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REFORMA DAŇOVÉHO SYSTÉMU A JEJÍ DŮSLEDKY PRO HORNICTVÍ
ÚVOD

Československá daňová reforma s působností od 1.1.1993
představuje po formální stránce především ucelený soubor těchto
daňových zákonů:

Zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.

212/1992 Sb.
213/1992 Sb.
222/1992 Sb.
238/1992 Sb.
286/1992 Sb.
339/1992 Sb.
357/1992 Sb.

o soustavě daní)
o spotřebních daních,
o dani z přidané hodnoty,
o dani z nemovitostí,
o dani z příjmů,
o dani silniční,
o dani dědické, darovací a z převodu

nemovitosti.

Hlavními nespornými důvody jeho schválení byly

další neudržitelnost stávajícího daňového systému,
poplatného administrativně direktivnímu způsobu řízeni, vč.
nesporného momentu značných a jen obtížně podchytiteiných
daňových úniků,

- podmínky pro konstituci a funkci všech částí trhu a pro
privatizaci,

vytvoření odpovídajících forem pro nové typy a
organizační formy podnikatelských subjektů,

států.
- unifikace daňového systému v rámci integrace evropských

Rozhodující změny a důsledky pro hornictví plynou z přijetí
zákona o dani z pří.imů. jimiž se dle nejpodstatnějších a
nejaktuálnějších problémů zabýváme v části I., a z přijetí
zákona o dani z přidané hodnoty, jimiž se zabýváme v části II..

Za mimořádně vážnou považujeme okolnost, že daňová reforma
přichází v nejtěžším období .objektivně nutného zásadního útlumu
našeho hornictví. Korektní a citlivé řešení tohoto útlumu je
základní podmínkou potřebného hospodářského a sociálního smíru v
těžebních oblastech.

Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto textu předpokládáme
širší prostor k výkladu, popř. k diskusi v rámci vlastní
přednášky na symposiu.



I. PROBLEMATIKA DANĚ Z PRÍJMU

1. Dojde k odděleni příspěvku na pojištění od daňové povinnosti.
Technickým a administrativním rizikem je zpoždění norem (zákonů)

legalizujících příspěvky do pojišťovacích fondů. Skutečným
rizikem zůstává stupeň krvtí sociálních a zdravotních nároků
po.i ištěncú v příslušných konkrétních zařízeních, s příp. tlaky na
kryti schodku jejich finančního hospodaření vůči zaměstnavatelům.

2. Radikální změna dosavadní odpisové politiky. Zákon ruší vyhl.
FMF č. 58ň/1990 Sb. , o odpisování základních prostředků. Nový
zákon pro účely daňového přiznání taxativně urču.ie. .jak může být
nehmotný T hmotnv investiční ma.ietek (dříve základní prostředky)
odpisován metodou rovnoměrného nebo zrychleného odpisování.
Přitom platí, že od 1.1.1993 již zejména nelze postupovat dle
uvedené vyhlášky u

a) diilnírh děl při jejich odpisování v závislosti na životnosti
ložiska nebo jeho zásobách dle § 6 odst. 2 (metoda substanční a
časová) ,

b) vypořádání zůstatkových cen základních prostředků prodaných,
likvidovaných nebo vyřazených v důsledku škody nebo manka anebo
plně neodepsaných podle § 6 odst. 3 vyhl. tak, že organizace
sníží hospodářsky výsledek: naopak, podle i 24 odst. 2 písm. b)
nového zákona je výdajem zůstatková cena hmotného a nehmotného
majetku .jen do výše pří.imů z .jeho prode.ie nebo do výše náhrad
zahrnutých do základu daně: u pěstitelských celků trvalých
porostů a zvířat však lze do nákladů zahrnout celou zůstatkovou
cenu,

c) vý.iimek Poskytnutých (dle zmocnění v § 11) z §§ 4, 6 a 10,
vyhl., popř. dle upravených odpisových sazeb; v tomto smyslu je
zvláště důležitá striktní nová úprava tam, kde z vážných důvodů
technických a technologických, popř. přírodního prostředí atd.
bylo odpisování urychleno,

d) kombinovaných technologických a stavebních celků (které byly
před účinností této vyhlášky podle zvláštních předpisů jedním
základním prostředkem) dle ust. § 12 odst. 2 cit. vyhl..

3. Zákon o dani z příjmů vůči vyhl. č. 586/1990 Sb. nově zavádí
pojem nehmotného majetku (předměty z práv průmyslového
vlastnictví, projekty a programové vybavení ap.), což v podstatě
rozšiřuje okruh odpisování o některé tituly dříve i zatímně
hrazené z provozních nákladů (dřívější rozvoj vědy a techniky
ap.). Je nutno ovšem poznamenat, že už vyhl. 6. 586/1990 Sb. část
těchto předmětů postihovala.

4. Vzhledem k tomu, že z nového zákona o dani z příjmů (s
výjimkou vztahu k zahraničí) nelze poskytnout žádné výjimky.
pozbýva.ií platnosti i všechny ostatní vý.iimky ze zdanění
(odpisování).



5. Platná směrnice fc účtové osnově (FMF č.j. V/13 000/89 vč. č.j.
V/29200/90) uvádí k účtu 277 - Jiné rezervy celkem 24 titulů
rezerv tvořených na vrub nákladu běžných období na úhraěu výdajů
v budoucích obdobích (s výjimkou rezervy na opravy a udržování',
která je řešena pod účtem 271).

Pro těžební organizace jsou v tomto smyslu zvláště důležité:

a) Rezerva na nákladv biologické rekultivace pozemk-':. Sezervu
vytvářejí organizace, které svou činností devastují rúá-j. např.
těžbou zemin, a jsou podle platných předpisů povinny pc skončení
těžby nebo v jiném časovém období provést na devas::var.é půdě
rekultivační práce; rezerva se rozpustí při provedení příslušných
prací, tj. při splnění rekultivačniho závazku.

b) Rezerva na škody a náhrady u důlní činnosti. Tu:; rezervu
tvoří organizace v důlní činnosti na náklady, které vrr.iknou ze
závazku organizace na odstranění škod, popř. náhrad podle
platných předpisů. Rezerva se rozpustí při provedení příslušných
prací, tj. při splnění závazku na náhradu škody.

Zákon o dani z příjmů v § 24 odst. 2 písm. i) výdaji (r.il<lady) na
dosažení i zajištěni a udržení zdanitelných příjmů re;MSÍ pouze
takovou tvorbu rezerv, jejichž způsob tvorby a výši :r: Janové
účelv stanoví zvláštní rľákon.

N'ávrh zákona o rezervách pro hospodářská odvětví per.echává od
1.1.1993 v platnosti pro daňové účelv jen rezervu na ::ravy. V
tomto smyslu není možno pro daňové účely tvorbu žádnvr * dalších
rezerv tvořených r.a vrub nákladů uznávat (t j. i rezervy shora
uvedené).

6. Tato restrikce má v konkrétní ekonomii těžebních pc^r.iků tyto
další důsledky:

a) odpadá možnost tvořit rezervy na 14 titulů (vč. rezervy na
odpisy základních prostředků v organizacích s celozávodní
dovolenou, na věrnostní přídavky, na odškodnění při ieaocech z
povolání, na hornické stabilizační odměny atd.). Dle zkušeností
jsou zůstatkv těchto rezerv ke konci roku minimální. iaňově se,
tedy jejich zrušeni v podstatě neprojeví. Odpadá vša-: významné
administrativní z.iednodušení, které tyto rezervy uccžriovaly z
hlediska vnitropodnikového účetnictví, hmotné zainteresovanosti
ap.

b) Návrh zákona o rezervách řeší bankám a pojišťovnám "vorbu a
užití rezerv úměrně jejich rizikům. Ostatní podnikatelská sféra
však tyto možnosti ztrácí. Mení tedy možno tvořit na vrť: nákladů
rezervv na pochybné pohledávky ap..



7. Ze souhrnného hlediska nákladových položek charakteristických
časovým nesouladem dat vydávaných peněžních prostředků s daty
jejích zahrnování do nákladů je velmi významná nová okolnost, že
v případě nesouladu mezi náklady (ziskem) vykázanými v souladu s
účetními předpisy a náklady (ziskem) vykázanými pro daňové
hlášení (dle daňových zákonů) bude daň odvedena dle daňových
zákonů.

Zdůrazňujeme přitom tu okolnost, že soulad účtování organizace s
účetními předpisy nezakládá sama o sobě uznání příslušných
nákladových položek v daňovém přiznání. Toto je rozhodující
moment budoucích závažných nedorozumění v praktické daňové
činnosti.

8. Zcela novou věcí ve zdaňování právnických osob je možnost
promítnutí ztráty do základu daně v příštích letech. Zákon
stanoví, že od základu daně lze odečíst ztrátu, která vznikla v

předchozím zdaňovacím období, nejdéle však v následujících pěti
letech. Poprvé lze tohoto ustanovení využít u ztráty vzniklé za
zdaňovací období roku 1993. Obecně zde jde o jeden z významných
podnětů hospodářské politiky státu k rvchlému rozvo.ii podnikání.

V konkrétní současné hospodářské praxi (zejména u utlumovaných
odvětví) je však tíživější moment platební neschopnosti ztrátovým
hospodařením vyvolaný. Zde je rozhodující řešení této
neschopnosti úvěrovou (jinou) výpomocí.

9. Závažné problémy jsou spojeny s některými ustanoveními návrhu
zákona o rezervách u rezervy na opravy. Příkladem je omezení
možnosti tvořit rezervu na opravy horní hranicí rovnající se
vstupní ceně příslušné movité věci.

Je účelné konfrontovat cenovou dynamiku stávajících a nově
pořizovaných investic.(tj. inflaci). Vstupní (zatímně pořizovací)
cena se totiž dnes velmi podstatně liší od současné ceny nově
pořizované věcí. V tomto případě múze být účelná a oprávněná
oprava (a na ní založená rezerva), která sice vstupní cenu movité
věci dříve pořízené překračuje, avšak je hluboko pod vstupní
cenou dnes pořizované věci.

10. Horní zákon (zák. č. 541/1991 Sb., ve znění zák. č. 439/1992
Sb.) ukládá v § 31:

"Organizace je povinna zajistit sanaci všech pozemků
dotčených těžbou. Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se
provádí dle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci
se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a
územních struktur, (odst. 5)

K zajištění činnosti dle odst. 5 je organizace povinna
vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše rezervy vytvářené na
vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace pozemků dotčených
dobýváním." (odst. 6)



V tomto smyslu považujeme za účelné záměr;' horního zákona v
zákonu o rezervách účinně řešit.

10. Ve výše uvedeném kontextu je nutno připomenout dosud
nedořešený problém krytí finanční potřeby likvidace důsledků
těžební chemické těžby na Ceskolipsku (analogicky je tomu u
finanční potřeby likvidace jaderných elektráren ap.). Uvažujeme
zde se dvěma základními principy:

a) včasné promítnutí těchto nákladů do běžných nákladů (těžby,
produkované energie atd.);

b) vhodné využití formy časového rozlišení.

Toto řešení podle našeho názoru je nejvhodnější, protože včas
interesu.ie výrobce i spotřebitele a vylučuje moment skončení
těžby (produkce ap.) bez reálné možnosti vytvoření běžných
finančních zdro.iů. Z kalkulačního hlediska je velmi výhodné i
přiřazení tvorby této rezervy k vhodné naturální jednotce (kWh,
tuna těžby ap.).

11. PROBLEMATIKA DANg Z PRIDANÉ HODNOTY

Vzhledem k zahrnutí rozhodu.iíci většiny hornické produkce
(vč. navazující tepelné energie) pod sazbou 5% daně z přidané
hodnoty nelze kromě všeobecného zvýšení cenové hladiny
předpokládat podstatnější ekonomické dopady.

Podstatné komplikace však nutno očekávat v kumulaci
technických problémů u dodavatelských faktur a daně z přidané
hodnoty na nich vyčíslené, popr. u vydaných faktur za ostatní
činnosti, práce a služby, a to vzhledem k administrativní zátěži
s tím spojené.

ZÁVĚR

Vcelku představuje daňová reforma a souhrn jejích zákona
nezbytný tlak na mobilizaci hospodářské činnosti podnikajících
subjektů, který odpovídá jak nezbytnému tržnímu prostředí a
získání konkureční schopnosti našich výrobků a služeb, tak i
fiskálním účelům. Nutno připomenout i nemalé částky, které státní
rozpočet k financování útlumu hornictví věnuje.

Daňové zákony v podobě, jaké byly navrženy a schváleny, mají
několik mezer, takže v současné době se zpracovávají tzv. malé
novely u daně z přidané hodnoty, u spotřební daně a u daně z
příjmů. Je potěšitelné, že se tyto novely kromě precizování
obecně nesporných principů do značné míry věnují i problémům v
této přednášce naznačeným. Konečné rozhodnutí ovšem záleží na
poslancích federálního shromáždění.
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R N D r . M i l a n V y S a t a , R N D r . P a v e l M a y e r ,
I N T E R G E O a . 9 . P r a h a

ROZBOR METODIKY STANOVENÍ ÚHRAD Z TĚŽBY VYHRAZENÍCH NEROSTŮ

Koncem roku 1991 byla v České národní radě přijata novela horního

zákona, která kromě jiného ve svém § 32a, odst. 2 rámcově

vymezuje nový pojem úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů.

V návaznosti na tento paragraf připravuje Ministerstvo pro

hospodářskou politiku a rozvoj ČR prováděcí vyhlášku, která

určuje metodický postup při výpočtu úhrady z vydobytých

vyhrazených nerostů, podmínky jejího placení i možnosti

poskytnuti úlev.

Vzhledem k tomu, že a.s.Intergeo má s touto problematikou již

z minulosti bohaté zkušenosti, zadalo ji MHPR ČR koncem roku

1991 posouzeni metodiky stanoveni úhrad z vydobytých vyhrazených

nerostů.

Výše uvedený § 32a novelizovaného horního zákona stanoví výši

úhrady jako "nejvýše 10% z tržní ceny vydobytých nerostů".

