SME ( č.5 – podkop) 

Pracovní stroj, určený pro odtěţování haldy a nakládku na vozidla, byl pořízen v roce 

2005. Jedná se tedy o stroj, který je vyuţíván pro více účelů. Jeho náklady na opravy se 

pohybují v rozmezí 254 tis. – 1 474 tis. Kč/rok. Stroj odpracoval za sledované období   

9 814 Mth. Vývoj celkových nákladů má mírně kolísavou tendenci. Předpokládaná 

ţivotnost stroje je odhadována na 12 let.  Provozování je tedy po všech stránkách efektivní. 

 

Stroj č. 6 Pásové rýpadlo CAT 325D LN 

Jde o nový víceúčelový stroj, zakoupený v roce 2009. Je určen k drcení kusové strusky na 

vstupním roštu drtící linky a separaci slitků. Stroj v prvním roce svého provozu odpracoval 

více neţ 3 000 Mth s velmi nízkými  náklady na opravy. Jeho ţivotnost je odhadována za 

daných provozních podmínek na  28 000 Mth (tj. asi 12 let).  
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Stroj č. 7 Kolový nakladač LIEBHERR L 586 2 plus 2   

Velmi výkonný stroj byl pořízen v roce 2008. Je určen pro manipulaci se sypkými 

materiály a vyuţíván hlavně na středisku mlýnice strusky, které je zaměřeno na zpracování 

ocelárenských strusek. Ročně stroj odpracuje více neţ 3 000 Mth, jeho náklady na opravy 

jsou v rozmezí cca 260 tis. – 700 tis. Kč/rok a jeho ţivotnost je odhadována na 6 let. 

Efektivní provoz stroje by tedy měl pokračovat ještě alespoň další 4 roky. 

 

Stroj č. 8 Kolový nakladač LIEBHERR L 586 2 plus 2      

Stroj č. 8 byl rovněţ pořízen v roce 2008. Jde o stejný typ kolového nakladače jako 

předchozí stroj č.7, avšak je určen pro práce na středisku odvalového a nového struskového 

hospodářství, kde hlavní činností je zpracovávání vysokopecních strusek. Stroj ročně 

odpracuje více neţ 3 500 Mth s náklady na opravy cca 300 tis. Kč/rok. Za daných 

podmínek se předpokládá jeho efektivní činnost ještě 4 roky. 

 

Stroj č. 9 Kolový nakladač CAT 970 F   

Stroj je provozován od roku 1998 a rovněţ zajišťuje manipulaci se sypkými materiály na 

provoze DS. Jeho průměrné náklady na opravy se za sledované období pohybují v rozmezí 

467 tis. – 2 573 tis. Kč/rok. Během sledovaných let odpracoval 9 223 Mth. V roce 2005 

byla na stroji provedena rozsáhlá oprava v hodnotě cca 2 500 tis. Kč. Od roku 2006 

náklady poklesly, ale opět je patrná jejich stoupající tendence. Naopak klesající tendence 

se projevuje u odpracovaných hodin stroje z hodnoty 2 365 Mth na pouhých 1013 Mth 

v roce 2009. Vzhledem k vyhodnoceným ukazatelům není provozování stroje ekonomicky 

ani technicky efektivní. 

 

Stroj č. 10 Kolový nakladač CAT 972 GII  

Tento kolový nakladač byl pořízen v roce 2004 formou leasingu. Jedná se o velmi výkonný 

stroj, který za sledované období odpracoval více neţ 21 000 Mth. Je to nejvíce ve srovnání 

s ostatními stroji provozu DS. Jeho průměrné náklady na opravy se pohybují v rozmezí 

719 tis. – 3 079 tis. Kč/rok, avšak odpovídají provoznímu zatíţení a výkonům stroje. 

Vysoké celkové náklady stroje byly do roku 2008 negativně ovlivňovány leasingovými 

splátkami. Předpokládaná ţivotnost stroje je 6 let, proto je zřejmé, ţe jeho výkonnost  

a efektivita provozování má klesající tendenci.  
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Stroj č. 11 Kolový nakladač CAT 972 H 

Pracovní stroj určený pro manipulaci se sypkými materiály byl pořízen v roce 2006. Stroj 

odpracoval za sledované období  9 097 Mth. Náklady na jeho opravy se pohybují 

v rozmezí 299 tis. – 852 tis. Kč/rok. Jeho celkové náklady mají jen mírně kolísavou. 

Předpokládaná ţivotnost je za daných podmínek stanovena na 6 let.  Všechny sledované 

ukazatele stroje jsou stálé, proto je moţno konstatovat, ţe jeho provozování je ekonomicky 

i technicky efektivní. 

 

Stroj č. 12 Kolový nakladač CAT 980 G 

Tento kolový nakladač byl pořízen v roce 2002 formou leasingu. Stroj za sledované období 

odpracoval více neţ 19 000 Mth. Coţ je ročně cca 4 000 Mth. Průměrné náklady na opravy 

se pohybují v rozmezí 724 tis. – 4 675 tis. Kč/rok. Maxima dosáhly v roce 2008, kdy na 

stroji byla komplexní oprava. Celkové náklady stroje byly také negativně ovlivněny 

leasingovými splátkami, které byly ukončeny v roce 2005. Předpokládaná ţivotnost stroje 

je odhadována na 6 let, avšak je zřejmé, ţe provozování stroje je nadále ekonomicky  

i technicky efektivní. 

 

Stroj č. 13 Pásový dozer Cat D6H 

Stroj jiţ 16 let zajišťuje manipulaci se sypkými materiály na provoze DS. Jeho průměrné 

náklady na opravy se pohybují v rozmezí 188 tis. – 1 007 tis. Kč/rok.  V roce 2006 byly na 

stroji provedeny významné opravy, kdy náklady dosáhly maxima. Během sledovaných let 

stroj odpracoval 2 270 Mth a jejich roční tendence je výrazně klesající. Z hodnoty 790 Mth 

v roce 2005 na hodnotu aţ 63 Mth v roce 2008. Předpokládaná ţivotnost stroje je za 

daných podmínek stanovena na 12 let.  Vzhledem ke stáří stroje, jeho nákladům na opravy 

a odpracovaným hodinám je potřeba uvaţovat o jeho vyřazení a případné nahrazení jinou 

technikou. Další provozování stroje je v současné době ze všech hledisek neefektvní.  

 

Stroj č. 14 Pásový dozer Cat D8T 

Stroj byl rovněţ pořízen v roce 2007 a je určen pro manipulaci se sypkými materiály na 

středisku odvalového nového struskového hospodářství. Během sledovaných let stroj 

odpracoval 2 501 Mth. Náklady na opravy se pohybují v rozmezí 234 tis. – 1 141 tis. 

Kč/rok.  Ročně však odpracuje více neţ pětinásobek stroje č.13. Předpokládaná ţivotnost 

stroje je odhadována na 12 let. Vzhledem k tomu, ţe ani jeden ze sledovaných ukazatelů 
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nemá klesající tendenci, je moţno říct, ţe činnost tohoto stroje je do současné doby 

efektivní. 

  

Roční vytíţení TMT na provoze DS 

 

Analýzou poměrových ukazatelů je moţno vyhodnotit vytíţení jednotlivých strojů, na  

základě vzorce: 

 

 

 

kde pouţitelný fond pracovních hodin je dán počtem pracovních hodin v roce   

(tj. 8 760 hod.) z důvodů celoročního třísměnného provozu a počet odpracovaných hodin 

kaţdého stroje je dán za období posledního roku 2009 (Příloha 2). Názorné vyjádření 

vytíţenosti jednotlivých strojů je graficky vyjádřeno na obr. 8. 

 

 

Obr. 8   Současné procentuální vytíţení TMT na provoze DS 
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4 CHARAKTERISTIKA INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

 

Pro provoz DS zajišťuje v současné době manipulaci se struskovými materiály čtrnáct 

strojů. Jejich celková roční kapacita při  75 % vyuţití čistého provozního času je 2 000 kt  

a závisí na měrné hmotnosti přepravovaného materiálu. Tato kapacita je pouze teoretická 

při nepřetrţité přepravě a manipulaci s materiálem. V praxi je sniţována z důvodu 

kampaňovitosti přísunu materiálu, nutností doběhu pásové dopravy, čištění atd.  