V návrhu Vyhlášky MHPR ČR o úhradách z dobývaciho prostoru

a z dobýváni výhradních ložisek nerostných surovin je uvedena

v příloze č.l již konkrétní procentní výše sazeb úhrady z těžby

podle 32 skupin nerostů. Z důvodů finanční i časové náročnosti

byly modelově ověřovány pouze ty suroviny, jejichž těžba je pro

české hospodářství v současné době významná. Celkem bylo vybráno

18 druhů surovin v 15 skupinách těžených na 20 lokalitách. Ha

těchto vybraných případech jsme potom studovali nejen

použitelnost navrhované metodiky, ale i dopad úhrad z vydobytých

nerostů na hospodárky výsledek těžebních podniků. Byli jsme si

přitom vědomi toho, že ne všechny sledované lokality jsou pro

danou surovinu typické a že počet sledovaných objektů v některých



druzích surovin je dostačující (např. kámen pro hrubou

a ušlechtilou kamenickou výrobu, různé ůruhy jilú a jílovců,

cementárske suroviny, uhlí), nicméně v některých jiných druzích

surovin (bentonit, živcové pisky, sádrovec, diatomit) jsou

sledované téžebny jedinými v současnosti v ČR těženými ložisky

této suroviny.

Vstupní technicko-ekonomické údaje nám pro analýzu poskytli

jednotliví těžaři. Již při shromažďováni těchto vstupů se jako

nejproblémovější část návrhu vyhlášky ukázaly §§ 4 a 6,

upravující výpočet úhrady a zejména základu pro její stanoveni.

Navržená metodika stanovuje pro výpočet úhrady dva možné postupy.

Podle § 4 této vyhlíšky se úhrada z vydobytých nerostů vypočítav1^,

jako procentuelní podíl z celkové tržni ceny nerostu vydobytého,

popřípadě upraveného v období, za které se výpočet provádí. Za

základ výpočtu úhrady se přitom bere první odbytový produkt, jež

návrh vyhlášky charakterizuje jako "takový stupeň v procesu

těžby, úpravy a zušlechténi nerostu, který je již prodejný".

Podle citovaného návrhu vyhlášky organizace, která neprodává

první odbytový produkt, ale vydobytý nerost dále zušlechťuje,

popřípadě kontinuelné zpracovává na výrobek, vypočítává úhradu

podle § 6 návrhu vyhlášky. Obdobné vypočítává úhradu

i organizace, u níž by úhrady vypočítané z ceny prvního

odbytového produktu byly nižší než úhrady vypočítané podle § 6.

Podle téhož paragrafu se základ pro výpočet úhrady z vydobytých

vyhrazených nerostů stanoví ve výši nákladů na dobýváni zvýšených

o nominální zisk, a to v období, za které se provádí výpočet

úhrady. Výše nominálního zisku se stanovi procentuelním podílem

z úhrnu skutečného zisku z finálního odbytového produkt

vyrobeného z vydobytého nerostu, a to procentem odpovídajícím

podílu nákladů na dobýváni z nákladů vynaložených na finální

odbytový produkt vyrobený z vydobytého nerostu.



Způsob výpočtu základu úhrady podle § 6 návrhu vyhlášky vyjadřuje

vzorec:

Z

O = N d . (1 + ) , kde

K

U = základ úhrady

Njj = náklady na dobýváni

Z = zisk dosažený na finálním odbytovém produktu vyrobeném z

vydobytého nerostu

N = celkové náklady vynaložené na finální odbytový produkt

vyrobený z vydobytého nerostu

Metodika výpočtu základu pro stanoveni úhrady se v průběhu

zpracováváni dat získaných od jednotlivých těžařů ukázala být

jednou z nejproblémovějších částí celého návrhu vyhlášky.

Problémy, které se při aplikaci navržené metodiky na přikladu

vybraných těžařů projevily, lze shrnout následovné:

§ 4 a § 6, které metodicky postup upravuji, počítají s vazbou

úhrady na odbytovou produkci, resp. její tržní cenu, přip. ;

náklady na dobýváni zvýšené o nominální zisk.

Nedostatkem § 4 je především skutečnost, že umožňuje, aby dva

těžaři stejné suroviny při stejné kvalitě i jednotkových

nákladech i stejném objemu těžby platili různou výši úhrady podle

své obchodní zdatnosti. Jestliže je navíc finálni odbytový ;

produkt výsledkem úpravy, platí těžař, který je schopnější

a který ze stejné suroviny vyrábí kvalitnější a tim i dražší j

produkt více naž ten, který prodává surovinu v nízkém stupni f

zpracováni a presto si pro ni najde odbyt. |

Stejně tak se nám nejeví jako zdůvodněné odvozovat úhrady za |

vydobyté nerosty u organizaci, které první odbytový produkt * íj

neprodávají, ale vydobytý nerost dále zušlechťují dle § 6 návrhu í

vyhlášky a zavádět neodůvodněně novou nic neříkající ekonomickou

kategorii "nominálni zisk", mající vliv na hospodaření závodu.



Tento postup navic piati i tam, kde organizace sice zná tržní

cenu prvního odbytového produktu, ale úhrada vypočtená podle § 6

má vyšší hodnotu a tím i větši dopad na těžaře. Hlavním výsledkem

působeni § 6 nakonec bude pouze tlak na těžaře, aby rozdělili své

provozy na samostatné subjekty, které se mezi sebou dohodnou na

pro oba přijatelné "tržní ceně" suroviny, z niž vypočtená úhrada

je zpravidla podstatně nižši než při výpočtu podle § 6. To by

však nemělo být cilem této vyhlášky.

Obtiže při výpočtu základu pro stanoveni úhrady nastávají

v případě, že organizace těží a zpracovává surovinu z více

ložisek, připadne část suroviny nakupuje od jiných dodavatelů.

V tomto připadě těžař obvykle nesleduje oddělené údaje týkajíc

se jedné suroviny z jednoho ložiska, zejména podklady pro výpoče

nominálního zisku, tj. náklady a zisk z finálního produktu

vyrobeného z vydobytého nerostu.

i

Jiné obtiže, které vyplynuly z nejednoznačného zněni návrhu

vyhlášky, se projevily při výpočtu základu u výroby sklářských a

slévárenských pisků. Vzhledem k možnosti různého výkladu znění

návrhu vyhlášky jsme provedli výpočet základu podle § 4 i § 6.

§ 4 ve svém zněni nijak blíže nespecifikuje stupeň úpravy

vydobytého nerostu, proto jsme ve variante č. i vzali upravený

slévárenský a sklářský pisek za první odbytový produkt a základ

stanovili ve výši tržeb za jeho prodej. Prvnim odbytovým

produktem však může být i pouze vytěžená a neupravená surovina.

Pak lze postupovat i podle § 6 (varianta 2) a základ stanovit ve

výši nákladů na dobýváni zvýšených o nominálni zisk. K uvedeným

dvěma variantám výpočtu nutno podotknout, že úhrada ve variantě

č.l je o 126% (cca 1,5 mil. Kčs ročně) vyšši než ve variantě 2„

Třeti varianta může nastat, jestliže se organizace rozdělí

samostatné subjekty "těžba" a "úprava suroviny", které se

sebou dohodnou na pro oba přijatelné "tržni ceně suroviny".

Úhradu potom platí pouze "těžba", a to ve výši tržeb za vytěženou

surovinu. Zde se jevi cesta pro finanční únik těžaře z povinnosti

úhrad z těžby.



Návrh vyhlášky v § 4 detailně popisuje vedeni denni evidence

objemu těžby v očíslované vázané knize. Podle zkušenosti, které

jsme ziskali na základě zpracováni dat z 20 vybraných těžebních

podniků ztráci předpis o vedeni přesné evidence těžby pro

stanoveni výše úhrady téměř svůj smysl, neboť většina těžařů

surovinu nějakým způsobem upravuji (finalizuji), takže konečná

výše tržby je často vztahovaná ke zcela jinému objemu produkce

úpravny než kolik produkuje těžba.

Smysl v přesné vedené evidenci těžby pro tento účel bychom však

viděli tehdy, kdyby se úhrady platily - jak je to obvyklé v řadě

zemi - pevnou sazbou za lt (Im3) z objemu (množství) skutečně

vydobytého vyhrazeného nerostu, popř. včetně zásob nerostu

odepsaných např. pro použití málo efektivní dobývací metody. Pro

ilustraci této varianty jsme proto propočetli alternativně i výše

úhrady z lt (lm3) vydobytého nerostu dle navržené sazby a pro

případ 10% ovlivněni zisku. Tuto metodu je možné zvážit pro

případ, že < by nemohla být zavedena úhrada z finálního výrobku, ;

která bude silně připomínat odbouranou obratovou daň.

Závěrem lze říci, že provedené rozbory dopadů úhrad z vydobytých \

vyhrazených nerostů na těžaře potvrdily, že způsob výpočtu úhrad [

z vydobytých nerostů, uvedený v návrhu vyhlášky, je v mnoha \

případech značně složitý. Výpočet základu pro tuto úhradu bude •

problematické kontrolovat. To proto, že u některých surovin se :|

budou průběžné měnit ceny (bursovní nebo jiné kotace), obecné \
.'•i

pojaté ceny nemusí v době prodeje odpovídat ceně kontraktní ,J

a podobné. Mimo to výrobci - téžaři budou hledat cesty jak |

v tomto nepřehledném systému najit nejvýhodnější základnu. §

Daleko jednodušší, přehlednější a bezproblémové by bylo stáno- $

veni konkrétního sazebníku v korunové sazbě za vydobytou 1 t nebo 8

1 m pro nerosty, přip. skupiny nerostů, vždy na 1 rok, který by í;

se v ročních intervalech upravoval podle vývoje cen i nákladů. Je I

nutno zvážit, zda sazby je nutno stanovit pro první odbytový 1

stupeň, nebo přímo pro těžený materiál, nebo naopak až pro ;



i

vyššího zpracovatele (např. hut, cementárna), který bude odvádět

úhradu a srážet přislušný podil svým dodavatelům - výrobcům

suroviny - z ceny při prodeji. Systém, který bude zaveden, musí

být co nejjednodušší, tím i snadno kontrolovatelný a znemožňující

úniky z úhrad. Zároveň také úhrady nesmi dosahovat takových

rozměrů, které by výrazně ovlivňovaly rentabilitu těžby.

V rámci posuzováni navržené metodiky jsme provedli na příkladu

vybraných těžařů také rozbor dopadů navržených výši sazeb na

jejich hospodářský výsledek. Jako základ přitom byly vzaty

hospodářské výsledky dosažené v roce 1991. Metodika, kterou jsme

si k tomuto účelu vypracovali, spočívala ve zpracování analýz

hospodařeni těchto těžařů s využitím počítačového programu Comfa|

Unido. Tohoto programu, určeného mj. k oceňováni investic

v podmínkách tržního hospodářství, bylo použito zejména proto, že

umožňuje velmi operativně zpracovávat na základě měnících se

vstupů - nákladů, tržeb i vlastni výše úhrady - různé varianty

jejich dopadů na celkový hospodářský výsledek těžaře. Dalši jeho

přednosti je, že ve výstupních tabulkách ve výsledovce zobrazuje

kromě základních ekonomických výsledků těžaře - výše tržeb

a nákladů, hrubý a čistý zisk - i některé poměrové ukazatele,

které byly přímo využity pro hodnocení dopadu různých výši úhrady

na těžaře.

V základní variantě, od niž se následné odvozovaly další, byly

u každého těžaře zpracovány výsledky jeho hospodařeni za rok

1991, bez zahrnuti úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů.

V dalších variantách byly následně provozní náklady těžařů

zatěžovány v položce postupně narůstající hodnotou úhrady

(s krokem po 1% ze základu pro výpočet úhrady) až do výše sazby,

stanovené pro jednotlivé druhy vyhrazených nerostů v návrhu^,

vyhlášky. Výše tržeb byla ve všech variantách stejná a odpovídala^

hodnotě tzv. základu pro stanoveni úhrady z vydobytých

vyhrazených nerostů vypočteného podle § 4, přip. § 6 návrhu

vyhlášky.



Ze získaných dat je patrné, že navržené výše úhrady byly

u hodnocených druhů nerostů stanoveny nahodile. Jinak by totiž

těžko mohla mit hodnota úhrady rozptyl od 12,1% do 87,2%

z hodnoty hrubého zisku dosaženého ve sledovaném období těžařem.

Tyto hodnoty považujeme za značné vysoké a musí se negativně

projevit v následném zvyšováni cen surovin s následným dopadem na

celé české hospodářství. Přes to ani tyto vysoké částky za úhrady

z těžby v některých případech nezajišťuji státu ani návratnost

prostředků dosud vložených do geologického průzkumu těchto

ložisek. Vliv úhrady je však třeba vidět nejen jako procentuelní

sníženi zisku, ale i absolutně, tj. kolik zisku zůstane

organizaci k dispozici, zda je tento zisk postačující pro přiděly

do fondů, případně pro výplatu dividend. U závodů, které mají

vysoké tržby (i náklady) a malý zisk, může být i velmi nízká

úhrada katastrofou.

Zavedeni úhrady z vydobytých vyhrazených nerostů bez důkladné

znalosti vlivu na hospodaření by mohlo vést k neodůvodněným

poruchám v následném zpracovatelském průmyslu a nemuselo by

sledovat cíle hospodářské a surovinové politiky. Je třeba si

uvědomit, že výstavba závodů, resp. jejich rekonstrukce,

modernizace a pod. se prováděly v podmínkách plánovaného

hospodářství, zcela odtažité od zásad tržního hospodářství,

mnohdy s plánovanou ztrátou a s nepřiměřeně malým výnosem na

vložený kapitál. Nutno proto upozornit, že univerzální zásahy do

hospodaření závodů, vybudovaných za těchto podmínek, těžících

stejnou surovinu s touž prodejní cenou, se musí projevovat

rozdílně.

Ohrady z vydobytých vyhrazených nerostů by neměly být řešeny

odtažité od ostatnich dani a dávek (úhrad) a měly by být

vkloubeny do uceleného systému, aby těžba vyhrazených nerostů

nebyla vůči ostatním odvětvím znevýhodněna. Na druhé straně musí

soustava dani řešit i nepřiměřené zisky plynoucí v některých

případech z těžby výrazně ekonomicky výhodných ložisek.
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Ing. Peter F e d o r i k , CSc, Geofond Koáice

NIEKTORÉ VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE MEDZI GEOFONDOM A U,S, BUREAU OF
MINES V OBLASTI HODNOTENIA LOŽÍSK

A b a t r a k t

Ekonomická transformácia sa tvrdo dotýka všetkých aktivít

vykonávaných v priemysle nerastných surovin. V týchto

podmienkach, keď musíme zvažovať vplyv trhu na geologické a

banské činnosti, je nevyhnutné hľadať iné spôsoby ekonomického

hodnotenia ložísk, surovinovej politiky Státu, ktoré nie sú nové

z hľadiska krajín s vyspelou trhovou ekonomikou, avšak v našich

podmienkach boli doteraz uplatňované vo veľmi obmedzenom rozsahu

a v skreslenej polohe.