 

V současnosti při běţné výrobě a zpracování hutních odpadů dochází k plnému vyuţití 

všech čtrnácti strojů, ale v posledních letech vzrůstá podíl přepravy pomocí kolových 

nakladačů a bagrů a rýpadel v závislosti na dodávkách surovin.  

 

Vyhodnocení technických a ekonomických ukazatelů souvisejících s provozováním TMT 

(Kapitola 3) nabízí jako moţné řešení vyřazení dvou strojů a prostou obnovu dvou strojů, 

s cílem zefektivněním výroby provozu: 

 

 Vyřazení stroje č. 9 – Kolový nakladač CAT 970 F, 

 vyřazení stroje č. 13 – Pásový dozer Cat D6H, 

 prostá obnova stroje č. 2  

Pásový bagr R 954 Litronic (č.2) za pásový bagr Liebherr R964 (podkop), 

 prostá obnova stroje č. 10  

Kolový nakladač CAT 972 G II. za kolový nakladač CAT 980. 

 

Finanční analýza projektu bude provedena na základě dostupných informací a zkušeností 

jiţ provozované TMT na provoze DS. 

 

Skutečná návratnost investice bude vypočtena na základě cenových nabídek na nákup nové 

TMT a započtení všech reţijních nákladů. 
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4.1 Budoucí náklady při vyřazení nevyhovující TMT 

 

Vyřazení stroje č. 9 – Kolový nakladač CAT 970 F 

Stroj č. 9 byl zakoupen a předán do uţívání v roce 1994. Ţivotnost stroje je  v podmínkách 

provozu DS odhadována na 27 000 Mth. Do konce roku 2009 stroj skutečně odpracoval 

26 784 Mth. V roce 2005 byla na stroji provedena generální oprava, která částečně 

prodlouţila jeho ţivotnost, avšak z důvodů zastaralosti zařízení, vysokých nákladů  

na opravy, významného opotřebení a relativně nízkého počtu odpracovaných motohodin je  

provoz daného stroje neefektivní. Výše uvedené faktory jsou důvodem pro vyřazení  stroje 

z uţívání bez náhrady.  

 

Vyřazení stroje č. 13 – Pásový dozer Cat D6H 

Stroj byl pořízen v roce 1994. Jeho ţivotnost v podmínkách provozu DS je odhadována na 

27 000 Mth. Do konce roku 2009 stroj skutečně odpracoval 12 614 Mth. Generální oprava 

podvozku v roce 2006 prodlouţila jeho ţivotnost, avšak technický stav stroje jiţ 

nevyhovuje provozním podmínkám. Od roku 2007, kdy byl na provoz zakoupen nový 

pasový dozer CAT D8T, odpracoval stroj ročně průměrně jen asi 100 Mth. V současné 

době je vyuţíván jen jako náhradní stroj v případě poruchy pásového dozeru CAT D8T. 

Vzhledem k tomu, ţe na stroji vznikají i nadále náklady na opravy, i kdyţ nejsou příliš 

vysoké, a je moţno vyuţít jiného alternativního řešení pro náhradu druhého dozeru, je jeho 

provozování neefektivní a je potřeba jej vyřadit z provozu. 

 

4.2 Budoucí náklady při obnově nevyhovující TMT 

  

Prostá obnova stroje č. 2 – Pásový bagr R 954 Litronic (č.2)  

Stávající stroj č.2  je ve velmi špatném technickém stavu. Manipulace s materiálem je 

omezená z důvodů četných poruch, které úzce souvisí s opotřebením stroje.  Jeho ţivotnost 

je odhadována přibliţně na 34 000 Mth a skutečně odpracované hodiny k 31. 12. 2009 jsou  

34 083 Mth. Odpracované hodiny mají v posledních letech klesající tendenci, případné 

opravy  vyţadují značné náklady, a také konstrukce zařízení jiţ plně nevyhovuje 

poţadavkům pro bezpečné provozování.  

 

Z těchto důvodů je vhodné provést prostou obnovu stroje. Jako moţní dodavatelé byly 

poptány společnosti Liebherr stavební stroje, s. r. o. a Caterpillar, Phoenix Zeppelin spol. 
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s r. o. Základním předpokladem úspěchu by měla být komplexnost nabídky, splnění všech 

poţadovaných technických kritérií, poskytovaných záruk a servisu. Porovnáním 

jednotlivých nabídek dodavatelů se jako nejlepší varianta jeví nákup stroje firmy Liebherr 

stavební stroje, s. r. o. – typ pásového bagru Liebherr R964 (podkop).  

 

Po obnově:  Pásový bagr Liebherr R964 (podkop) 

Předpokládaná cena nového stroje je stanovena ve výši 17 mil. Kč. Nový pásový bagr patří 

do třetí odpisové skupiny (odpisová doba 10 let) coţ představuje při investičních výdajích  

17 mil. Kč výši odpisů 1,7 mil. Kč/rok. Opravy, pokud vyjdeme z předpokladu, se budou 

pohybovat na běţné úrovni pro stroje tohoto typu (tj. 650 tis. Kč/rok). Náklady na spotřebu 

pohonných hmot lze předpokládat na běţné úrovni pro stoje tohoto typu  

(tj. 1 500 tis. Kč/rok) při předpokládaném počtu odpracovaných hodin 3 500 Mth ročně. 

 

Tab. 4    Pásový bagr Liebherr R964 (podkop) – souhrnný přehled předpokládaných          

   ročních nákladů na provozování stroje 

 

Souhrnný přehled předpokládaných nákladů 

(Kč/rok) 

Náklady na opravy 650 000 

Náklady na pohonné hmoty 1 500 000 

Odpisy 1 700 000  

Náklady stroje celkem 3 850 000 

 

 

Prostá obnova stroje č. 10 – Kolový nakladač CAT 972 G II  

Ţivotnost stroje č.10 je  odhadována na 31 000 Mth, v podmínkách provozu DS tedy 

přibliţně 7 let. Ve skutečnosti stroj odpracoval 28 594 Mth ke dni 31. 12. 2009. V průběhu 

roku 2009 byla provedena vetší oprava, která prodlouţila moţnost dalšího vyuţívání stroje, 

avšak z důvodů jeho významného opotřebení, vysokých nákladů na opravy a poklesu 

odpracovaných hodin je jeho provoz ekonomicky i technicky neefektivní. 

 

Negativní vývoj těchto ukazatelů je důvodem pro provedení prosté obnovy stroje. Jako 

moţní dodavatelé byly poptány společnosti Liebherr  stavební stroje, s. r. o. a Caterpillar, 

Phoenix-Zeppelin  spol. s r. o. Na základě porovnání jednotlivých nabídek dodavatelů 
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strojů se jako nejlepší varianta jeví stroj firmy Caterpillar, Phoenix-Zeppelin  spol. s r. o. – 

typ kolového nakladače CAT 980. 

 

Po obnově:  Kolový nakladač CAT 980 

Předpokládaná cena nového stroje je 10 mil. Kč. Nový kolový nakladač patří do 3. 

odpisové skupiny (odpisová doba 10 let) coţ představuje při investičních výdajích 10 mil. 

Kč výši ročních odpisů 1 mil. Kč. Opravy se budou pohybovat na běţné úrovni pro stroje 

tohoto typu ( tj. 800 tis. Kč/rok). Náklady na spotřebu pohonných hmot se budou 

pohybovat na běţné úrovni pro stoje tohoto typu (tj. 1 500 tis. Kč) při předpokládaných 

odpracovaných hodinách stroje ( tj. 5 500 Mth). 

 

Tab. 5   Přehled předpokládaných budoucích ročních nákladů na provoz nového kolového     

             nakladače CAT 980 

 

Předpokládané budoucí roční náklady 

(Kč/rok) 

Náklady na opravy 800 000 

Náklady na pohonné hmoty 1 500 000 

Odpisy 1 000 000 

Náklady stroje celkem 3 300 000 

 

 

4.3 Analýza budoucích nákladů na opravy, údrţbu a odpisy 

 

Průměrné náklady na opravy se u stroje č. 2, 10, 9 a 13 za období sledovaných posledních 

pěti let pohybovaly kolem 20,8 mil. Kč. Po obnově stroje č. 2 a 10 a vyřazení stroje č. 9 a 

13 a při optimálním vyuţití obou nových strojů je moţno předpokládat, ţe budoucí náklady 

na opravy se budou v příštích pěti letech pohybovat kolem 7 mil. Kč. Rozdíl nákladů 

současných a budoucích je tedy přibliţně 13,5 mil. Kč, coţ znamená roční úsporu 

nákladů na opravy o 2,7 mil. Kč/rok (Tab. 6) 
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Tab. 6   Přehled současných a budoucích nákladů na opravy při obnově strojů č. 2 a č. 10  

     a vyřazení strojů č. 9 a č. 13   

Náklady na opravy (Kč) 

 

 

 

 

 

Současné nákl. 

2005 – 2009 

Budoucí nákl. 

2010 – 2015 

Rozdíl nákladů 

současných a budoucích 
Pozn. 

Stroj č. 2 5 167427 3 250 000 1 917 427 Prostá obnova stroje 

Stroj č. 10 8 161769 4 000 000 4 161 769 Prostá obnova stroje 

Stroj č. 9 5 362 025 0 5 362 025 Vyřazení stroje 

Stroj č. 13 2 123 605 0 2 123 605 Vyřazení stroje 

∑ 20 814 826 7 250 000 13 564 826  

 

 

Průměrně odpracované hodiny stroje č. 2, 10, 9 a 13 jsou za posledních pět let 42 756 Mth.  

Po obnově stroje č. 2 a 10 a vyřazení stroje č. 9 a 13 a při optimálním budoucím vyuţití 

obou nových strojů lze předpokládat, ţe budoucí odpracované hodiny v příštích pěti letech 

se budou pohybovat kolem hodnoty 45 000 Mth.  Rozdíl současných a budoucích 

odpracovaných hodin tedy činí cca 2 244 Mth,. Znamená to, ţe stroje na provoze DS i při 

sníţeném počtu (tj. ze 14 na 12 strojů) mohou v budoucnu ročně odpracovat průměrně  

o 448 Mth více neţ v současné době (Tab. 7). 

 

Tab. 7  Přehled současných a budoucích odpracovaných hodin při obnově a vyřazení strojů   

Odpracované hodiny (Mth) 

 
Současné Mth 

2005 – 2009 

Budoucí Mth 

2010 – 2015 

Rozdíl Mth 

současných a budoucích 

 

Stroj č. 2 10 240 17 500 + 7 260 Prostá obnova stroje 

Stroj č. 10 21 023 27 500 + 6 477 Prostá obnova stroje 

Stroj č. 9 9 223 0 -  9 223 Vyřazení stroje 

Stroj č. 13 2270 0 -  2270 Vyřazení stroje 

∑ 42 756 45 000 + 2 244  

 

 

Vzhledem k tomu, ţe jde pouze o prostou obnovu a vyřazení strojů, předpokládá se 

srovnatelná výše a struktura nákladů provozu DS se současným stavem. Porovnáme – li 

celkové budoucí náklady provozu DS s  celkovými budoucími náklady strojů, budeme 

hypoteticky uvaţovat o tom, ţe celkové náklady provozu zůstanou zachovány ve výši roku 
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2009 (tj. 397 mil. Kč). Celkové náklady strojů se v budoucích pěti letech zvýší o investiční 

náklady za nákup nových strojů (tj. 27 mil. Kč) a zároveň se sníţí o rozdíl nákladů na 

opravy týkající se nových strojů a náklady na opravy u vyřazených strojů (tj. 13,5 mil. Kč).  

Lze tedy říct, ţe celkové náklady strojů, které v roce 2009 byly 31,4 mil. Kč se zvýší na 

34,1 mil. Kč tedy o 2,7 mil. Kč ročně. Procentuální nárůst lze tedy očekávat ve výši 0,68 %  

(Tab. 8).  

 

Tab. 8    Porovnání celkových nákladů provozu DS s celkovými náklady na TMT  

  za současné a budoucí období  

Rok 

Celkové náklady 

provozu DS 

(Kč) 

Celkové náklady 

TMT 

(Kč) 

Podíl celk. nákladů 

TMT na celk. nákladech 

provozu DS 

(%) 

Počet 

TMT 

(ks) 

Celkové náklady 

jednoho stroje 

(Kč/stroj) 

2005 356 265 000 32 310 000 9,07 8 4 038 750 

2006 356 360 000 30 198 000 8,47 9 3 355 333 

2007 398 168 000 27 093 000 6,80 10 2 709 300 

2008 419 422 000 35 736 000 8,52 13 2 748 923 

2009 396 993 000 31 401 000 7,91 14 2 242 928 

Budoucí 

náklady 
396 993 000 34 101 000 8,59 12 2 841 750 

 

 

4.4 Finanční analýza investičního projektu 

 

Kapitálový výdaj na investiční projekt byl stanoven na základě výběrového řízení na 

nákup nové TMT v hodnotě 27 mil. Kč.  

 

Pásový bagr Liebherr R964 (podkop) 17 mil. Kč 

Kolový nakladač CAT 980   10 mil. Kč 

 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o vyřazení dvou strojů a prostou obnovu dvou strojů, 

předpokládá se srovnatelná výše a struktura nákladů a výnosů se současným stavem. 
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Náklady na opravy (Tab. 6) se budou pohybovat na běţné úrovni pro stroje tohoto typu a 

vzhledem k vyřazení 4 nevyhovujících strojů se jejich průměrná roční hodnota sníţí o 

2 712 965 Kč. 

 

Náklady na pohonné hmoty (Příloha 2, Tab. 4, Tab. 5) se při průměrném vytíţení strojů  

dají ročně předpokládat ve srovnatelné výši se současným stavem, avšak po vyřazení dvou 

strojů a prosté obnově dvou strojů se jejich celková hodnota ročně sníţí o 574 400 Kč.  

 

Budeme – li předpokládat roční zvýšení odpracovaných hodin o + 449 Mth, v přepočtu 

na trţby z prodeje výrobků a sluţeb (tj. 9 006 Kč/Mth) je moţné zvýšení ročního příjmu  

o částku 4 043 694 Kč (Tab. 1, Tab. 7).  

 

Odpisy - Jednotlivé poloţky investice jsou zařazeny do třetí odpisové skupiny (odpisová 

doba 10 let), coţ představuje při investičních výdajích 27 mil. Kč v prvním roce 1 485 000 

Kč (5,5 %) a v dalších letech 2 835 000 Kč (10,5%). 

 

Souhrnný přehled předpokládaných peněţních příjmů z projektu: 

Úspora nákladů na opravy    2 712 965 Kč 

Úspora nákladů  na pohonné hmoty      574 400 Kč 

Zvýšení příjmů z prodeje výrobků a sluţeb  4 043 694 Kč 

Celkem      7 331 059 Kč 

 

Cash flow z investice je určeno absolutní úsporou nákladů a zvýšením příjmů 

souvisejících s vyuţitím TMT včetně odpisů investice. Odpisy jsou nákladem, ale nejsou 

peněţním výdajem, proto nemohou být součástí cash flow. 

 

Při optimálním vyuţití všech strojů dojde oproti současnému stavu k úspoře nákladů na 

opravy a nákladů na pohonné hmoty a zvýšení příjmů z prodeje výrobků a sluţeb. 

 

Metoda čisté současné hodnoty (NPV) 

 

Pro hodnocení efektivnosti investičního projektu bude pouţita nejčastěji vyuţívaná metoda 

čisté současné hodnoty. Čistá současná hodnota představuje rozdíl  mezi diskontovanými 
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peněţními příjmy z projektu a diskontovanými kapitálovými výdaji v jednotlivých letech. 

Vztah lze definovat jako: 

 

 

kde T je doba ţivotnosti projektu, R je náklad kapitálu,  jsou volné peněţní toky 

v jednotlivých letech provozu investice, JKV jsou jednorázové kapitálové výdaje.  

 

Diskontní sazba představuje minimální výnosnost poţadovanou od investičních projektu, 

v podniku TŢ  je daná investičními pravidly pro vyhodnocení investic, a to ve výši 8 %. 

 

Průměrná doba životnosti projektu je 5 let. Celý projekt prosté obnovy bude financován 

z vlastních zdrojů. 

 

Tab. 9    Diskontované peněţní výdaje (Kč) 

Rok Výdaj (Kč) Odúročitel Diskontovaný kapitálový výdaj (Kč) 

1 27 000 000 (1+0,08)
-1 

= 0,93 25 110 000 

 

 

Tab. 10    Vývoj diskontovaných peněţních příjmů (Kč) 

Rok Příjem (Kč) Odúročitel Diskontovaný peněţní příjem (Kč) 

1 7 331 059 (1+0,08)
-1 

= 0,93 6 817 885 

2 7 331 059 (1+0,08)
-2 

= 0,85 6 231 400 

3 7 331 059 (1+0,08)
-3 

= 0,79 5 791 537 

4 7 331 059 (1+0,08)
-4 

= 0,74 5 424 984 

5 7 331 059 (1+0,08)
-5 

= 0,68 4 985 120 

∑ 36 655 295  29 250 926 

 

Pozn.:  Pro zjednodušení výpočtu je odúročitel zaokrouhlen na 2 desetinná místa. 