Jednou z možností, ako urýchliť prehodnotenie surovinovej

základne v nových ekonomických podmienkach, je nesporne

w?d9cko-t.echnicka spolupráca so zahraničnými partnermi. V tomto

príspevku je stručne podaná informácia o rozbiehajúcej sa

spolupráci medzi Geoíondom Bratislava a Americkým banským

Úradom.

Úvod

V súlade BO snahami zaviesť do ekonomického hodnotenia

ložísk princípy trhového chápania ekonomiky, t.j. zohľadnenie

Bvetových cien surovín pri súčasnej eliminácii dotácii Státu,

vznikla v Geofonde Bratislava potreba nadviazať medzinárodnú

spoluprácu, v rámci ktorej by sme efektívnejšie dospeli k

výsledkom použiteľným v našich podmienkach pri |
' H

geologicko-ekonomickom hodnotení výpočtu zásob, pri ekonomickej 1

a finančnej analýze útlmových ale aj rozvojových podnikateľských

zámerov na. na&ich Lot lekách, afco ai pri rÔZTvych úlohách

prehodnocovania surovinového hospodárstva státu.
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Toto bolo hlavným motívom nadviazania kontaktov s Americkým

banBkým úradom, ktoré sa začali viacerými stretnutiami

pracovníkov Slovenského geologického úradu a Geofondu Bratislava

s predstaviteľmi americkej strany pánmi L.M. Kaasom a S.J.

Fraeerom poCas ich návštevy v Bratislave, Příbrami a Prahe

v roku 1991- Výsledkom jednaní okrem odbornej stránky stretnutí

bolo spracovanie návrhu Memoranda medzi SGÚ a U.S. Bureau oí

MineB o vzájomnej spolupráci pri riešení splocných projektov,

ktoré je v súčasnosti podpísané a s realizáciou prvého

spoločného prípravného projektu sa zaCne pravdepodobne

v októbri.

Vzájomné rozhovory okrem tohto nadviazania perspektívnej

Bpolupráce prinieBli aj odborné výsledky, potvrdzujúce správ

uz Btarsiehcí záujmu Geofondu o doplnenie existujúceho regist

ložísk o údaje ekonomického charakteru, ktoré BÚ rozhodujúce z

hľadiska efektívneho využitia ložísk v podmienkach fungujúcej

trhovej eXonomiky. Na základe toho vznikol na Geofonde

Bratislava projekt na úlohu "Vytvorenie databázy vybraných

ložísk Slovenska pre systém MAS ťMineralB Availability System)",

ktorý po oponentúre schválil Slovenský geologický úrad.

Vyriešenie tejto úlohy plánovanej na tento rok bude teda

znamenať dobry východiskový bod pre ďaľsiu spoluprácu a možno ju

chápať ako konkrétnu odbornú prípravu v oblasti ekonomického

hodnotenia, d-ostupnosti, t,, j. využiteľnosti disponibilních Ložísk

nerastov.

1. Stručné zhodnotenie doterajších výsledkov spolupráce j

i
i

So systémom MAS sme sa v Geofonde uz Čiastočne oboznámili i

prostredníct-vom programu PCMINSIM a PŘEVAL, ktoré ame použili jj

pri ekonomickej a íinanänej analýze ďaľsej exploatácie lozls^B J

Slovinky a Pezinok Au-As±Sb. Ďaľsie informácie poskytli rôzne !
š

iníormačnó bulletiny, avšak najlepší prehľad o spôsobe :

fungovania systému MAS priniesla prednáška S.J. Krasera na

sympóziu Hornická Příbram 1991.



Aj keď systém HAS bol Bpracovaný predovšetkým pre potreby

Amerického banského úradu, je možné ho s minimálnymi úpravami

prevziať vo vfietkých jeho súčastiach:

a) databázový systém B podsystémom lokalizácie dostupných

ložísk,

b) ekonomické hodnotenie podnikania na ložiskách,

c) odhad nákladov na ťažbu perspektívnych ložísk.

Základným cieľom tohto integrovaného systému je hodnotiť

disponibilitu zdrojov nerastných surovín pri rôznych cenách.

Celý metodologický postup hodnotenia dostupnosti nerastov

Bpoclva v uskutočnení troch iunkcií:

výber ložiska

- zber dát a ich hodnotenie
analýza a interpretácia výsledkov.

Uvedený postup je podporovaný tromi hlavnými programovými

balíkmi: PCADIT, PCMINSIM a PREVAL.

a) PCADIT: Tento program Je užívateľsky veľmi Jednoduchý

a rýchly. Pracuje s databázovým systémom DBASE III-*- a spolu

s dátovou základnou tvorí vlastne celý systém vyhľadávania

informácií o ložiskách (systém ADIT). Program je riadený pomocou

menu, ktoré vedie užívateľa cez výber kritérií pre triedenie

údajov podľa miesta, komodity, spoločnosti alebo iných. Pritom

má užívateľ možnosť dozvedieť sa viac prostredníctvom "helpu".

Triedenie je relatívne rýchle, zaberie menej ako minútu. Program

PCADIT j© vhodný pre IBM kompatibilné osobné počítače

s operaCným systémom MS DOS. Program spolu s databázou zaberá

asi 2 Mb pamäte na disku.

b) PCHINSIH: je programové zabezpečenie pre tzv. MINe

SIMulator model, ktorý je postavený na použiti metody DCFROR,

t.j. výpočtu diskontovaného peňažného toku a vnútornej výnosovej

miery pre ľubovoľný podnikateľský zámer na ložisku. Ide o

makroprogram, ktorý pracuje v prostredí tabuľkového procesora

LOTUS 1-2-3 (R).

c) Program PBEVAL - bol vypracovaný pre potreby

kvalifikovaného odhadu nákladov na využitie takých ložísk.



o ktorých nie je k dispozícii dostatok informácii z existujúcej

ťažby (ložiská v prieskume). Program pracuje tiež v prostred!

LOTUS 1-2-3 (B), je interaktívny, t.j. na zháklade zadávania

odpovedi na otázky poBkytuje priBlusné výstupy. Vstupy

predstavujú predpokladané zásoby, obsah, hĺbku uloženia a typ

ložiskového telesa, mocnosť telesa a hrúbku nadložia, atď.

Program uplatňuj© rôzne hodnotovo kritériá pre vyber spôsobu

ťažby a úpravy, optimalizáciu doby ťažby, vypoCítava materiálové

bilancie, inveBticné a prevádzkové náklady, náklady na dopravu,

úpravu a napokon Čistú súfiasnú hodnotu pôdni kat el'Bkého zámeru.

2. Využitie systému HAS v Geofonde

Geofond Bratislava je výskumno-informačným

a dokumentačným strediskom geologie Slovenskej

republiky. Medzi aktivity Geofondu patri aj

geologicko-ekonomické hodnotenie ložísk, výstavba databázy pre

účely vykonávania ekonomicko-finančných analýz podnikateľských

zámerov v priemysle nerastných surovín, poskytovanie informácii

o geologickej skladbe územia Slovenska atď.

V súvislosti s prebiehajúcou ekonomickou reformou aj

Geofond vstúpil do proceBu nevyhnutného prehodnocovania všetkých

predovšetkým rudných ložísk na základe cien na svetových trhoch.

S využitím prostriedkov systému MAS bola uskutočnená ekonomická

analýza dvoch rudných ložísk, o útlme ktorých rozhodla vláda

Slovenskej republiky spolu s niekoľkými ďaľsími ložiskami. Išlo

o ložisko Slovinky Cu a Pezinok Au-As+Sb.

Na ložisku Slovinky bolo úlohou poBúdiť efektívnosť

prijatého útlmového programu. Výsledky uplatnenia programov a

poBtupov systému MAS poukázali na správnosť prijatia útlmového

programu, ale na druhej strane boli odhalené aj možnosti

efektívnej ťažby ložiska Slovinky-Západ. Odporúčania vsak žiaľ

neboli prijaté a v súčasnosti je už možnosť ďaľsej ťažby

zlikvidovaná.

Na ložisku Pezinok Sb došlo už v roku 1989 k úplnému



zastaveniu ťažby a bol vypracovaný novy podnikateľský zámer -

ťažba arzenopyritových rúd s obsahom zlata a následne

biohydrometalurgické spracovanie koncentrátu - tzv. "zlatý

program". Predbežná ekonomická. analysa podmienok ukázala

nedostatok zásob rúd potrebnej kvality (okolo 4 g. t-* Au) pri

terajších pomerne nízkych cenách zlata a investíciách, ktoré sú

potrebné na zabezpečenie geologického prieskumu a výstavby

biohydrometalurgickej linky v Kremnici.

Pri hodnotení bol využitý predovšetkým program PCMINSIM na

základe vstupov poskytnutých kompetentnými pracovníkmi závodu

v Slovinkách a podniku RB Banská Bystrica.

Záver

Je zrejmé, 2e zavedenie nových prÍBtupov do ekonomického

hodnotenia ložísk a podnikateľských zámerov v priemysle

nerastných surovínv tzv. postkomunistických krajinách je nad

sily jednotlivca. Je nevyhnutné, aby Ba naše snahy a vedecké

kapacity sústredili na hodnotenie nerastných zdrojov §

prostredníctvom overených metód a vyhli sa tak principiálnym |

chybám o spôsobe ďaľäieho využívania existujúcich i ;';

perspektívnych ložísk. Táto myšlienka viedla k založeniu \

Geoekonomickej asociácie v roku 1991, ktorej hlavnou úlohou je •:
•i

rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti ekonomiky nerastných |

surovin a geologického prieskumu predovšetkým prostredníctvom: -

a) medzinárodných sympózií organizovaných pod záštitou ;|

Asociácie alebo samotnou Asociáciou; |

b) práce v rôznych odborných komisiách a pracovných |

Bkupinách;

c) písomných informácií vydávaných a distribuovaných

Asociáciou pomocou cirkulárov.

0 systéme MAS ako aj o Co fiirSej spolupráci medzi Geoíondom

Bratislava a Americkým banským úradom v t*jto oblasti usporiada

v blízkej budúcnosti Asociácia odborný seminár B podrobným

výkladom k programovému zabezpečeniu systému.
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PROCES ADAPTÁCIE ORGANIZAČNEJ JEDNOTKY NA PODMIENKY TRHOVÉHO
HOSPODÁRSTVA

Úvod

Rozborovaná organizačná jednotka představuje
združenú kombinovanú bansko-úpravnicko-hutnícku výrobu.
Pozostáva z banakej prevádzky, ktorá sa skladá z kombiná-
cie Čiastkových výrobných procesov íažby Magnezitovej
nerastnej suroviny a úpravy rúbaniny na koncentráty/
ako aj slinkovej prevádzky, zloženej kombináciou
rozkladného technologického procesu a úpravy slinkov.
Konečnými produktami čiastkových výrobných procesov sú:

- z ražby,rubanina v dvoch druhoch kvality a to kremi-
čitý a vápenatý typ suroviny

- z úpravy, koncentráty v dvoch základných kvalita-
tívnych druhoch, troch typoch suroviny a osesmáctich
•orných podtypoch. Sea patria koncentrát triedy
kvality I.a II, a typu kremičitého, vápenatého,
miešaného a státnického. U tried kvality rozlišuje
organizačná jednotka koncentráty (K): KIA, KIC, KIlA,
KIIB, KIIC, atp.

- z rozkladného chemického procesu (rotačné pece)
tehliarenský a oceliarenský slinok

- úpravní slinkov, asi šestnáct duhov produktov v zá-
vislosti od zrnitosti, látkového zloženia a objemovej
hmotnosti slinku.

Prechodné obdobie od centrálne riadeného hospodár-
stva na trhovú ekonomiku bolo poznačené konverziou
špeciálnej výroby znížením výroby ocele a poklesom
stavebnej výroby, ako aj znížením kapacity výroby
organizačnej jednotky na jej polovicu v roku 1989
z ekonomických pMčin.



1. Analýza vývoja organizačnej jednotky.

Rovnoměrnost, rytaičnost a spojitost výroby, mimo
toho že určuje formy organizačnej výroby, je aj
charakteristickým rysom racionálnej výroby. Zachytením
rôznych technicko-ekonomických ukazovateľov obdobia
rokov 1988, 1989, 1990 a 1991 chcem poukázal: na zmeny
ve výrobe, ktoré tiež charakterizujú adaptačný proces
organizačnej jednotky na trhové podMienky. Jednotlivé
ukazatele sú v tab. 1. Z nej vyplýva, že pre ťažbu
rubaniny v dvoch kvalitatívnych druhoch za sledované
obdobie typický klesajúci podiel íaiby z dobývania
výstupkového z úrovne 61,4% na 55,7% podielu na čažbe
v roku 1990, a následne extrémny skok na 70,8% podiel -«*
v roku 1991. Komorové dobývanie je charakteristické -*>
nárastom podielu na Sažbe, a aj zrkadlovým obrazom
dobývania výstupkového.

Charakteristický je celkový pokles dobývanej
magnezitovej nerastnej suroviny z 537,2 kton v roku
1988 na 42,1% v roku 1991. Náklady na jednotku produkcie
v čažbe stúpli zo 150,1 Kčs na 208,5 %, aj vtedy, keď
podiel výstupkového dobývania výrazne vzrástol. Uvedené
svedčí o výraznom poklese výkonov a využitia kapacity
tažobných blokov pri dobýváni výstupkovom.

Pri úprave rubaniny sa výrazne projevuje podiel
výstupkového dobývania v kvalite výroby, vo výstupoch
z úpravne, to je podieloch koncentrátu!* na celkovej
výrobe. V nákladovej časti, v dôsledku poklesu pracovnej
technologickej disciplíny a nevyužívánia výrobných
kapacít sa projevuje rast nákladov na jednotku produkcie
z pôvodných 441,71 Kčs v roku 1988 na Kí na 935,00 Kčs
na Kí v roku 1991, tj. na 211,7%, čo je dôsledkom rastu
nákladov pri dobýváni užitkovéha nerastu, ako aj rastu
hodnoty vstupov do výroby.