 

NPV = 29 250 926 – 25 110 000 = 4 140 926 (Kč) 

 

Čistá současná hodnota projektu je kladná, projekt je tedy pro podnik přijatelný. 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ EFEKTIVNÍHO VYUŢÍVÁNÍ TMT NA PROVOZE DS 

 

Pro vyhodnocení současného stavu a efektivnosti vyuţívání TMT na provoze DS byla 

posouzena řada technicko – ekonomických parametrů, údaje o výkonech a údaje týkající se 

nákladů při provozování TMT ve vztahu k nákladovosti celého provozu DS. Pro jednotlivé 

výpočty byly pouţity hospodářské výsledku provozu za období let 2005 aţ 2009 se 

zaměřením především na náklady na opravy, náklady na spotřebu pohonných hmot  

a odpracované hodiny u jednotlivých strojů.  

 

Při analýze získaných dat bylo vyuţito také z jednoho z kritérií určeného pro hodnocení 

investičních projektů. Kritérium čisté současné hodnoty je vhodné pro rozhodování  

o přijetí či nepřijetí jednotlivých projektů a má jednoznačnou vypovídací schopnost  

o návratnosti investice. Stanovení čisté současné hodnoty ukázalo, ţe navrhovaná investice 

na nákup dvou nových strojů je pro provoz přijatelná. 

 

Vyhodnocení a analýza všech sledovaných ukazatelů ukazuje na nutnost opatření, která by 

zmírnila negativní důsledky při současném provozování TMT na provoze DS.   

 

Návrh na opatření se týká této TMT: 

 

 Stroj č. 2 – Pásový bagr R 954 Litronic (č.2), 

 stroj č. 10 – Kolový nakladač CAT 972 G II, 

 stroj č. 9 – Kolový nakladač CAT 970 F, 

 stroj č. 13 – Pásový dozer Cat D6H. 

 

Výše uvedené stroje vykazují značné náklady na opravy, mají klesající výkonnost, častou 

poruchovost a v neposlední řadě jsou některé z nich jiţ za hranicí své ţivotnosti. Při 

současném stavu existuje vysoké riziko jejich odstavení z titulu nevyhovujícího 

technického stavu (poruchy, větší opravy), výsledkem čehoţ můţe dojít k omezení výroby 

a narušení stability celého provozu.  

 

Na základě analýzy TMT na provoze DS je předkládán návrh řešení současné situace ve 

dvou etapách.  
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a) V první etapě by měla být provedena prostá obnova stroje č.2 – Pásový bagr R 954 

Litronic (č.2) za nový výkonnější stroj typu – Pásový bagr Liebherr R964 (podkop) 

a prostá obnova stroje č.10 – Kolový nakladač CAT 972 G II ) za nový typ 

kolového nakladače - Kolový nakladač CAT 980.  

 

b) Ve druhé etapě by mělo dojít k vyřazení technicky nevyhovujícího stroje č. 9 – 

Kolový nakladač CAT 970 F a stroje č. 13 – Pásový dozer Cat D6H. Oba stroje 

jsou za hranicí své ţivotnosti a technicky ani ekonomicky nesplňují poţadavky 

provozu. 

 

Realizací návrhu řešení bude zajištěna plynulá manipulace s materiály, bezproblémový 

chod provozu a rovněţ se předpokládá úspora nákladů při provozování TMT.  

 

Nově pořizované stroje jsou představiteli současné špičkové těţební a manipulační 

techniky. Vyznačují se vysokým výkonem, schopností nasazení v náročných podmínkách, 

spolehlivostí, hospodárností provozu a dlouhou ţivotností. Neméně důleţitý je také faktor 

bezpečnosti strojů při práci, dobré pracovní prostředí pro obsluhu strojů a také splnění  

náročných emisních a hlukových limitů odpovídajících platné legislativě v ČR. 

 

Při pokračování trendů zvyšování nároků na kvalitu je nárůst poţadavků na TMT  

podmíněn zachováním stávajících výrobních kapacit, včetně vyuţití efektů nových strojů 

(tj. vyšší výkon, sníţení prostojů). 

 

Pozornost by měla být věnována způsobu financování při pořizování TMT. Je nutno zváţit 

různé alternativy financování, které také mohou významným způsobem a dlouhodobě 

ovlivnit finančně – ekonomické výsledky provozu, jeho technickou a technologickou 

zdatnost, konkurenční schopnost a finanční stabilitu.  

 

V návrhu je upřednostňován nákup nových strojů za hotové finanční prostředky, vzhledem 

k plánu investic, který byl odsouhlasen na technicko – ekonomické radě v roce 2008.  

 

Vzhledem k významné investici související s nákupem strojů dojde ke zvýšení nepřímých 

nákladů a současně také celkových nákladů provozu. Tato skutečnost však bude 

eliminována zvýšenými výnosy, které budou ovlivněny vyšší výkonností nových strojů.  
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Investiční projekt s kladnou čistou současnou hodnotou zvyšuje hodnotu podniku  

– očekávaná výnosnost je větší neţ náklady na kapitál. 

 

Navrhované řešení by mělo zmírnit negativní důsledky provozování TMT na provoze. 

Především by mělo dojít ke sníţení nákladů na opravy, sníţení nákladů na pohonné hmoty, 

a  také ke zvýšení výroby při sníţení počtu strojů. 

 

Tab. 11  SWOT analýza efektivního provozu DS při realizaci navrhovaného řešení     

   vyuţívání TMT 

Silné stránky Slabé stránky 

 

- Flexibilita strojů 

- Sníţení nákladů na opravy 

- Vyšší výkonnost strojů 

- Zabezpečení výroby 

- Vlastní výrobní prostředky 

- Niţší poţadavky na počet strojníků 

- Zvýšení bezpečnosti při práci 

 

 

- Zastaralé a nevyhovující navazující 

technologie 

- Omezené investiční prostředky 

 

Příleţitosti Hrozby 

 

- Optimalizace výroby provozu DS 

- Široké vyuţití strojů v rámci celého 

podniku 

- Rozšiřování sortimentu výrobků 

- Rozvoj investiční činnosti 

- Zvýšení dodávek kovových a 

kovonosných podílů zpět do hutě 

 

 

- Neočekávané poruchy  

- Nebezpečí práce se ţhavým materiálem 

- Sezónnost prací  

- Nedostatek kvalifikovaných pracovních 

sil 
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení reálné situace provozu Druhotné suroviny (DS) 

společnosti TŢ, a. s. v souvislosti s provozováním těţké těţební a manipulační techniky 

(TMT), a návrh efektivnějšího vyuţívání této techniky při procesech zpracování hutních 

odpadů a výrobě struskových kameniv. 

 

Východiskem hledání řešení bylo vyhodnocení řady technicko – ekonomických parametrů, 

souvisejících s provozováním TMT, a údajů z evidence o jejích výkonech a nákladech ve 

vztahu k nákladovosti celého provozu. Komplexní pohled na celou problematiku vyuţívání 

TMT předpokládá vzít v úvahu jak technické provozní moţnosti, tak celou řadu 

ekonomických aspektů, které mohou ovlivnit rozhodování managementu, včetně vazby na  

ekonomickou situaci a legislativu společnosti TŢ. Vyhodnocení a analýza všech 

sledovaných ukazatelů v časovém intervalu 2005 – 2009 ukázala na nutnost opatření, která 

by zmírnila negativní ekonomické důsledky při současném provozování TMT na provoze 

DS.   

 

Na základě uvedené analýzy byl předloţen návrh řešení efektivnějšího vyuţívání TMT ve 

formě vyřazení a obnovy strojů, které jiţ technicky nevyhovují současným poţadavkům 

provozu a negativně ovlivňují jeho ekonomiku. Návrh by měl přinést úsporu nákladů, 

zvýšení výrobních moţností a celkové zlepšení hospodářského výsledku provozu DS.  

 

Investice, kterou si vyţádá pořízení nové TMT (pásový bagr Liebherr R964 a kolový 

nakladač CAT 980) byla podrobena propočtu efektivnosti, a to na základě posouzení 

reálných dat z uplynulých let (zejména období 2005 – 2009). Byly stanoveny ukazatele 

efektivnosti a vypočteno hodnotící kritérium čisté současné hodnoty, které je určující  pro 

rozhodování o přijetí či nepřijetí nových investičních  projektů. To prokázalo, ţe investice 

je pro TŢ přijatelná (při 8% - ní diskontní sazbě předepsané v TŢ). 

 

Zjistit všechny objektivní příčiny nedostatků při vyuţívání TMT by vyţadovalo další 

hlubší zkoumání dané problematiky. Věřím však, ţe návrh řešení efektivnějšího vyuţívání 

TMT obsaţený v této diplomové práci přispěje ke zvýšení efektivnosti řízení provozu 

Druhotné suroviny společnosti TŢ, a. s. 
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ZKRATKY A POJMY 

 

TŢ  - TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a. s. 

TŢ-MS - skupina Třinecké ţelezárny – Moravia Steel 

DS  - Druhotné suroviny 

KB  - Koksová baterie 

VP  - Vysoká pec 

TMT  - těţební a manipulační technika 

PH  - pohonné hmoty 

Mth  - odpracovaná hodina stroje (motohodina) 

kt  - kilotuna 

ČR  - Česká republika 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 Technické a ekonomické parametry strojů provozu DS 

 

STROJ č. 1 – Pásový bagr R 964 C SHD Litronic (č.1) 

 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Pásový Bagr R 964 C SHD Litronic  

Popis, určení Pracovní stroj, který zajišťuje prvotní těžbu surovin na provozu DS 

Provoz Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení  2008 

Způsob pořízení   Koupě 

Tech. stav při převzetí Nový  

Výrobce LIEBHERR - Francie    

Výkon motoru 320 kW 

Vylamovací síla 370 kN 

Hmotnost stroje 75 750 kg 

Základní výbava Motor-Liebherr D9508  8-mi válcový,  axiální síla lopaty - 500 kN, rychlost pojezdu - 3,7 
km/h, výsypná výška - 7,4 m, výsypná mezera při otevření lopaty - 1650 mm, volnoběžná 
automatika, třídílné vedení pásů, plnoautomatické centrální mazání, klimatizace kabiny. 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 0 0 0 0 150 522 150 522 

Náklady na opravy – externí (Kč) 0 0 0 0 346 539 346 539 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 0 0 0 119 604 119 604 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 0 0 
 

0 0 616 665 616 665 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 0 0 0 0 1 988946 1 988946 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 0 2 605611 2 605611 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 269 278 1 615666 1 884944 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 0 2 605611 2 605611 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 269 278 1 615666 1 884944 

Náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 269 278 4 221277 4 490555 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 0 0 0 0 88 634 88 634 

Mth - motohodiny (hod) 0 0 0 0 3 085 3 085 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 0 0 0 0 28,73  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 0 0 0 0 200  

Náklady na pohonné  hmoty (Kč/Mth) 0 0 0 0 645  
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STROJ č. 2 – Pásový bagr R 954 Litronic  (č.2) 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Pásový Bagr R 954 Litronic  

Popis, určení Pracovní stroj, který zajišťuje prvotní těžbu surovin 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 1994 

Způsob pořízení Koupě  

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce LIEBHERR - Francie 

Výkon motoru 216 kW 

Vylamovací síla 225 kN 

Hmotnost stroje 44 100 – 46 200 kg 

Objem hloubkové lžíce 3,8 m3 

Základní výbava Vznětový motor-Liebherr D 926 TI 6-ti válcový, vodou chlazený s přímým vstřikováním,  
zdvihací válec, monoblokový výložník 6,7 m, rameno lžíce 2,35 – 2,9 m, hloubková lžíce, 
elektronická regulace mezního zatížení, rychlost pojezdu - 3,3 km/h, stoupavost 80 %.  

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 313 181 198 459 1 121097 288 539 233 125 2 154401 

Náklady na opravy – externí (Kč) 169 108 897 540 1 034619 176 029 63 141 2 340437 

Náklady na opravy – interní (Kč) 106 384 103 773 112 492 193 335 156 604 672 588 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 588 674 1 199772 2 268208 657 903 452 870 5 167426 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 1 610337 937 008 964 716 1 224219 458 561 5 194841 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 2 199011 2 136780 3 232924 1 882122 911 431 10 362267  
 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 2 199011 2 136780 3 232924 1 882122 911431 10 362267 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Náklady stroje – celkem (Kč) 2 199011 2 136780 3 232924 1 882122 911431 10 362267 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 68 525 38 560 39 635 44 005 20 435 211 160 

Mth - motohodiny (hod) 3 530 2 096 1 817 1 901 896 10 240 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 19,41 18,40 21,81 23,15 22,8  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 167 572 1248 346 505  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth) 456 447 531 644 512  
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STROJ č. 3 – Pásový bagr R 954 Litronic (č.3) 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Pásový Bagr R 954 Litronic  

Popis, určení Pracovní stroj, který zajišťuje prvotní těžbu surovin 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 1/1996 

Způsob pořízení Leasing 

Tech. stav při převzetí Nový                 

Výrobce LIEBHERR - Francie 

Výkon motoru 216 kW 

Vylamovací síla 225 kN 

Hmotnost stroje 44 100 – 46 200 kg 

Objem hloubkové lžíce 3,8 m3 

Základní výbava Vznětový motor-Liebherr D 926 TI 6-ti válcový, vodou chlazený s přímým vstřikováním,  
zdvihací válec, monoblokový výložník 6,7 m, rameno lžíce 2,35 – 2,9 m, hloubková lžíce, 
elektronická regulace mezního zatížení, rychlost pojezdu - 3,3 km/h, stoupavost 80 %.  

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 786 701 31 800 273 021 352 672 188 703 1 632897 

Náklady na opravy – externí (Kč) 470 659 243 806 138 242 98 615 94 665 1 045987 

Náklady na opravy – interní (Kč) 95 210 79 123 98 542 178 463 160 046 611 384 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 1 352570 354 729 509 805 629 750 443 414 3 290268 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 1 461230 1 488983 1 207629 1 359563 755 106 6 272511 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 2 813800 1 843712 1 717434 1 989313 1 198520 9 562779 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 2 813800 1 843712 1 717435 1 989313 1 198520 9 562779 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Náklady stroje – celkem (Kč) 2 813800 1 843712 1 717435 1 989313 1 198520 9 562779 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 62 180 61 275 49 615 48 870 33 650 255 590 

Mth - motohodiny (hod) 2 760 2 739 2 173 2 101 1 450 11 223 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 22,53 22,37 22,83 23,26 23,20  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 490 130 235 300 306  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  529 544 556 647 521  
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STROJ č. 4 – Pásový bagr R 954 Litronic (č.4) 
 

Základní technické parametry stroje: 

Název stroje  Pásový Bagr R 954 Litronic  

Popis, určení Pracovní stroj, který zajišťuje prvotní těžbu surovin - podkop 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 12/2002 

Způsob pořízení Leasing 

Tech. stav při převzetí Nový  

Výrobce LIEBHERR - Francie 

Výkon motoru 216 kW 

Vylamovací síla 225 kN 

Hmotnost stroje 44 100 – 46 200 kg 

Objem hloubkové lžíce 3,8 m3 

Základní výbava Vznětový motor-Liebherr D 926 TI 6-ti válcový, vodou chlazený s přímým vstřikováním,  
zdvihací válec, monoblokový výložník 6,7 m, rameno lžíce 2,35 – 2,9 m, hloubková lžíce, 
elektronická regulace mezního zatížení, rychlost pojezdu - 3,3 km/h, stoupavost 80 %.  