Oe veľmi zajímavým, avšak ekonomicky nezdôvodnitel-
ným javom, rozdiel medzi koncentrátmi I.a II. v hodnote



produktu 510,00 Kčs. V časti tabulky 1, kde je charakteri-
zovaná výroba slinku, je vývoj nasledovný:

- celkový pokles výroby slinkov no 35& z výroby v roku
1988

- výroba tehliarenského slinku (TS) absolútne klesla
na 42,5%

. výroba oceliarenského slinku (OS) absolútne klesla na
29,4%

- podiel TS na celkovej jeho hmotnosti stúpol zo 42,3%
1988 na 51,4% v roku 1991

- podiel OS na celkovej jeho hmotnosti klesol z 57,7%
1988 na 48,5% v roku 1991

- náklady produktu TS absolútne stúpli na 201,2% a OS
na 191,7%

- náklady celej výroby v prevádzke tepelného zpracovánia
stúpli na 200,1%

- upravené slinky spolu absolútne poklesli na 40,4%
v roku 1991 z pôvodnej hmotnosti v roku 1988 a ich
náklady na jednotku produkcie stúpli na 206,2%

Keď vezmeme za kritérium adaptácie organizačnej
jednotky na trhové podmienky rovnomernosť, pojitost
a rytmičnoač a s nimi súvisiace využitie výrobných \
kapacít výrobného procesu, potom, včítane zmien v pracov-
nom režime dňa (prechod od roku 1990 v íažbe a úprave '
na dvoj směnový přetržitý režim práce), bude mat výrobný
proces následovný priebeh. Uvedené prehľadne charakteri- •
zuje tabulka II. a obrázok 1. •

Obrázok 1 a tabulka II charakterizujú využitie ,
výrobných kapacít čiastkových výrobných procesov. ;
V {ažbe užitkového nerastu, pri dosahování priemerného ;
výkonu na dobývkach už v roku 1988 a 1989 by bolo stačilo j
robiřv dvojsmenovom přetržitom režime práce. Rok 1990 %
a 1991 sú charakteristické, vzhľadom na hmotnosť požado- |
vanej ťažby, pre vykonávanie práce v jednosmenovom |
přetrž itom režime práce. Uvedené vyžaduje pracovnú é|



a technologickú disciplínu a výrazné zlepšenie práce
operatívneho a taktického manažmentu čiastkového výrob-
ného procesu, fažba užitkového nerastu.

Pri úprave rúbaniny, by bol dvojsmenový přetržitý
réžia práce v rokoch 1988 a 1989 síce oprávnený, avšak
za vyššie uvedených podmienok (obr.l) a pri výraznom
zlepšení intenzity práce a práce štábnych útvarov
zodpovedných za kvalitu výroby, by určite jednosnenový
přetržitý rež in práce splnil požiadavky na hmotnost
výroby koncentrátov. V rokoch 1990 a 1991, zdôvodnenie
potreby nie dvoj, ale len jednosměnného přetržitého
rež inu práce snad niet pochybností.

Na úseku Rotačných pecí bola úroveň požiadavek hmotnosti
výroby vhodne pokrytá v rokoch 1988a 1989. v roku 1990,
keď pracovali už len dve rotačné pece, ako vidiek
z harmonogramu výroby, tieto požiadavky výroby hravo
mohli popinič. V roku 1991 je jedna rotačná pec z dvoch
tertín v podstate v rezerve.

Úpravne slinkov, pri využití ich kapacity by mohli
pracovat v rokoch 1988 a 1989, len dve nepretržité
pracovné smeny, a to platí i na rok 1990. V roku 1991
je z ekonomického a technického - organizačného hľadiska
požiadavka na jednosaenový nepretržitý režim práce.

Záver

Za uvedených podmienok a požiadavek organizácie
výroby a ekonomie práce by závod • vysokou pravde-
podobnosťou bol medzi tými organizačnými jednotkami,
ktoré sú rentabilné a v privatizačnom procese by hodnota
jeho akcii jednoznačne stúpala. Organizačné jednotka
je mimo toho, že je stratová, vysoko adaptabilná voči
trhu, nevyrába do zásoby, predáva všetky druhy svojich
výrobkov a trh neustále, i ked" v zníženej miere, požaduje
produkty tejto organizačnej jednotky.

Po vyladení organizácie výroby, zlepšení práce
výrobného manažnemtu v operatívnej a taktickej úrovni,



zvládnutí požiadaviek a podmienok dielby a kooperácie
práce v Jej úrovni, som presvedčený, že výrobný proces
sa zachová, i keä len v úrovni päťdesiatich percent
základného výrobného procesu, pomocných a obslužných
procesov a správy organizačnej jednotky*

Odborné zdoje:

1. Novek Z,: Organizácia banskej výroby, prednášky,
BF TU Košice, 1991-1992

2. Novek Z.: Ekonomika práce, prednášky, BF TU Košice,
1991-1992

3. Vodzinský v.: Organizácia práce a riadenie výroby
v baníctve. Alfa Bratislava 1973.



JUpravené slinky spolu spolu sbriketovaným úletom

Izásadité zrnité Z
íhmoty kton I

ŕnáklady Kčs.t"* J2136,
: : 30

100 135,5 101,1 70,51 52,6 '54,15*40,4

100 1927,
52

9O,Z 2534,
22

118,6;4404,: 206,2
• 89 I

tabulka I: Hnotnosč výroby a náklady na jednotku produkcie

v čiastkových výrobných procesoch organizačnej jednotky

roky
ukazatele

j Ťažba kremičitej

skutočný výkon
v kton

1 výrobná kapacita
1 v kton
smennosť v hod

efekt, čas hod

1988 (V 1989

a vápenatej rúbaniny

537,87

914,4

24
14,16

5 9

100

1 0 0
5 9

525,55

914,4

2 4
13,8

% 1990
"T

,
57,5 367,02

i

100 457,2

100 16
57,5 12,8

8 0

100

1 0 0
8 0

1991

244,5

397,7

16
9,76

%

61

100

100
61

Úprava vsádzky a~koncentráty I. a Il7
skutočný výkon

v kton

' výrobná kapacita

v kton

300,2 40 303,3 40,5 195,3 39 j 126,3 j 25

750,0 I 100 750,0 ;100 j 500,0 100*500,0 i 100
smenosE hod 24 j 100 I 24 1100 16 100! 166
efekt, čas hod j 9,6 40 9,72 |50,5.6,24 j 39 !4,0

100
25

Tepelné spracovanie koncentrátov na tehl iar . a ocel iar . slinok
skutočný výkon

v kton
výrobná kapacita

v kton
saennost RPxhod
efekt, čas hod
Úprava slinkov
skutočný výkon

v kton
j výrobná kapacita

v kton
smennosE hod
efekt.čas hod

135,15

178,2
4.24
18,24

134,6

185,6
2 4

17,4

76

100
100
76

72,5

100
1 0 0
72,5

138,9

178,2
4.24
18,72

135,6

185,6
2 4
17,52

78

!
100
1 0 0
78

7 3

100
100
73

i
71,9

89,1
i 2.24
19,44

70,51

185,6
2 4
9,12

j

j

j
!
j
i

i

í
i
j

81

100
1 0 0
81

3 8

1 0 0
100
3 8

i
•! 5 5 , 4

i
89,1

j 2.24
!14,88

54,1

185,6
2 4

6,96

6 2

100
1 0 0
62 Í

29

1 0 0
100
2 9

!
1
j

;

j

i

i

|

Tabula 2: výrobná kapacita a jej využitie.



'• rok

i ukazovatele 1988 % 1989 %

j fažba kremičitej a vápenatej rúbaniny

i dobývanie ! 100 i i 93,6 j

1990 0/
,0 1991

výatupkové kton 330,2 61,4

dobývanie

komorové kton
100

61,9 52,5
309,1 : 58,8 J204,5 55,7 173,2 70,8

104,2
207,6 38,6 21614 41,2 1162,5

spolu kton _,_ fl 1005 3 7 * 8 : lop

náklady Kčs.t"1! 150,1 j 100

525,5
Tťfí"
85

100
_97#7_ J367,<

43

78,3
44,3

10O
68,2

71,3
244 Š"

122,81313,0

• 3 4 , 3
Í29.2_
: 100
! . 4 5 ' 5 - ,
;208,5

Úprava vsádzky na koncentráty I . a I I .
Koncentrát I
v kton
koncentrát II
v kton 207, 81 69,2

! spolu kton

náklady na 126,51 | 137,1!
143,6:605, 4; 138,31 935,0

náklady na
i K í l . K č s . t " 1

spolu Kčs.ť

1

Tepelné spracovanie koncentrátov na
tehliaren8ký
slinok kton
oceliarenský
slinov kton

spolu kton
náklady na

tehliarenský ,
slinok Kčs.ť1

náklady na
oceliarenský
slinok Kčs.t"1

spolu Kčs.ť 1

í 5 4 , 1

73,7

127,8
2471,

07

2079,
27

2245,
13

100
42,3
100
57,7
100

100
100

110,1

100
92,6

100
100

54,4

67,4

121,8
2427,

53

1772,
53

2065,
07

tehliar
100,6
44,6
91,4
55,3
95,3

100
98,2

117,6

85,2
85,8

91,9
100

. a oceliar.
i

31,2

36,6

67,8
2834,

95

2283,
29

2583,
17

slinok
57,6
46,6 í 23,0
49,7
54,0
53,1

100
188,8

113,6

109,8
88,4

115,1
100

21,7

44,7

3986,
95

4493,
25

42,5
51,4
29,4
48,5
35,0

100
201,2

110,6

191,7
88,7

200,1
100

i



čiastkové výrobné
procesy

tažba úžitko-

vého

nerastu

úprava

rúbaniny

tepelné

spracovanie

úpravne

slinku

roky

i 1988
í 1989

1990
1991

1988
1989
1990
1991

IQQfi

1989
1990
1991

1988
1989

T

I. smena
5 10 1

II. snena
4 18 2

i

— H

*—_~_—_——

1990 1

1991 j-

1

-1

III. sněna

Z 2

1

1

Obrázok 1: Úroveň využitia výrobných kapacít Čiastkových
výrobných procesov organizačnej jednotky.
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SIMULAČNÝ MODEL PRE POTREBY HODNOTENIA A 3IADIENIA ŤAŽBY
NERASTNÝCH SUROVÍN

Sozvoj a popularita sirulačnej netódy 35 dnes úzíz

spätá e rczvojon počítačov. Tie dávajú svojiri nožr.osŕami

nové metodologické obzory pre výskum a riadexie v najlir-

äom slova zmysle, banské podnikanie nevyníra~-ic. Príspevok

sa zameriava na problematiku využitia rimulačnej metcdr

pri hodnotení a riadení ťažby nerastných surcTÍn a poukáže

na praktickú aplikáciu simulačného modelu v ̂ ejto oblasti.

1. Úvod

Prevládajúci najni empiricko-štatistick;- prístup použí-
vaný v rámci ekononického hodnotenia ložísk, ťažby ner~=t-
ných surovín, ekonomickej dobývateľnosti ložísk a pod. aož-
nc stručne charakterizovať najma v týchto aspektoch:
- konfekčnosť prístupu pri posudzovaní ekonomickej doi^va-

teľnosti ložísk úžitkových nerastov, čo ;e -lcha kor.iicií,
- statickosť vyhodnotenia, kedy sa zohľadňuje časový faktor

podnikania na ložisku veľni ťažko,
- relatívna uzavretosť modelov, bez toho, acv sa bližšie so- :

hľadnili deje prebiehajúce v dobývaní,
- nízka reprezentatívnosť používanej štatistixy,
- slabé flexibilnosť v meniacich sa technicko-ekonomicJcj'Ch ;

podmienkach,
- zanesenosť nekorektnými položkami v úhrne .-_akladov, '
- slabá využiteľnosť v riadení a ďalšie. j

Hľadanie nového prístupu sa opiera v tsa.to prípačs o si- j
mulačný modelový aparát a snaží sa preklenúť rritizované sla- ]
biny v súčasnosti používaného aparátu, vychádzajúc najza \
z progresívnych možností výpočtovej techniky. Treba však pri- ';
pomenúť, že empiricko-statistický aparát a.á zatiaľ v zcohých ;
ohľadoch plne rešpektovateľnú a prakticky opodstatněn- pozí-
ciu.



2. Simulačný prístup k problematike

Hozvoj počítačom podporovaných metód a simulácie v

rámci výskumnej, projekčnej a riadiacej činnosti nadobúda

v posledných rokoch veľký teoretický a praktický význam.

Hovorí sa o vzniku novej metodologie a nových informačných

technológiách, ktoré prerážajú i do konzervatívnejších

technických odborov, akým je baníctvo. Princíp a zároveň

prínos takejto metodologie spočíva hlavne v schopnosti po-

čítača verne napodobňovať reálne stavy, deje a procesy o-

kolo nas prirodzenejším, menej sprostredkovaným a ľudské-

mu vnímaniu zrozumiteľnejším spôsobom, ako čisté matema-

tická modelovanie, ktoré sa postupne tak prenáša do poza-

dia práee používateľ-počítač.

Uvedený metodologický prístup k problematike posudzo-

vania, navrhovania, vedenia a riadenia ťažby nerastných su-

rovín viedol k vytvoreniu simulačného modelu komplexného

banského procesu na ložiskách úžitkových nerastov, a to

počnúc prieskumnými aktivitami, cez otvárku, prípravu a do-

bývanie, až po likvidáciu. Tento model bol prvý krát prak-

ticky vyskúšaný v jednoduchšej forme v rámci Technicko-eko-

nomickej štúdii Štiavnického rudného poľa /I/, neskôr v

rámci Technicko-ekonomickej štúdii Rudňsnského rudného poľa

/2/ a uvedený na medzinárodnej úrovni v rámci APCOM 90

v Berlíne /3/.