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    
 

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 717 442 1 169013 415 239 203 009 424 211 2 928914 

Náklady na opravy – externí (Kč) 199 742 1 333279 216 732 423 187 57 367 2 230309 

Náklady na opravy – interní (Kč) 98 855 47 042 92 732 183 179 219 417 641 225 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 1 016039 2 549334 724 703 809 375 700995 5 800448 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 857 397 423 063 944 416 675 108 715 612 3 615596 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 1 873436 2 972397 1 669119 1 484483 1 416607 9 416042 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 167 167 167 166 667 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 1 873436 2 972397 1 669119 1 484483 1 416607 9 416042 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 167 167 167 166 667 

Náklady stroje – celkem (Kč) 1 873436 2 972564 1 669286 1 484650 1 416773 9 416709 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 36 485 17 410 38 801 24 267 31 890 148 853 

Mth - motohodiny (hod) 1 549 627 1 756 1 111 1 318 6 361 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 23,55 27,77 22,09 21,84 24,20  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 656 4066 413 729 532  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  554 675 538 608 543  
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STROJ č. 5 – Pásové rýpadlo LIEBHERR  R 974 B SME (č.5) 
 

Základní technické parametry stroje: 

Název stroje  Pásové rýpadlo Liebherr R 974 B SME 

Popis, určení Pracovní stroj samojízdný pro odtěžování haldy a nakládku na vozidla 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 4/2005 

Způsob pořízení Leasing 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce LIEBHERR - Francie 

Výkon motoru 395 kW 

Hmotnost stroje 81 500 – 88 200 kg 

Objem hloubkové lžíce  5,4m 3  Podkopová lžíce 

Základní výbava Pásové rýpadlo Liebherr s podkopovou lžící, hydraulickým kladivem a hydraulickými 
nůžkami, pásy D9G 52 článků, vyvýšená kabina o 800 mm s penumaticky odpruženým 
sedadlem, radiopřehrávačem, protizávaží 16,5t. 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 134 162 1 042759 398 816 477 002 51 639 2 104378 

Náklady na opravy – externí (Kč) 120 401 382 137 480 383 303 165 264 049 1 550135 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 49 350 92 255 138 200 129 929 409 734 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 254 564 1 474246 971 454 918 367 445 617 4 064248 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 1 995855 2 118960 2 005251 2 706691 1 302888 10 129645 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 2 250419 3 593206 2 976705 3 625058 1 748505 14 193893 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 0  150 150 

Leasing (Kč) 7 623528 7 623 528 7 623528 7 623528 1 905882 32 400994 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 2 250419 3 593206 2 976705 3 625058 1 748505 14 193893 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 7 623528 7 623528 7 623528 7 623528 1 906032 32 401144 

Náklady stroje – celkem (Kč) 9 873947 11 216734 10 600233 11 248586 3 654537 46 595037 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 84 930 87 200 82 385 97 293 58 061 409 869 

Mth - motohodiny (hod) 1 600 2 373 2 096 2 395 1 350 9 814 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 53,08 36,75 39,31 40,62 43,00  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 159 621 463 383 330  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  1247 893 957 1130 965  
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STROJ č. 6 – Pásové rýpadlo CAT 325D LN 
 

Základní technické parametry stroje: 

Název stroje  Pásové rýpadlo CAT 325D LN 

Popis, určení Pracovní stroj, který zajišťuje prvotní těžbu surovin. Je určen k drcení kusové strusky a 
separaci slitků na vstupu drtící linky.  

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 2009  

Způsob pořízení Koupě 

Tech. stav při převzetí Nový  

Výrobce CATERPILLAR - Belgie 

Výkon motoru 140 kW 

Hmotnost stroje 27 800 – 30 700 kg 

Objem hloubkové lžíce 2,3 m3 

Základní výbava Výložník R 6,15 m, násada R 2,65 m, hydraulické kladivo H140D S včetně oškrtu kladiva, 
hydraulické nůžky MP20, čelisťový drapák HCD 18-1250F, max. hloubkový dosah 6,6 m, 
max. vodorovný dosah 10,1 m, max. výškový dosah 9,9 m, pojezdová rychlost 5,3 km/h. 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 0 0 0 0 707 630 707 630 

Náklady na opravy – externí (Kč) 0 0 0 0 229 525 229 525 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 0 0 0 122 185 122 185 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 0 0 0 0 1 059340 1 059340 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 0 0 0 0 884 809 884 809 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 0 1 944149 1 944149 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 0 379 758 379 758 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 0 1 944149 1 944149 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 0 379 758 379 758 

Náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 0 2 323907 2 323907 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 0 0 0 0 39 430 39 430 

Mth - motohodiny (hod) 0 0 0 0 3 062 3 062 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 0 0 0 0 12,88  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 0 0 0 0 346  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  0 0 0 0 289  
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STROJ č. 7 – Kolový nakladač LIEBHERR – L 586 2 plus 2 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Kolový nakladač LIEBHERR – L 586 2plus2  

Popis, určení Pracovní stroj samojízdný pro manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny - Mlýnice strusky 

Rok pořízení 4/2008  

Způsob pořízení Koupě 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce LIEBHERR - Rakousko  

Výkon motoru 250 kW 

Hmotnost stroje 34 001 kg 

Objem lopaty 5,5 m3 

Základní výbava Motor stroje D 936 L 250 kW, palivo NM, automatický samosvorný diferenciál v obou osách, 
pneumaticky odpružené sedadlo s vyhříváním, vážní zařízení RDS informativní měřidlo s 
displejem, skalní lopata 3 200 mm 45 m3 s delta břitem, max. rychlost 32,5 km/h, autorádio, 
klimatizace kabiny. 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 0 0 0 0 86 700 86 700 

Náklady na opravy – externí (Kč) 0 0 0 264 574 487 314 751 888 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 0 0 0 125 197 125 197 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 0 0 0 264 574 699 211 963 785 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 0 0 0 1 632 561 1 404 878 3 037439 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 1 897 135 2 104089 4 001224 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 496 313 850 822 1 347135 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 1 897 135 2 104089 4 001224 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 496 313 850 822 1 347135 

Náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 2 393 448 2 954911 5 348359 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 0 0 0 58 683 62 606 121 289 

Mth - motohodiny (hod) 0 0 0 3 291 3 641 6 932 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 0 0 0 17,83 17,19  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 0 0 0 80 192  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  0 0 0 496 386  
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STROJ č. 8 – Kolový nakladač LIEBHERR L 586 2 plus 2 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Kolový nakladač LIEBHERR – L 586 2plus2  

Popis, určení Pracovní stroj samojízdný pro manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 10/2008 

Způsob pořízení Koupě 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce LIEBHERR - Rakousko 

Výkon motoru 250 kW 

Hmotnost stroje 34 001 kg 

Objem lopaty 5,5 m3 

Základní výbava Motor stroje D 936 L 250 kW, palivo NM, automatický samosvorný diferenciál v obou 
osách, pneumaticky odpružené sedadlo s vyhříváním, vážní zařízení RDS informativní 
měřidlo s displejem, skalní lopata 3 200 mm 45 m3, max. rychlost 32,5 km/h, klimatizace. 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 0 0 0 0 37 101 37 101 

Náklady na opravy – externí (Kč) 0 0 0 0 143 902 143 902 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 0 0 0 123 906 123 906 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 0 0 0 0 304 909 304 909 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 0 0 0 264 985 1258 771 1 523756 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 264 985 1 563680 1 828665 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 289 117 867 350 1 156467 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 264 985 1 563680 1 828665 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 289 117 867 350 1 156467 

Náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 0 554 102 2 431030 2 985132 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 0 0 0 9 525 56 095 65 620 

Mth - motohodiny (hod) 0 0 0 482 3 147 3 629 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 0 0 0 19,76 17,82  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 0 0 0 0 97  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  0 0 0 550 400  
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STROJ č. 9 – Kolový nakladač CAT 970 F 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Kolový nakladač CAT 970 F  

Popis, určení Pracovní stroj samojízdný pro manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Víceúčelová ekologická plocha 

Rok pořízení 1998  

Způsob pořízení Cese od 1/98 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce CATERPILLAR - Belgie 

Výkon motoru  186 kW  

Hmotnost stroje 23 480   kg 

Objem lopat 4 m3 

Základní výbava Lopata pro těžbu, lopata pro nakládku, rotační třídič, váha 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 239 9 532 69 870 1 944 30 055 111 640 

Náklady na opravy – externí (Kč) 2 573328 458 403 747 591 506 714 762 031 5 048067 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 0 0 69 644 132 674 202 318 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 2 573567 467 935 817 461 578 302 924 760 5 362025 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 733 670 1 025241 946 242 950 303 358 479 4 013935 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 3 307237 1 493176 1 763703 1 528605 1 283239 9 375960 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 3 307237 1 493176 1 763703 1 528605 1 283239 9 375960 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Náklady stroje – celkem (Kč) 3 307237 1 493176 1 763703 1 528605 1 283239 9 375960 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 31 220 42 191 38 876 34 159 15 975 128 262 

Mth - motohodiny (hod) 1 752 2 365 2 181 1 912 1 013 9 223 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 17,82 17,84 17,82 17,86 15,77  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 1469 199 375 302 913  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  419 434 434 497 354  
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STROJ č. 10 – Kolový nakladač CAT 972 G II 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Kolový nakladač CAT 972 G II    ( Boris) 

Popis, určení Pracovní stroj samojízdný zajišťuje manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny - Mlýnice strusky 

Rok pořízení 3/2004  

Způsob pořízení Leasing  

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce CATERPILLAR - Belgie   

Výkon motoru  201 kW 

Hmotnost stroje 25 072 – 26 978 kg 

Objem lopat 3,8 - 5,5 m3 

Základní výbava Motor stroje CAT 3196 s přímým vstřikováním paliva, automatický systém tlumení rázů při 
pojezdu (RCS), hydraulické ovladače pracovního zařízení s pilotními okruhy pro zvedání 
ramen a vyklápění lopaty, sedačka anatomická pneumaticky odpružená, kabina 
přetlakovaná, odhlučněná s konstrukcí chránící při převrácení, klimatizace kabiny. 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 18 595 74 096 46 504 29 332 46 169 214 696 

Náklady na opravy – externí (Kč) 1 041654 1 341350 1 087756 601 868 2 914420 6 987048 

Náklady na opravy – interní (Kč) 305 682 372 092 75 366 88 143 118 743 960 026 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 1 365930 1 787538 1 209626 719 343 3 079332 8 161770 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 2 110535 1 541713 1 699151 1 609582 928 118 7 889099 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 3 476465 3 329251 2 908777 2 328925 4 007450 16 050869 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Leasing (Kč) 2 942403 2 942403 490 401 0 0 6 375207 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 3 476465 3 329251 2 908777 2 328925 4 007450 16 050869 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 2 942403 2 942403 490 401 0 0 6 375207 

Náklady stroje – celkem (Kč) 6 418868 6 271654 3 399178 2 328925 4 007450 22 426076 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 89 810 63 445 69 809 57 857 41 360 322 281 

Mth - motohodiny (hod) 5 708 4 399 4 577 3 570 2 769 21 023 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 15,73 14,42 15,25 16,21 14,94  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 239 406 264 202 1112  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  370 351 371 451 335  
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STROJ č. 11 – Kolový nakladač CAT 972 H 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Kolový nakladač CAT 972 H  

Popis, určení Pracovní stroj samojízdný zajišťuje manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 12/2006 

Způsob pořízení Koupě 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce CATERPILLAR - Belgie   

Výkon motoru  214 kW 

Vylamovací síla 235 kN 

Hmotnost stroje 25 800 kg 

Základní výbava Motor stroje CAT 3196 s přímým vstřikováním paliva, systém tlumení rázů při pojezdu 
(RCS), elektro - hydraulické ovládání pracovního zařízení, integrovaný brzdový systém 
IBS, sedačka pneumaticky odpružená, kabina přetlakovaná, odhlučněná s konstrukcí 
chránící při převrácení, klimatizace kabiny. Objem lopaty4,5 m3 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 0 0 36 858 93 371 91 390 221 619 

Náklady na opravy – externí (Kč) 0 0 170 824 570 859 590 081 1 331764 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 0 92 037 158 513 170 801 421 351 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 0 0 299 719 822 743 852 272 1 974734 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 0 70 105 1 250321 1 873148 754 320 3 947894 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 0 70 105 1 550040 2 695891 1 606592 5 922628 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 58 110 697 320 697 320 697 320 2 150070 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 0 70 105 1 550040 2 695891 1 606592 5 922628 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 58 110 697 320 697 320 697 320 2 150070 

Náklady stroje – celkem (Kč) 0 128 215 2 247360 3 393211 2 303912 8 072698 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 0 2 885 51 369 67 331 33 615 155 200 

Mth - motohodiny (hod) 0 166 2 948 3 910 2 073 9 097 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 0 17,38 17,42 17,22 16,22  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 0 0 102 210 411  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  0 422 424 479 364  
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STROJ č. 12 – Kolový nakladač CAT 980 G  
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Kolový nakladač CAT 980 G 

Popis, určení Pracovní stroj samojízdný zajišťuje manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 7/2002 

Způsob pořízení Leasing 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce CATERPILLAR - Belgie 

Výkon motoru  237 kW 

Vylamovací síla 233 kN 

Hmotnost stroje 33 300 kg 

Základní výbava Motor stroje C 3115 s technikou ACERT, systém tlumení rázů při pojezdu (RCS), elektro - 
hydraulické ovládání pracovního zařízení, integrovaný brzdový systém IBS, sedačka 
anatomická vzduchem odpružená, kabina přetlakovaná, odhlučněná s konstrukcí chránící 
při převrácení, klimatizace kabiny. Objem lopaty5,4 m3 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 5 916 45 194 55 397 107 461 145 069 359 037 

Náklady na opravy – externí (Kč) 858 058 818 919 953 050 4 427939 410 166 7 468132 

Náklady na opravy – interní (Kč) 97 935 66 002 97 959 140 014 169 511 571421 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 961 909 930 115 1 106406 4 675414 724 746 8 398590 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 2 320742 2 006232 1 644459 1 330129 1 862407 9 163969 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 3 282651 2 936347 2 750865 6 005543 2 587153 17 562559 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Leasing (Kč) 2 106293 0 0 0 0 2 106293 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 3 282651 2 936347 2 750865 6 005543 2 587153 17 562559 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 2 106293 0 0 0 0 2 106293 

Náklady stroje – celkem (Kč) 5 388944 2 936347 2 750865 6 005543 2 587153 19 668852 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 98 755 82 561 67 562 47 812 82 995 379 685 

Mth - motohodiny (hod) 4 730 4 191 3 431 2 447 4 423 19 222 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 20,88 19,70 19,69 19,53 18,76  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 203 222 323 1911 164  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  491 479 479 544 421  
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STROJ č. 13 – Pásový dozer Cat D6H 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Caterpillar D6H  

Popis, určení Pracovní stroj zajišťuje manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 12/1994 

Rok výroby  1994 

Způsob pořízení Leasing 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce CATERPILLAR - Francie 

Výkon motoru  120 kW 

Hmotnost stroje 18 700 kg 

Objem radlice 3,18 m3 

Základní výbava Elektronicky řízený šestiválcový motor, elektronická kontrolka řazení převodů, 
elektronické řízení přítlaku spojek a ovládání FTC, plně stavitelná radlice VPAT , 
klimatizace kabiny. 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 0 49 073 108 083 0 0 157 156 

Náklady na opravy – externí (Kč) 97 441 876 409 0 590 847 0 1 564697 

Náklady na opravy – interní (Kč) 94 520 82 092 80 576 43 890 100 674 401 752 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 191 961 1 007574 188 659 634 737 100 674 2 123605 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 238 877 195 979 221 469 37 140 82 916 776 381 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 430 838 1 203553 410 128 671 877 183 590 2 899986 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 8 596 2 0 0 0 8 598 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 430 838 1 203553 410 128 671 877 183 590 2 899986 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 8 596 2 0 0 0 8 598 

Náklady stroje – celkem (Kč) 439 434 1 203555 410 128 671 877 183 590 2 908584 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 10 165 8 065 9 099 1 335 3 695 32 359 

Mth - motohodiny (hod) 790 495 733 63 189 2 270 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 12,87 16,29 12,41 21,19 19,55  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 243 2036 257 10 075 533  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  302 396 302 589 439  
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STROJ č. 14 – Pásový dozer Cat D8T 
 

Základní technické parametry: 

Název stroje  Caterpillar D8T  

Popis, určení Pracovní stroj zajišťuje manipulaci se sypkými materiály. 

Provoz  VS Druhotné suroviny – Odvalové a nové struskové hospodářství 

Rok pořízení 2007 

Způsob pořízení Koupě 

Tech. stav při převzetí Nový 

Výrobce CATERPILLAR – USA 

Výkon motoru  231 kW 

Hmotnost stroje 37 100 kg 

Objem radlice 11,7 m3 

Základní výbava Elektronicky řízený šestiválcový motor, elektronická kontrolka řazení převodů, 
elektronické řízení přítlaku spojek a ovládání FTC, plně stavitelná radlice VPAT , 
klimatizace kabiny. 