Model je svojou podstatou veľmi pokrokový, vývoja-

schopný a z praktického hľadiska veľmi flexibilný. Umožňu-

je v rôznych intenciách navrhovať banský proces ako určitú

formu výrobného podnikania a súčasne sledovať bansko-geolo-

gické a technicko-ekonomické dôsledky takýchto návrhov. Ta- "i

kjtoto spôsobom môže systém poslúžiť rôznym technicko-ekono- 0t jj

mickým štúdiám, riadeniu v reálnom čase, hľadaniu optimal- \

nych riešení a tiež úlohám výskumného charakteru. J

3« Charakteristika modelu

Podstata modelu spočíva v počítačovej simulácii ban-



ského procesu na ložisku, ktorý sa definuje ako riadené
operovanie určitých aktivít nad tzv. objektami akumulácia
zásob /CAZ/. Definovanie významu jednotlivých aktivit ako
aj množiny OAZ na konkrétnom ložisku je plne v kompeten-
cii používateľa a závisí od konkrétneho prípadu. Napr.
prieskumné aktivity môžu byť členené na vyhľadávací, pred-
bežný a podrobný prieskum, ťažobné orientované aktivity
na otvářku, prípravu a ťažbu a pod. Jednotlivé OÁZ môžu
byť reprezentované žilnými úsekmi, množinou geologických
Blokov, alebo aj jedným dobývacím blokom, a to vždy podľa
vhodne zvolenej úrovne detailizácie simulovaného procesu.
Podobne čas môže byť reprezentovaný mesačnými, ročnými,
päťročnými časovými krokmi a pod.

Simulácia jedného variantu vydobytia ložiska prebie-
ha podľa prísluäného návrhu používateľa, ktorý sa realizu-
je interaktívne prostredníctvom projekčnej a plánovacej
zložky modelu. Zviditeľnenie navrhovaného procesu na lo-
žisku prostredníctvom vývoja stavov v ložiskovej doméne
/vývoj zásob/ a investičnej doméne /vývoj banských diel/
zabezpečuje zobrazovacia zložka modelu. Potreby, bilancie
a časové priebehy jednotlivých definovaných zdrojov, pro-
duktov, vrátane nákladov v zvolených kontrolných bodoch
v priestore ložiska a globálne zabezpečuje hodnotiaca
zložka modelu.

4. Použitie modelu

Praktické využitie modelu je možné orientovať
v týchto smeroch:

- technicko-ekonomické átúdie, podpora pri variantnom po-
sudzovaní ekonomickej dobývateľnosti skúmaných ložísk,
pri štúdiách uskutočniteľnosti /feasibility study/ a pod.

- hľadanie optimálnych strategických rozhodnutí, podpora
pri projektovaní a plánovaní baníckej činnosti na ocčo-
bie najbližších 5 až 10 a viac rokov,

- hľadanie optimálnych taktických rozhodnutí, podpora pri



projektovaní a plánovaní na kratšie obdobia, do 5 rokov,

- projektové riadenie /project management/ podnikania na
ložisku, oproti klasickému projektovému riadeniu na báze
sieťovej analýzy umožňuje rešpektovať priestorovú pod-
mienenosť baníckych činností na ložisku,

- optimalizačné riadenie v reálnom čase, t.j. systematic-
ké monitorovanie skutočného vývoja na dobývanom ložisku
ako odozvy riadeného systému, s následnými optimálnymi
riadiacimi zásahmi riadiaceho systému,

- účelový databázový, technicko-ekonomicky orientovaný,
informačný systém pre riadiace zložky podniku.

Použitie modelu napr. pri bežných technicko-ekonomic-
kých štúdiách pozostáva zvyčajne z nasledujúcich krokov:
1/ Projektovanie východzieho stavu

Aproximácia daného /zdedeného/ stavu podnikania na lo-
žisku, t.j. k časovému bodu začiatku návrhu novej stra-
tégie rozvoja.

2/ Projektovanie ťažobnej aktivity
Výber dobývacích metód a úpravy ako výrobnej etapy v rám-
ci celkového podnikania.

3/ Plánovanie aktivity ťažobnej

Navrhovanie vývoja výrobnej činnosti v r ánci podnikania
na ložisku, zohľadnením vývoja požiadaviek trhu a kapa-
citných a technologických možností bane.

4/ Projektovanie ostatných aktivít
Prietorový návrh systému banských diel ostatných akt iv í t
/prieskum, otvárka atď./, zohľadnením zvolenej stratégie
vývoja ťažby.

5/ Plánovanie ostatných aktivít

Zosúladenie, synchronizácia a časový rozvrh všetkých

aktivít podľa požiadaviek na ich vzájomnú časovú a prie-

storovú súslednosť.

6/ Zobrazenie návrhu podnikania

Ide o zobrazenie vývoja podnikania v čase a priestore



ložiska. Zobrazujú sa všetky stavy ložiskovej a investič-
nej domény a tým aj komplexný dynamický vývoj navrhova-
ného procesu v zvolenom časovom horizonte t= 0,1,2,3,....

7/Hodnotenie návrhu podnikania
Výsledkom je zostava, odhaľujúca rôzne lokálne i globál-
ne aspekty navrhovaného procesu podnikania na ložisku.
Sem patrí vývoj potreby rôznych používateľom definova-
ných výrobných zdrojov v čase a priestore /ľudia, mate-
riál, energia, základka, vetry atď./, vývoj zaťaženia ka-
pacitne úzkych miest a ich odhaľovanie, podobne predpokla-
daný vývoj nákladov, výnosov a zisku, atď.

8/Vyhodnotenie navrhovania podnikania
Tvorí záverečnú fázu experimentálneho navrhovania. Spočí-
va vo vyhodnocovaní jednotlivých konkurenčných návrhov
na základe ich zobudenia a vyhodnotených ukazovateľov.
Diskusie nad získanými podkladmi vedú v konečnom dôsledku
k tvorbe nových vylepšených návrhov, v snahe optimalizo-
vať podnikanie, resp. získať výsledky uspokojivej úrovne.

Literatúra :

/I/ Selín, J. a kol. : Technicko-ekonomická ätúdia rozvo-
ja Štiavnického rudného poľa. /Zá-
verečná správa/ Košice, Rudný pro-
jekt PIO 1984.

/2/ Franko, J. a kol.: Technicko-ekonomická štúdia rozvo-
ja Rudňanského rudného poľa. /Zá-
verečná správa/ Košice, Rudný pro-
jekt PIO 1989.

/3/ Čech, J. : BAKYB 1- An interactive computeri-
zed system for mine planning.
In: APCOM 90. Berlin 1990.
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NÁZORY NA ORGANIZAČNÍ
V ČERNOUHELNÉH HORNICTVÍ

SESKUPENÍ EKONOMICKÝCH SUBJEKTU

H ... Vznik nových organizačních forem palivo-
energetických společností bude ovlivňován zájmy
státu (vycházejícími ze zabezpečování krátkodo-
bých a dlouhodobých cílů energetické politiky)
jako:

- maximálně možná demonopolizace umožňující vznik
konkurence a z toho plynoucí potřebný tlak na
ekonomickou efektivnost uvnitř každého odvětví,
ale při zachování takové ekonomické síly, která
v současné době finanční restriktivní politiky
bude s to zabezpečit obnovu, modernizaci, roz-
voj ...

V uhelném průmyslu se vytvoří pouze prosperu-
jící a.s., které budou schopny zajišíovat nejvyšší
využívání uhelných zásob. Odchylné případy schvalu-
je vláda ČR . . . " 1' x )

Citovaný požadavek, který je obsažen v usnesení vlády ČR
ze dne 19. 2. 1992 č. 112 I "Energetické politice České repub-
liky", do jisté míry odpovídá na probíhající "spor" o budoucí
organizační seskupení důlních podniků, zejména těch, které pů-
sobí na jednom ložisku.

Názory preferující "ložiskový princip" při utváření orga-
nizačních seskupení důlních organizací (zdůvodnění tohoto pří-
s t u p u ) , jsou uváděny v řadě publikací a prací v nedávné m i n u -
losti; na tomto místě se proto nebudeme zabývat jeho klady -
jsou dostatečně známy. Upozorníme - pro objektivní pohled, a to %

jen ve stručnosti, i na jeho některé záporné stránky.

1) Usnesení vlády ČR ze dne 19. února 1992 č. 112
x) ... zcela samostatně se po restrukturalizaci budou privatizovat doplňu-

jící výroby a služby při využití všech forem pri vat izace. V zásadě se
jedná o stavebně montážní a strojírenské činnosti ... " (viz výše uve-
dené usnesení vlády ČR)



Máme za to. že tzv. "ložiskový princip"

- nevytváří adekvátní podmínky pro působení trhu,

- "fixuje" (v případě OKD) monopolní (prioritní) postavení v čer-

ném uh I í,

- "fixuje" vysoký správní aparát a víceméně i převahu direktiv-
ních forem řízení,

- umožňuje narůstání tzv. "vnitropodnikových obratů" se všemi
negativními dopady na finanční situaci, volné zdroje, zadlu-
ženost ap.,

- "zakrývá" klady a nedostatky v hospodaření jednotlivých důlních

podniků,
- je v současné praxi narušen existencí úspěšného Dolu ČSM,

- je (jeho "nezbytnost, nutnost") zpochybněn situací, která

v revíru po celou předválečnou dobu (na ložisku působilo něko-

Iik a.s.),

- neguje požadavek "demonopolizace", který vyplývá z usnesení

vlády ČR č. 112.

Akceptujeme-1 i námitky, které jsme (ve stručnosti) uvedli

k prosazování "ložiskového principu" při vytváření případných

organizačních seskupení v revíru jako hlavního představitele

subjektů působících v ČU průmyslu, bude patrně nezbytné

- rozhodnout o rozdělení stávající akciové společnosti OKD na

několik nových samostatných subjektů,

- připojit k samostatnému subjektu Důl ČSM další důlní podnik

(podniky) OKR,

- zrušit a neobnovovat a.s. OKD ve stávající podobě,

- vytvořit samostatné akciové společnosti

. důlní podniky (doporučujeme 2),

. koksovny OKR,

. obchodní vč. působnosti v zahraničním obchodě, a to v pl

rozsahu.

Doprovodné činnosti stavební a strojní privatizovat samo-
statně jako akciové společnosti:

. doprava

. strojní

. stavební



Ostatní organizační jednotky rovněž privatizovat, a to samo-
statně (variantní ř e š e n í ) ; Správu sídliší zrušit a bytový fond
převést příslušným obcím v regionu.

Tolik jen z obecného, základního pohledu na řešení organizace

subjektů v ČU hornictví.

Má-1 i být dodržen požadavek "tržní konkurence v uhelném prů-
myslu", a to nejen v podmínkách O K D (vč. plnění strategických
cílů obsažených v usnesení vlády ČR č. 1 1 2 ) , není možno akcepto-
vat, resp. doporučit asymetrický model řešenní, jak je navrhován
poradcem panem G., ale hledat racionální, účelný a životaschopný
model jiný. Nejsme přesvědčeni o účelnosti "připojit" k Dolu ČSM
doly Kladno a Tuch lov ice (máme za to, že oba doly m o h o u působit
po vymezenou dobu jako samostatná organizační jednotka, která
bude příp. určitou dobu dotována) a Důl Heřmanice, který je - na
základě útlumového programu - zahrnut mezi doly určené k likvi-
daci. Jeho ekonomické výsledky z posledních let (ztráty činí za
leta 1989, 1990 a 1991: -238,1 m i l . Kčs, -244,5 m i l . Kčs,
-302,4 m i l . Kčs) nesvědčí o možném perspektivním zlepšení. Stejně
tak je tomu i v případě ukazatele ÚVN/t OT - 1990 - 860,47 Kčs/t,
1991 - 1211,17 Kčs/t, předpoklad v roce 1992 - 1627,0 Kčs/t,
1995 - 1669,0 Kčs/t, 2001 - 1800,0 Kčs/t.

Vytvoření jediné akciové společnosti ze stávajících důlních
podniků, resp jejich zapojení ve formě divize a.s. OKD, jak je
navrhováno a prosazováno stávajícím vedením OKD, apriori zaklá-
dá - jak jsme uvedli v úvodu - vznik monopolu se všemi negativ-
ními důsledky z něj plynoucími. Lze namítnout, že v případě
"monopolního chování" takto vzniklého subjektu může zasáhnout
příslušný "antimonopolní úřad", nicméně tendence uplatňovat m o -
nopolní postavení na trhu může přetrvávat v jiných, skrytých for-
mách.

Jedním z možných řešení problémů je proto námi navrhované «
vytvoření dvou akciových společností uhelných podniků ze stáva-
jících dolů revíru a samostatného Oolu Č S M s tím, že bude dodr-
ženo a realizováno - a to v plném rozsahu - přijaté rozhodnutí



0 likvidaci dolů Sverma, Odra, Heřmanice a Ostrava nepozději

do konce roku 1993. Znamená to tedy vytvořit dvě akciové společ-
nosti z osmi dolů karvinské oblasti, zbývajících dvou dolů ob-
lasti ostravské (Paskov a Stařic) a samostatného Dolu ČSM.

I v tomto případě možno namítnout, že i dvě akciové společ-
nost i , vy tvořené na jednom ložisku, se mohou - na základě vzájem-
ných (kartelových) dohod - chovat "monopolně". Zde však mohou
být zásahy příslušného "antimonopolního úřadu" účinnější, razant-
nější.

Výše navrhované seskupení (dvě akciové společnosti) předsta-
vuje i za současné situace poměrně silný ekonomický celek. Tato
skutečnost charakterizuje dosažený hospodářský výsledek (zisk)
za rok 1991:

doly karvinské oblasti + 1 159,8 m i l . Kčs

doly Paskov a Stařic + 399,0 m i l . Kčs

c e l k e m + 1 558,8 mi I . Kčs

(celkový zisk za všechny doly revíru vč. "útlumových" činil v uve-

deném roce 4,8 mil. K č s ) .

Uvedený zisk vč. zisku Dolu ČSM představuje objem více než

2 mld. Kčs, což při předpokládaných úpravách cen zabezpečuje pro

nejbližší období dobrou "startovací plochu" pro obě akciové spo-
1 ečnos t i.