 

Základní ekonomické údaje: 

NÁKLADY    

Přímé náklady stroje (Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 ∑ 

Náklady na opravy – materiál (Kč) 0 0 0 89 620 33 424 123 044 

Náklady na opravy – externí (Kč) 0 0 0 85 264 87 460 172 724 

Náklady na opravy – interní (Kč) 0 0 0 66 742 92 930 159 672 

Náklady na opravy – celkem (Kč) 0 0 0 241 626 213 814 455 440 

Náklady na pohonné hmoty (Kč) 0 0 94 926 519 260 448 800 1 062986 

Přímé náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 94 926 760 886 662 614 1 518426 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 

Odpisy stroje (Kč) 0 0 211 372 1 268229 1 268229 2 747830 

Leasing (Kč) 0 0 0 0 0 0 

Celkové náklady stroje (Kč) 

Přímé náklady stroje (Kč) 0 0 94 926 760 886 662 614 1 518426 

Nepřímé náklady stroje (Kč) 0 0 211 372 1 268229 1 268229 2 747830 

Náklady stroje – celkem (Kč) 0 0 306 298 2 029115 1 930843 4 266256 

Propočet nákladů na 1 motohodinu (Kč/Mth) 

Pohonné hmoty (l) 0 0 3 900 18 665 20 000 42 565 

Mth - motohodiny (hod) 0 0 234 1141 1 126 2 501 

Spotřeba pohonných hmot (l/Mth) 0 0 16,66 16,35 17,76  

Náklady na opravy (Kč/Mth) 0 0 0 212 190  

Náklady na pohonné hmoty (Kč/Mth)  0 0 406 455 399  
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Příloha 2/ Tab. 1 Souhrn vybraných ekonomických parametrů strojů provozu DS 

 

Ekonomické parametry strojů provozu DS 

 

Bagry a rýpadla Kolové nakladače Dozery 

Stroj 

č.1 

Stroj 

č.2 

Stroj 

č.3 

Stroj 

č.4 

Stroj 

č.5 

Stroj 

č.6 

Stroj 

č.7 

Stroj 

č.8 

Stroj 

č.9 

Stroj 

č.10 

Stroj 

č.11 

Stroj 

č.12 

Stroj 

č.13 

Stroj 

č.14 

Stáří str. (roky) 2 16 14 8 5 1 2 2 12 6 4 8 16 3 

Vytížení str. (%) 35 10 16 15 15 35 41 36 11 31 23 50 2 12 

O
d

p
ra

c
o

v
a
n

é
 h

o
d

in
y
  

(M
th

) 

2005 0 3530 2760 1549 1600 0 0 0 1752 5708 0 4730 790 0 

2006 0 2096 2739 627 2373 0 0 0 2365 4399 166 4191 495 0 

2007 0 1817 2173 1756 2096 0 0 0 2181 4577 2948 3431 733 234 

2008 0 1901 2101 1111 2395 0 3291 482 1912 3570 3910 2447 63 1141 

2009 3085 896 1450 1318 1350 3062 3641 3147 1013 2769 2073 4423 189 1126 

Celkem 3085 10240 11223 6361 9814 3062 6932 3629 9223 21023 9097 19222 2270 2501 

N
á
la

d
y
 n

a
 o

p
ra

v
y
 

( 
ti
s
.K

č
) 

2005 0 588 1352 1016 254 0 0 0 2573 1365 0 961 191 0 

2006 0 1199 354 2549 1474 0 0 0 467 1787 0 930 1007 0 

2007 0 2268 509 724 971 0 0 0 817 1209 299 1106 188 0 

2008 0 657 629 809 918 0 264 0 578 719 822 4675 634 241 

2009 616 453 443 700 445 1059 699 304 924 3079 852 724 100 213 

Celkem 616 5167 3290 5800 4064 1059 963 304 5362 8161 1974 8398 2123 455 

N
á
la

d
y
 n

a
 o

p
ra

v
y
 

(K
č
 /

 M
th

) 

  

)K
č
 /

 M
th

) 

2005 0 167 490 656 159 0 0 0 1469 239 0 203 243 0 

2006 0 572 130 4066 621 0 0 0 199 406 0 222 2036 0 

2007 0 1248 235 413 463 0 0 0 375 264 102 323 257 0 

2008 0 346 300 729 383 0 80 0 302 202 210 1911 10075 212 

2009 200 505 306 532 330 346 192 97 913 1112 411 164 533 190 

N
á
k
la

d
y
 n

a
 p

o
h

o
n

n
é

 h
m

o
ty

  
 

(t
is

. 
K

č
) 

2005 0 1610 1461 857 1995 0 0 0 733 2110 0 2320 238 0 

2006 0 937 1488 423 2118 0 0 0 1025 1541 70 2006 195 0 

2007 0 964 1207 944 2005 0 0 0 946 1699 1250 1644 221 94 

2008 0 1224 1359 675 2706 0 1632 264 950 1609 1873 1330 37 519 

2009 1988 458 755 715 1302 884 1404 1258 358 928 754 1862 82 448 

Celkem 1988 5194 6272 3615 10129 884 3037 1523 4013 7889 3947 9163 776 1062 

N
á
k
la

d
y
 n

a
 p

o
h

o
n

n
é

 

h
m

o
ty

 .
(K

č
 /

 M
th

) 

2005 0 456 529 554 1247 0 0 0 419 370 0 491 302 0 

2006 0 447 544 675 893 0 0 0 434 351 422 479 396 0 

2007 0 531 556 538 957 0 0 0 434 371 424 479 302 406 

2008 0 644 647 608 1130 0 496 550 497 451 479 544 589 455 

2009 645 512 521 543 965 289 386 400 354 335 364 421 439 399 

N
á
k
la

d
y
 s

tr
o

je
 c

e
lk

e
m

  

(t
is

.K
č
) 

2005 0 2199 2813 1873 9873 0 0 0 3307 6418 0 5388 439 0 

2006 0 2136 1843 2972 11216 0 0 0 1493 6271 128 2936 1203 0 

2007 0 2232 1717 1669 10600 0 0 0 1763 3399 2247 2750 410 306 

2008 269 1882 1989 1484 11248 0 2393 554 1528 2328 3393 6005 671 2029 

2009 4221 911 1198 1416 3654 2323 2954 2431 1283 4007 2303 2587 183 1930 

Celkem 4490 10362 9562 9416 46595 2323 5348 2985 9375 22426 8072 17562 2908 4266 
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Příloha 2/ Tab 2 Srovnání životnosti TMT 

 

Parametry životnosti strojů provozu DS 

Označení Název stroje 
Rok 

pořízení 

Cena  

(mil.Kč) 

Životnost 

(roky) 

Životnost 

(Mth) 

Odpracováno 

(Mth) 

Stroj č.1 Pásový bagr R 964 C SHD Litronic (č.1) 2008 16,157 12 34 000 3 085 

Stroj č.2 Pásový bagr R 954 Litronic  (č.2) 1994 10,505 12 34 000 34 083 

Stroj č.3 Pásový bagr R 954 Litronic (č.3) 1996 15,022 12 34 000 31 976 

Stroj č.4 Pásový bagr R 954 Litronic (č4) 2002 11,933 12 28 000 17 184 

Stroj č.5 

Pásové rýpadlo LIEBHERR  R 974 B SME 

(č.5) 
2005 10,287 12 28 000 9 814 

Stroj č.6 Pásové rýpadlo CAT 325D LN 2009 8,545 12 28 000 3 062 

Stroj č.7 Kolový nakladač LIEBHERR–L 586 2 plus 2 2008 8,508 6 24 000 6 932 

Stroj č.8 Kolový nakladač LIEBHERR L 586 2 plus 2 2008 8,673 6 24 000 3 629 

Stroj č.9 Kolový nakladač CAT 970 F 1998 6,940 6 27 000 26 784 

Stroj č.10 Kolový nakladač CAT 972 G II 2004 7,064 6 31 000 28 594 

Stroj č.11 Kolový nakladač CAT 972 H 2006 6,973 6 24 000 9 097 

Stroj č.12 Kolový nakladač CAT 980 G 2002 6,315 6 34 000 29 625 

Stroj č.13 Pásový dozer Cat D6H 1994 8,277 12 20 000 12 614 

Stroj č.14 Pásový dozer Cat D8T 2007 12,682 12 20 000 2 501 

 

Pozn:  Životnost strojů je závislá na podmínkách, ve kterých stroje pracují a na počtu 

odpracovaných hodin. 

 

 

 