Vlastní vytvoření dvou akciových společnosti by mělo být vý-
sledkem jednání zástupců jednotlivých subjektů do nich vstupují-
cích (jednání ředitelů důlních podniků OKD a Dolu ČSM) j rozhodnu-
tí pak posouzeno a oponováno příslušnými odborníky . Nezbytným I

1) Jednou z řady možných variant je seskupení důlních podniků OWD do dvou ak-
ciových společností, kde je i z části naplněn jeden z požadavků (kritérií)
- tj. společné hranice důlních polí (vždy u čtyř podniků ze sedni) a oba A
takto vytvořené celky jsou do jisté míry vyváženy i z hlediska působení \
důlní renty:
akciová společnost "A": doly - ČSM, 9. květen, František, Darkov, Fučík,

Paskov (Heřmanice - útlun)
akciová společnost "B"; doly - ČSA, Doubrava, Lazy, Dukla, StaříČ (Odra,

Ostrava - útlum)
Uvedený návrh si nečiní nárok, jak již bylo uvedeno, na komplexnost. Jsme
si vědomi toho, že jeho akceptace vyžaduje zvážení celé řady dalších kri-
térií, podrobnou analýzu všech podmínek (nejenom ekonomických), které jsou
spojeny s důlní činností. Teprve poté je, resp. bude možno přijmout pří-
slušné rozhodnuti.



předpokladem , resp. podmínkou pro "fungující a.s." je "relativní"

stejnorodost výchozích podmínek technických, technologických, eko-

nomických atd.

Řídící orgány (správni aparát) obou akciových společností je

možno vytvořit ze stávajícího managementu důlních podniků a Dolu

ČSM, tzn. není nutno rozšiřovat správní aparát. Příklad Dolu ČSM

tento přístup víceméně potvrzuje. V případě potřeby je možno

"akceptovat" převzetí max. 30-50 odborníků ze stávající správy

a.s. OKD.

V současné době nejsou dosud vytvořeny všechny podmínky
k tomu, aby český uhelný průmysl byl v rámci připravované restruk-
turalizace organizován podobně jako je tomu v některých západních
státech, tj. jako jediná akciová společnost.

Působení vytvářejícího se trhu a tržních vztahů je stále

ještě v počátcích; začínající "velká" privatizace postupně při-

pravuje podmínky, ve kterých se podniky budou nuceny chovat "trž-

ně". Jejich transformace ze stávající organizační formy do formy

nové je proces, který si vyžádá svůj čas nehledě na skutečnost,

že přechod uhelného průmyslu na novou organizaci až ve druhé vlně

privatizace celou transformaci, vč. hledání optimální organizace,

prodlužuje.

Domníváme se proto, že v první fázi jde o to, nalézt takovou
formu organizace, která umožní ve fázi druhé bez nási Iných zásahů
vytváření cílové organizace umožňující plně vyhovět požadavkům
naší ekonomiky. Tomuto přístupu dle našeho mínění odpovídá ze
tří variant organizačních seskupení podniků českého uhelného prů-
myslu varianta č. 3.

K jednotlivým variantám několik základních charakteristik:

1. Jediná akciová společnost zahrnující celý uhelný průmysl ČR.

2. Akciová společnost charakteru "holding", rovněž pro celý '
uhelný průmysl ČR.

3. Akciové společnosti jako plně samostatné subjekty vzniklé >]
v Jednotlivých lokalitách (revírech). i



ad 1)

Realizace této varianty předpokládá, jak vyplývá z jejího chara-

kteru, akceptaci přístupu, který je znám v zahraničí (např. Bri-

tish Coal apod.). V podmínkách uhelného průmyslu ČR je uvedená

varianta realizovatelná za předpokladu vymezení výrazných pravo-

mocí a kompetencí jednotlivých organizačním jednotkám v revírech

(DIVIZE).

Zabezpečuje na jedné straně možnost důsledného uplatňování záměrů

energetické politiky ČR, na straně druhé však nevytváří (resp.

minimalizuje) podmínky pro tržní chování jednotlivých subjektů

(vzniká monopol, který může maximálně omezit konkurenci).

ad 2)

Tato varianta vychází ze splnění podmínky, tj. že v j

revírech budou - v první etapě - vytvořeny akciové společnosti.

Jejich počet (na jednotlivých ložiscích) byl měl odpovídat trž-

ním podmínkám. Po jejich vytvoření a nezbytné (vymezené) době

působení jako samostatných organizačních jednotek (nutno provést

analýzy jejich aktivit, účinnosti forem řízení atd.) bude možno

přistoupit k propojování kapitálu s cílem vytvořit "holding".

Jeho klady i záoory jsou známy, nicméně se domníváme, že klady

převažuj í.

ad 3) i

Varianta předpokládá, že v jednotlivých revírech bude ustaveno i

"x" akciových společností jako nástupnických organizací (subjek- |

tů hospodaření) za stávající státní akciové společnosti či stát- j

ní podniky. ;

Vznik akciových společností vytvoří podmínky pro výrazné působení

tržního mechanismu, zabraňuje (budou-li v černém uhlí vytvořeny

alespoň 2 akciové společnosti) vzniku monopolu s jeho možnými

negativními důsledky.

Pro první etapu činnosti nových subjektů v tržním hospodářství

je jejich existence přínosem. Nutno však zvážit jejich počet na

jednotlivých ložiscích s přihlédnutím k obecně uznávané zásadě



"jeden podnikatel na jednom ložisku". Po vyhodnocení činnosti
jednotlivých akciových společnost', porovnání kladů i záporů,
jeví se jako účelné postupné "prorůstání" kapitálu v uhelném
průmyslu ČR s cílem vytvoření akciové společnosti holdingového
charakteru.

Vzniku a.s. holdingovho charakteru by mohlo předcházet - po doho-
dě všech akciových společností v uhelném průmyslu - ustavení spo-
lečné obchodní společnosti zabezpečující odbyt uhlí, koksu a kok-
sárenských výrobků vč. jejich exportu i importu.

Použitá literatura

Ing. Jan Kocurek a kol.:

"Vztah nabídky a poptávky, problematika cen a organizační
seskupení ekonomických subjektů v ČU hornictví"
VUPEK Ostrava, 05/92
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NĚKTERÉ PŘÍSTUPY K OCEŇOVANÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Úvod - Význam nerostných surovin

Význam nerostných surovin je zdůrazněn jejich neobnovitel-

noGti, alespoň v časovém horizontu lidskt-hu života. G využívá-

ním nerostných surovin je spojen neobyčejné významný národohos-

podářský efekt spočívající v mnohanásobném zhodnocení relativ-

ně levných přírodních zdrojů.

Na některých surovinách je určitá průmyslová produkce zce-

la závislá a tedy jiným technickým materiálem by se v současné

době daly nahradit jen nesnadno, nebo vůbec ne. Závisí na nich

osud důležitých průmyslových odvětví, jejichž prostřednictvím

vstupují do národní ekonomiky.

Vzhledem k neúplnosti nerostného bohatství ve většině zemí

světa stále více surovin se stává predmetom světového obchodu,

ekonomiky a politiky. Přispívá k tomu růst potřeby surovin, po-
1 kles kvality zdrojů, jejich vyčerpávání v určitých oblastech,

zvyšující se náklady na jejich získání, kromě jiného i z toho

důvodu, že nová naleziště se často nacházejí v odlehlých oblas-

tech.

Hodnocením ložiska musíme dojít ke zjištění efektu provozu

těžební organizace s ohledem na zjištěný :itav záoob nerostné su-

roviny s určitým obsahem užitné složky, možnou ziskovost těžby

nerostné suroviny ve vazbě na dobu provozu těžební organizace,

přičemž poslední dva uvedené faktory jsou v tržních podmínkách

[„, závislé na vývoji relace mezi nabídkou a poptávkou po určitých

nerostných surovinách nejen světově, ale i s ohledem na jejich

tuzemskou potřebu a důležitost jejich významu pro produkční sys-

tém ve státě. Oceňování ložisek má tedy význam jako kriteriál-

ní funkce pro rozhodování, zda vůbec a v případě, že ano, jak

realizovat podnikatelskou činnost na ložisku.



A. Přehled u soiiciľ.iiuiiii :;tavu metodických prístupu k hoiinocuní

(oceňováni) luziiit.'k nerostných suruvin

1. Širší souv IĽ 1 o:; t i v prístupu k oceňování ložisek nerost-

ných surovin

Pros tŕednictv im hodnocení ložiska a jeho ocenením, musí me

zjistit, ziiii budoucí výnosy z hornického podnikání budou

zabezpečovat ucukávaný finanční efekt z kapitálu vložené-

ho do tohoto podnikání.

Problematiku (prístupy) k hodnocení a ocenění ložiska (sta-

novení jeho ceny) můžeme chápat v různé podobě :

a) Mohli bychom uvažovat pouze s problémem stanovení ceny ff

užitní; slunky nerostné suroviny a velikostí zásob a s

OĽUiniii im lu/i:ik;i pouze ve vazbo na tuto conu, tzn. ve

vazbé na výši možných tržeb plynoucích z prodeje ne-

rostné suruviny, její užitné složky (složek).

b) Múžemu uvazovat při ocenění ložiska s výší výnosů ply-

noucích z prodeje nerostné suroviny, tj. s výnosy ja-

ko rozdílu mezi tržbami z prodeje nerostné suroviny

(její užitné složky resp. složek) a nákladů na repro-

dukční proces těžební kapacity na ložisku, tj. nákla-

dů těžebních, opravárenských, nákladů na ekologii, pří-

padné až.nákladů na prodej suroviny, včetně nákladů

napr. u rud na proces zhutnění, dopravu rudniny apod.

Přitom náklady spojené s činnostmi do doby předpoklá-

daného zahájení provozu (těžby) na ložisku mohou být

hodnoceny samostatně, tj. jako náklady snižující výno-

sy plynoucí z těžby nerostné suroviny z ložiska a je-

jího pLoduju, anebo by mohly být součástí komplexu

nákladů jak na předvýrobní etapu na ložisku, tak i na

vlastní těžbu ložiska.

c) Nebo můžeme pod pojmem ocenění uvažovat s rentou ply-

noucí z těžby, která vyplývá z lepších přírodních pod-

mínek těžby, z lepšího situování ložiska pod. a tím

i nižších nákladů jak na předvýrobní etapy (tj. etapy



(jrud vlastní těžbou), tak i pri VLIIÍLIIÍ tú/hú a prudid-

ji nerostně suroviny. Cena ju vlautnti úmorná výši run ty

plynoucí z exploatace ložiska jakužto rozdílu napr. li-

mitních (prípustných srovnávacích) nákladů a individuál-

ních nákladů těžby dosahovaných na vlastním ložisku apod.

d) Můžeme uvažovat s tím, že nedochází ke stanovení euny

ložiska v penězích (v absolutní peněžní částce)tak, ja-

ko ve výše uvažovaných přístupech k oceňování ložiska,

ale jako kritérium ocenění ložiska jsou použité poměro-

vé ukazatele, které jsou hodnotové poměry vyjadřující

nákladovou rentabilitu, dobu návratnosti investic, anebo

ukazatel nákladovosti apod.

s t i zuiní a rozvinutou tržní ukunoinikou ukazují, t v.

kompluxní prístup k oceňování ložisek nerostných surovin \iv.

ztotožnit s pojetím označeném ad b). Znamená to tedy, že pro oce-

nění ložiska je nutné odhadnout rozložení budoucího toku výnosů

(příjmů i výdajů pro stanovení výnosů) plynoucích z vloženého ka-

pitálu do hornického podnikání na ložisku po dobu od určitého po-

čátečního data souvisejícího s projekcí prací na ložisku, průzku-

mem, přes dobu výstavby těžební kapacity a dobu vlastního provo-

zování těžební kapacity (včetně případného rozšiřování její pů-

vodně předpokládané kapacity), tj. po celou dobu životnosti tě-

žební podnikatelské jednotky na ložisku.

2. Pojetí oceňování ložisek nerostných surovin

Metodické přístupy oceňování ložisek nerostných surovin uvá-

děných v literatuře, které jsou používané v různých zemích světa

jsou rozdílné kromě jiného již podle toho jak je chápán samotný I.

pojem ocenění ložiska nerostných surovin. Napr. zda pod pojmem s

ocenění chápeme :

- tržby plynoucí z prodeje užitné složky nerostné suroviny

v ložisku obsažené,

- zisk vyplývající z exploatace nerostné suroviny jako roz-

díl tržeb za prodej užitné složky a všech nákladů s exploa-

tací spojených,



- vynos ijpiijunv :; u xp I u;i tac i u;i základě působeni důlní rentv,

- vv:; 1 (Miky pomúĽÚ hodnutový.ch ukazateli] apod.

Ji; nutní! uvažovat takij 3 tím, že ložisko nsru::> ttiých :;uro-

>. in nelze považovat za autonomní objekt, nln to, že je nutno ?va-

/u-.nt řadu juho vazeb s ostatními prvkv a okolím el;unom ického ays-

ti::iiu národního hospodářství. Přitom tyto vazby mohou mít krite-

r i .i 1 n f cli.-iľ.'ik tur pro pnr>u/ov;iin ln,':i;ika - jdi? napr. o upntimií

•jtjtiu správy v obla'jti daňové, ekologické, pronájem ložiska

n p nd.

Ji* zřejmá, že ocfiňování ložiaek nerostných surovin je /a-

lo/eno na řadě vstupních informací, z nichž mezi nejdůležitější

patří informace důlně-geologického a společensko-ekonomického

charakteru (výše zásob, kovnatost nebo jiné kvalitativní para-

metry nerostných složek, upravitelnost, světové ceny surovin,

úrokové sazby, inflační tendence atd.). Protože tyto výstupní

informace i výsledky nákladného geologického průzkumu budou

ověřeny až praxí a charakteristiky ložiska budou známy detailně

až po jeho vytěžení, je nezbytné používat při hodnocení a oce-

ňování ložisek nerostných surovin poznatky na bázi matematické

statistiky a simulace operace s náhodnými veličinami, generová-

ní náhodných čísel apod.) spolu s využitím výpočetní techniky.

S aplikací metody simulace je nutné také uvažovat při oce-
ňování ložisek z toho důvodu, že je možné očekávat změny v čase
u některých vstupních parametrů determinujících cenu ložiska a
obzvláště pak těch, které jsou spojené s faktorem peněz (např.
cena užitné složky, úrokové míry apod.). Jelikož při oceňování
ložisek je nutné počítat s časovou hodnotou peněz (se změnou
jejich hodnoty v čase), musí být při oceňování ložisek využito
také poznatků z matematiky týkající se problematiky úrokového
počtu.

B. Metody oceňování ložisek nerostných surovin

Každé hodnotící či oceňující kritérium by mělo respektovat

dvě základní zásady, a to :



- n ľ'.'iJriiiĽ t v roz h o r l o v á n i j t; <J;á v:in;j v«t:';i:» .••hikúm |H<;d m e n š í m i

- proiífiuL". t j i? d á v a n ú VĽÍIÍJIIÚ j s i m z i s k ů m pn.'iJ pu/(ki j:'i f m i.

Metody či kritéria, které se těchto zús.id nejvíce přidržují,

j'.5nu ty metody, které používají koncepci: "Uiakontovaného Cash -

ľ 1 nw fOCF)", tj. diskontovaných příjmů, jakožto velikosti čisté-

ho / í sku ;i uilpi'su. tlejvĎtúí důraz i s uhlr.'dtMii r t :• /uhrali ičfií Zku-

;í e 11 a u ti ze zemí s vyspelou tržní ekonomikmi budeme orientovat na

motody či kritéria vázaná na přístup ozn;)č<;ný ad b), tj. prístup,

!:tc!rý uv.'i.'iijo :> hodnocĽium v ý íí ĽÍ budoucích výtio'jú r: i příjmů z lo-

žiska. Jinak ye jedná o kritéria, kter;í v rjuhú zahrnují faktor

času.

Jako základní metody, resp. kritéria, budou :

- Hoskoldův a Morkillův vzorec (kritérium)

- Čistá současná hodnoty. NPV (net Present Value)

- Vnitřní výnosové procento. IRR (Internal Rate of Return)

- Míra růstu bohatství. WGR (Waelth Growth Rate) ;

- Míra růstu návratnosti. GRR (Growth Rate of Return) I
í
í

Následné ještě uvedeme kritéria hodnocení ložisek dle U

přístupu ad d ) , která vycházejí z poměrových kritérií vytvoře- s

ných na bázi poměru hodnotových ukazatelů, které mají orien-

tační vypovídací schopnost.

Jedná se o kritéria :

- Míra návratnosti kapitálu (Accounting Rate of Return on

Capital)

- Doba návratnosti investic (Payback period) '

- Index zisku (profitability index). 1
!

Závěr |

Ocenění ložisek nerostných surovin je velice rozsáhlá, |

komplexní a složitá problematika. I



L tuho h I (Mli :;k,i ji; nutnú 3 i uvijiloini t, že kľitijn.i pru ru/-

hodování o vhodnou 11 (i.ilĹiiho investováni kapitálu do určitú pou-

nikate^jké aktivity (včutné podnikaní při exploataci nerostných

surovin) jsou pouzu vodítkem pro tato rozhodování. Skutečné roz-

hodnutí musí uskutečnit nakonec kompetentní pracuvníci po svá-

žení výsledků všech technických a ekonomických analýz, což zna-

mená po zvážení značného množství informací, které tato rozhod-

nutí ovlivňují včetně zvážení specifických rizik a nejistot, kte-

ré s sebou nese každé investiční rozhodování.

Dále je nutné zdůraznit tu skutečnost, že oceňování ložisek

nelze provést pouze z jediného hlediska, ale s ohledem na komp-

lex vazeb, které úroveň ocenění ovlivňují. Jedná se v prvé radě

o vazby pnramn trů ;i pmluiínek geoloni^kého charakteru, technic-

ko-techtiul iijj i CIMMIII nkmuiiii i ckúhú , u to jak vni tru:; t.i Ln íhu , tjlv

vnějších ekonomických podmínek včetně podmínek geopolitického

charakteru při akceptování rizika odhadu úrovně vývoje jejich

hodnot a správnosti stanovení jejich vazeb.

Prof.O. Rudawski z Colorado School of Mines vyslovil tento

názor na oceňování ložisek : " Nejlepší, nejspolehlivější meto-

da oceňování ložisek nerostných surovin neexistuje. Žádná meto-

da, žádné krirérium není dokonalé. Možno zdůraznit, že metoda

současné čisté hodnoty (MPV), "diskontovaný Cash - Flow (DCF)"

jsou metody ekonomicky zdůvodněné, přičemž využití různých me-

tod oceňování závisí na cílech, které oceněním sledujeme".
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PROBLÉMY STANOVENÍ TRŽNÍ CENY BÁŇSKÉHO PODNIKU V ČSFR
ČSFR.

ilyaci

Tržní cena báňského podniku je pojem, který u nas neDy1 znám

až do roku 1991. V tomto roce byly vyaány žôkcny, jejichŕ uplat-

ňovaním vzniká potreba stanovovat odhadní canu ložiska nerostných

surovin a/nebo báňského podniku.

Zákon ČSFR č. 229/91 8b. o úprava vlastmcuýcn vztahä k páde

a jinému zemědělskému majetku (ve zněni zák. č. 93/92 3b.) a ze-

jmena tzv. velký privatizační zákon ČSFR c. 92/91 Sb. o podmín-

kách prevodu majetku státu na jiné osoby (ve znéni zák. i. 92/92

Sb.í. Zákon č. 92/92 Sb. v § 6 předepisuje náležitosti privati-

začního projektu, jež určuje m.j. právě metodu odstátněni podni-

ku. Odstavec dl v I i předepisuje acenéní privatizovaného majetku

a odstavec h) téhož paragrafu stanovení ceny při prodeji.

Odstátněni zdrojů nerostných surovin by ale nebylo možné bez

náležitých úprav báňského zákonodárství. Tyto úpravy přinesly

český báňský zákon č. 541/91 Sb., slovenský báňský zákon č.

498/91 Sb., český zákon o báňské správé c. 542/91 3b., slovenský

zákon o báňské správě č. 499/91 Sb. , český geologický zákon č.

543/91 Sb. a slovenský geologický zákon c. 497/91 Sb.

Odhad ceny báňského podniku je možné provést několika způso-

by. Na svoleném postupu potom závisí potřeba vstupních dat.

v
Odhady cen

Od běžného průmyslového podniku se důl principielně lisí

v jednom - v existenci ložiska, na kterém je postaven. Je to tedy

továrna na produkci nerostně-surovinové komodity, která je zcela



/-z:;r;j r: i ivéí jľásob' turovi.;"'.'/ Pr: /vroou, *. r.at '•; -.\i • ; ~>ou. ' ;_M\;

SK '• iď' f',':icky imooiini a svfí i ;;tav r,3 rozdíl aa K i as».iC!.zi"'"' iičac-

•"iino obsanu po i mu :a5OG n e m a m aauz-a natupem a proae }=rn. M a u

v:,Ti.=ide/n K nákladním účetním výkazam * M P . k rozvaze dvajaKý cha-

r j i a r . Pokud oyly zakoupeny napr. iako scuíist parsunj, ooje^í
;5» Břímo ve fixních aktivech, POKLICI byly napr. avéŕsny pr'5-Kumem

a prŕzKum DVÍ financován těžbou vlastního bariik.sha podniku, budou

SK.ry.y *> ouěíných aktivech rozvah za. nskaiik let ootŕebných k je—

iich osvojováni. Nikdy se ala neobjeví jako cslsc coby zásoby

•' ;:"ní5znV'ch aktivech. Proto také nemohou platit viicá pravidla pro

'i-5",.jvání zásob výrobv a to buď náklady jejich pořízeni (t j. ná-

:-.upni činou neba kalkulovanými náklady na jejich pořízeni), neno

•.ti ar. o u realizační cenou (výrobní canou), poK.ud je ni.;rši než na-*>-,

Klady pořízeni. Ověrsné zásoby ložiska nerostné suroviny se oa

tov-ítních zásob surovin liší ale v jednom. Jsou v principu koneč-

ns, a tak pri oceňování je jasný jeho časový horizont.

Oceněni ložiska nerostných surovin je tedy specifický pro-

blém, který ovšem je ŕesen klasickými prostředky. V zásadě exi-

stuji dvě možnosti. Buď ložisko vidíme jaf.o pozemek, nebo jako

továrnu. Pokud jej vidíme jako továrnu, potom ji (resp. dial) mô-

isme vidět jako podnik na výrobu peněz, nebo jako majetek, a to

buď v CtĚetní nebo tržní hodnotě. Moäná je samozřejmě kombinace

těchto možností, neboť už sám pojem ložiska nerostných surovin je

časoprostorově velmi vágní a ta jeSté je maíné prodávat ložisko

pouze nalezené (vyhledané), nebo už prozkoumané až zcela osvojené

s vystavenou těžebnou, čili důl, a to buď právě těžící, netra dri-

ve či později opuštěný dnes tudíž netěžící. Podívejme se ve

stručnosti na charakteristiku základních metodických pŕístupô

k cdřiadům cen zdrojů nerostných surovin.

— loi],skn iako

Patří sem násobení plochy ložiskového uzemí určitou sazbou

vztaženou na jednotku plochy a měnící se podle druhu suroviny.

Řadím sem také násobení objemu (tonáže, kubatury) ověřených zásob



;.;.-•"- tou riQ-nnatcL; ;a i t nisuo 1 !ip suraviny nebo rinrí;ní -sr.ovj

ni cany z prods jíl a . aupi analoiicfcych iaíisek v minulýcn Letec

v oDdobr.ych ekanoraickoqeagrafických Poměrech.

Jsha cena .?e rovna současné hodnote budoucích I predpoklada-

ných) čistých při imii z jeho těíby s u.vazemm časového horizontu,

ceny investovansno kapitálu, inflace « rizika jako takového.

=. _Lttll.SkQ_ia.lS£L_ ÍUÄ I f i i e k .Y_£lt5..tDJL_tlOClnOJÄ

Cena je stanovena jako soubar vlastnických aktiv, které lze

vyčíst z učetnl rozvahy. Je součtem položek nemovitosti - odpisy

+ inventár + účty dlužníků + hotovost - dluh - účty věřitelů.

— ložiskp jakq ma ietek v tržní hodnot

Cena se stanoví jaká rozdil součinu csny jedné akcie dolu,

:a kterou se prodává na burse krát počet vydaných akcií a účetní

hodnoty dolu.

Vstupní riafr.-T orn pdĥ riv

Vyjádřeno souhrnně bez členění podle skupin metod odhadá, je

nutné mít podrobnou evidenci všech obchodních případů báňských

nemovitostí v dlouhodobém a regionálním členěni, sazebníky koefi-

cientů plošné či objemové produktivity nerostných surovin (uzná-

vane obecně jako různé sazby a koeficienty při odhadech cen sta-

ved), hodnoty úrokových sazeb dlouhodobých státních dluhopisů

a kapitálových trhu, prognózy vývoje domácích báňských nákladä

a cen na nerostnesurovmové komodity včetně inflačního vývoje

a vývoje směnných kurzů, akcie báňských podniků kótované na bui—

zách cenných papírft.



L'og'upnos* y- -_u p n i:' CJ.-- . CI5FR

1 .is.uch Dferaeau je patrne. že u na = mnoha z nicn .i=ou ne-

aostupna P S D O temer nedostupne. Stuaj-um croqnc: ;sn s nakladú

a sménnvcr. kurzô oyio záležitost! hoboy jednotlivca 5 ne crgar.i-

zovaneho instituciDriaimnc zejmu s je tomu IŠ>' došuc. BITJ:, maj Í

scnvaisny isgisisii^ní normy. ale neexistu 31. btatni dn.'ncpi;y

dilem n?e ístuii, aiiem jsou krátkodobé. Stát se rojpada.

oce ftoy iT.ru iPši5&> nerostnvcn si-rpym

Restituce pôdy jii nvnl umožňuje koupi a prodej zeimena ne-

tětenycn nevy hrazených zdrojů. V pra:-ci je zajem o zdroje étšrK.o-

oiskä e. Kamene ze strany SRN a Rakouska.

veika pri vr. i::acs umožniia proaat podliv na cementárnách

a vaoenw.éicn preaevsiíri D f U i ď v m 3 německým T

'.om-retni rinar.rni a dalsi ujednáni jednotlivých zanranič-

nich akvizici ne T sou bezne známy. Známy jsou ale dvě> skctsrnosti.

Naše oDecriá nszn=ío=t afi ivanvcn postupů Pri odháaech trzn i creny

benskych poaniká 0 nřkvorě zprávy v HosPodarsKýcn novir.ac!,, kde

.zahraniční auditorsKe firmy za nejspolehlivější metodu, scenerii

našich podniKů «úi -ada.i. m=toou stanovení jejich uíetn: nooncty

a zcela zavrnu.ji metodu r.oanoty Du.doucicľ' pri jmů. bonurel. catua

Dy takto néľ.dc psstupovai u dclô a ložisek, jeíicn; poa'iat,;. ne-

musí Dv't irsKtiCKv vr.Dec '/ rozvaze zacnvcsna, Du.de vlastne nonnn—

tu aolu z to tc? nova t s? zostatkovou hodnotou jeho tscnmcKítio v;--

Dáveni, u •oľ; jsoi; rozhoau.ilci pravé budoucí výnosy.

I

Občas se lze doslechnout zprávy o nabídkách z& zahraničí ns

koupi nÉr.terého HSĚSIID ložiska velmi kvalitního staveDnlho kamene

D těžené mocnosti aesitek metra :a cenu. í v pŕepci-iu) ao 1000,-

Kčs/m1 aobyvscino prostoru nebo 2,— Kčs/t ovérenycn zásob.



bamasrsjme- se K.asoa f.oupe cenot.oiiv je- věc: i n a i v i a u a i n i

aonady ,T>ezi KUPUHCIHI a praoäva.i ic i n . j e pak k i u n S metna, any

treDš io2isko K.amene DVIO vestns /ybaven i lomu prodáno trecč. E =

momentálně' p ia 'ncu cenu jsane tun--- drcenen.D kameniva i-rat součas-

na t o n í i b i i a n i r - i c n :asoD nebo za c«nu ^ovna.ilc: s& r o í n : t o n a í i

t=;Dy ř.rát 2o ; s i Krát i o /. momer.-ca J nt platne c?n; i - crc = r.éno

kôTienivô. Ale mu s i a e t o saDvocin-rij:- v u P i = t i t proca •«. ' lc imi ' i KU—

PL- ' ic íitit-i.. 'i ai'.ovi zdóvcanSní vyí&u--. !•=' viay pocircDr.ou. is -nrsncn)

niir i.etinqovoii i-.-j.ai: £•. něsoi j i- : :»neni majetku - lEMisens j a t - í :

c- vetší v£c. --'iw i sem äiespoŕi =tru:n# L---.5.Eai, n s s : . i s u ' j í jed iná

i. nsiieT'S; (cí ico ;, ja l o c e n í : sva • soucas'"', near- o;---; DUOGLC: ^au-

P* vv ViieciiiuLy n'i; jetel-. -, i c t i s u o a oůi nevy j itne j e . bi.uíeín* ;5ne

akviEice se iTio.se' od oc-nadô cenovŕ- i i š i t . Klíčem j e =, love ?• ve i .

Dr ive, nyní. z i i r a / a / i u nas.

ič-YSX

i t ; . - itivBi i.-. •.f.-.rn c s n - t;:- r-.sKcr-.c- poci,i ', i. t C; ,w2i=>kä n e r o s t n é

5i i -?v i ny !-:o-i: .i-scinorriäCnc- s D&ZKC-"-T ;. i t . t n - p r e c p a u r i . P ř i t o K ska—

círiÄ v • =-£. aDrican:-it&- ceľ' .-• rsô. i i. : B / Í H E KOUPĚ sf.- m č l t i znaent l i -

r i - . act ;.. oni-rer r ' i i ri>...' c3dhaQ'_i ceny = c-tíriady =v mnno'j v * r ž : n ř l i š i t

:. K& : - " ; ' p r ! : t a n n •• i s d i n i spravneno" odrisou pre- .leananj

ris =• rjsnŕ- M i P i i j i i i h o Í.YJÍJ buaouci ms.jsr&k a " ; i - . : r._.

' D-iMaau ri£ STrsnéi o r D o a . ŕ . j l c i n o ä\ j i j . soi.'.časn;- fnajs-i-

!•• c r nie-, d. r 'i *ŕ d <™ r"ť;.Mi.i y CE-r. ľtdro/ic nE^ostrivTr! s u r o / i r i r< ^. r i. z E- .I I

5 F P. n='. diounoi- radu 'cecrvuckycr, p a t í i : pŕeaevšin, v cla na v e r s -
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I n g . L i b o r D o l e ž a l , I n g . Z d e n ě k B u c h v a l d e k ,
VUPEK Praha, d. COAL-ENERGY Ostrava

ZKUŠENOSTI Z APLIKACE METODIKY EKONOMICKÉ KATEGORIZACE ZÁSOB NA
ČERNOUHELNÉM LOŽISKU

V průběhu r. 1991 byl realizován poprvé na uhelném dole ČSFR
propočet uhelných zásob, který umožnil na základě stanovení ekono-
m i c k é efektivnosti vytěžení a zpracování uhelných zásob rozdělit

A p o l o g i c k é bloky na
- rentabilní (zi s k o v é ) ,

- podmíněně rentabilní a
- Í t r átové.

Tímto prvním uhelným do I em, který velice aktivně spolupracoval při
aplikaci tohoto propočtu / 1 / byl Důl Kladn o , s.p. v Libušině.
Vedení Dolu Kladno prozíravě zhodnotilo možnosti této aplikace,
které m o h o u být velice užitečné v oblasti rozhodovacího procesu
v nově se utvářejících ekonomických poměrech. M o ž n o říci, že od
první prezentace o existenci metodiky propočtu ekonomické katego-
rizace zásob na hornické konferenci / 2 / v Beskydách v r. 1990
byla z iniciativy Dolu Kladno dohodnuta realizace tohoto propočtu
do 3 mě s í c ů . Smluvní řešení započalo již v prosinci 1990 a ukonče-
no bylo ve 12/91. K vlastnímu řešení bylo m o ž n o přistoupit po řadě
náročných konzultací s pracovníky odborných útvarů Dolu Kladno,
kdy po dobu téměř celé 1. poloviny r. 1991 bylo nutno vzájemně vy-
jasnit přístupy k řešení dané problematiky a následné přípravné

J<roky k zpracování prvotních podkladových m a t e r i á l ů v oblasti zá-

jb, nákladovosti a výnosů.
Okruh problematiky vymezil potřebnou účast profesních pracovníků
důlního podniku (technici a technologové přípravy výroby, geolo-
gové, měřiči a e k o n o m o v é ) , kteří zajišťovati zpracování potřebných
podkladů. Z hlediska organizačních a důlně technických podmínek
lze Důl Kladno charakterizovat taktot



- jde o d ů l n í p o d n i k s p o j e n ý ze 3 b ý v a l ý c h s a m o s t a t n ý c h d o l ů
s h o r n i c k o u č i n n o s t í p ř e s a h u j í c í 100 let,

- s v ý j i m k o u z á v o d u 1 ( N e j e d l ý ) jsou na z á v o d e c h 2 ( G o t t w a l d )
a 3 ( Z á p o t o c k ý ) u h e l n é z á s o b y téměř d o t ě ž e n y n e b o z n a m e n a j í
v y s o k o u n á k l a d o v o u n á r o č n o s t ,

- v z h l e d e m k r o z d í l n ý m p o d m í n k á m d o b ý v á n í na j e d n o t l i v ý c h z á v o d e c h
n u t n o a p l i k o v a t i r o z d í l n é t e c h n o l o g i e d o b ý v á n í p o d l e j e d n o t l i -
vých s l o j í ,

- z n a č n á d e k o n c e n t r a c e v ý r o b y d a n á z e j m é n a v e l k o u p l o š n o u r o z l o h o u
d ů l n í h o p o l e a d o b ý v á n í m z b y t k o v ý c h z á s o b ,

- n a d v o u z á v o d e c h jsou d o b ý v á n y s p o d n í lávky H l a v n í k l a d e n s k é
s l o j e ( H K S ) ,

- d o b ý v á n í n í z k ý c h siojí v t e k t o n i c k y n a r u š e n ý c h p o l í c h s v y s o k ý m á
p o d í l e m p ř i b í r k y p r ů v o d n í c h h o r n i n ,

- d o b ý v á n í p i l í ř ů p l n é m o c n o s t i H K S je p r o v á z e n o z v ý š e n o u n á c h y l -
n o s t í ke v z n i k u p o ž á r ů , p ř í p . z á p a r ů .

Za k l í č o v é p r o b l é m y b y l y u r č e n y :

1. K v a l i f i k o v a n á i n t e g r a c e b l o k ů z á s o b ( I B Z ) , o d v o z e n á od s t á v a j í -
c í h o s y s t é m u e v i d e n c e g e o l o g i c k ý c h b l o k ů při s o u č a s n é m r e s p e k -
t o v á n í s p e c i f i k j e d n o t l i v ý c h z á v o d ů a s l o j í .

2 . S t a n o v e n í a v y č í s l e n í c e l k o v ý c h n á k l a d ů na t ě ž b u v takto v y t v o -
ř e n ý c h IBZ.

3 . O c e n ě n í v ý n o s ů - t r ž e b u v y t v o ř e n ý c h IBZ n e j e n ve v z t a h u k p a r a -
m e t r ů m v ý h ř e v n o s t i s u r o v i n y v b l o k u , ale i v z h l e d e m k r e á l n é
s o r t i m e n t n í s k l a d b ě ( r o z p a d u ) t ě ž b y z j e d n o t l i v ý c h IBZ.

P r o p o č e t byl p r o v á d ě n ve 2 f á z í c h . V 1. fáz i p r o b ě h l o s t a k i cké
o c e n ě n í j e d n o t l i v ý c h e l e m e n t á r n í c h č á s t í z á s o b ( I B Z ) , t j . b e z p ř i -
h l é d n u t í k h a r m o n o g r a m u těžení č á s t í l o ž i s k a na d ů l n í m p o d n i k u
a k v ý v o j i c e n a n á k l a d ů v č a s e . Z n ě k o l i k a s t o v e k g e o l o g i c k ý c h
b l o k ů z á s o b b y l y t y t o i n t e g r o v á n y p o d l e s h o d n ý c h či p o d o b n ý c h p r o -
v o z n ě t e c h n i c k ý c h a g e o l o g i c k ý c h p o d m í n e k .

N á k l a d o v é o c e n ě n í IBZ b y l o p r o v e d e n o na z á k l a d ě a n a l ý z y v ý s l e d -
k ů h o s p o d á ř s k é č i n n o s t i D o l u K l a d n o za r. 1 9 9 0 . K p ř í m ý m n á -
k l a d ů m t ě ž e b n í c h ú s e k ů byly p ř i ř a z e n y p ř í s l u š n é p o d í l y n á k l a d ů



ú s e k ů s l u ž e b , o d b y t u , d o p r a v y , ú p r a v y a s p o l e č n ý c h režií z á v o d -

ní a p o d n i k o v é ú r o v n ě . P o m o c í indexů byly n á k l a d y p ř e p o č t e n y

na c e n o v o u ú r o v e ň r. 1 9 9 1 .

Trž b y za uhlí pro j e d n o t l i v é IB2 byly s t a n o v e n y na z á k l a d ě

s o u h r n n é h o k v a l i t a t i v n í h o u k a z a t e l e - v ý h ř e v n o s t i .

C e n y (tržby) byly s t a n o v e n y na úrovni p l a t n ý c h v e l k c D c h o d -

n í c h cen. R e n t a b i l i t a byla v y j á d ř e n a u k a z a t e l e m n á k I a d o v o s t i,

i', p o m ě r e m i n d i v i d u á l n í c h n á k l a d ů k i n d i v i d u á l n í m tržbám za

p o t e n c i á l n í produkci z IBZ, p ř i č e m ž za r e n t a b i l n í zásoby jsou

p o v a ž o v á n y IBZ s k o e f i c i e n t e m n á k l a d o v o s t i Ä 1.

U k a z a t e l e n á k l a d o v o s t i byly p r o p o č t e n y ve d v o u c e n o v ý c h

ú r o v n í c h . P r o p o č t y 1. fáze p ř i n e s l y n á s l e d u j í c í d í l č í v ý s l e d « y !

Dat.základna 1. fáze

Závod 1

Závod 2

Závod 3

Podnik
Důl
Kladno

Počet
IBZ

61

45

22

128

Lkazat.
náklad.
K Č S / K Č S

1,3

1,45

1,21

•

Zásoby rentabilní=ukazatel nákIadovost i á 1

VO ceny ČSFR r. 1991

počet
IBZ

19

1

3

23

% z celk.
zásob

44,1

8

22,4

38

ceny ČLE na evr.trhu
(1 CM = 17,73 Kčs)

počet
IBZ

51

40

21

112

S z celk.
zásob

91,5

82,4

97,8

91

Z výchozí základny - uhelných zásob členěných do 128 IBZ, splňuje

kritérium rentability pouze 23 IBZ, což z celkových zásob před-

stavuje 38 X podři; Tento podíl zásob zatížený výrobními náklady

(průzkum, těžba, úprava, dopravné loco) by na trhu ČSFR ve VOC

r. 1991 byl pro těžební podnik rentabilní. Naproti tomu za před-

pokladu umístění produkce Dolu Kladno v plném rozsahu na evrop-

ském trhu s ČUE v cenách r. 1991 by kritérium efektivnosti splňo-

valo 112 I8Z (91 % z celkových zásob), což by znamenalo téměř

2,4 násobné zvýšení.



Do II. fáze - dynamizovaného propočtu byly zahrnuty pouze
zásoby vytěžitelné (r hlediska vázanosti) dle IBZ z jednotlivých
závodů. Do komplexních nákladů těžebních úseků byly dále zahrnu-
ty náklady na otvírkové práce související s přístupovými cestami

ke stanoveným IBZ v tomto rozsahu:
ceI k.nákIady

závod počet objektů (mil. Kčs)

Z 1

1 2

Z 3

18

6

3

67,4

16,4

1,8

podn i k 27 85,6

Očekávaná tržní cena produkce z příslušného IBZ byla stanovena
ze známých parametrů výhřevnosti a očekávaného rozpadu těžby
- třídnosti. Propočet byl proveden opět ve dvou cenových úrovních
jako v první fázi, IBZ byly setříděny pod I e individuálního ukaza-
teie nákladovosti po závodech a za podnik. Dílčí výsledky propoč-
tů I I . fáze:

Dat. základna I I. fáze

Závod 1

Závod 2

Závod 3

Podnik
Důl
Kíadno

Počet
IBZ

38

36

20

94

Podíl vý-
těži tel .
zásob
z geolog.

%

44,3

49,9

47,6

45,2

Zásoby rentabi lní=ukazatel nákladovost i*i

VO ceny ČSFR r. 1991

počet
IBZ

10

10

% z využ.
zásob

43,6

34,8

Ceny ČLE na evr.trhu
(1 DM = 17,73 Kčs)

počet
IBZ

36

34

19

91

% z využ.
zásob

100

95,4

96,6

93,9

Dalším krokem II. fáze propočtu bylo provedení tzv. kumulativního

propočtu ukazatele nákladovosti. IBZ jsou zde setříděny podle

klesající rentability a současném nasčítávání množství zásob, po-

tenciálních tržeb a nákladů a opět ve dvou cenových úrovních. Vý-

sledkem bylo zjištění, že v úrovni VOC r. 1991 je na celém podni-

ku rentabilních 72 % vytěž iteIných zásob soustředěných na závodě 1,



přičemž ar»i jeden IBZ na závodech 2 a 3 nemá charakter ryze ren-

tabilních zásob. Z 'pohledu exportních cen se jeví efektivním těž-

ba prakticky na všech závodech. Takto zpracovaný propočet je sa-

mozřejmě poplatný současnému devizovému kursu č s . koruny vůči

konvertibilním měnám. Rovněž tak nutno respektovat skutečnost,

že nelze veškerou produkci umístit na těchto trzích.

Kumulovaný propočet umožnil stanovit maximum realizovaného

zisku.(důlní rentu) vymezující množství rentabilních zásob iden-

tifikovatelných podle IBZ. Intenzita roční těžby dala i odpověz

na předpokládanou životnost celého podniku. Další významnou ka-

tegorií zásob - podmíněně rentabilních, propočet vymezil na zá-

kladě individuálního ukazatele nákIadovost i, který je sice vyšší

než 1, ale v kumulativním třídění nepřekročí hodnotu 1. Z toho

vyplynula možnost kombinovaného dobývání rentabilních (10 IBZ

pouze na závodě 1) a podmíněně rentabilních (dalších Z1* IBZ ze

všech 3 závodů) zásob při dodržení celkově příznivé ekonomické

situace celého podniku. Grafické znázornění vymezení ekonomické

kategorizace zásob na Dole Kladno - viz př. č. 1.

Z praktického hlediska byly tyto ekonomické propočty doplně-

ny o další kritérium - respektování specifik hornické logiky do-

bývání (bezpečnost provozu, systém otvírky, větrání, doprava a j . ) .

Výsledkem bylo, že v návaznosti na takovýto harmonogram odrubá-

vání IBZ je ekonomicky výhodných 26 IBZ, a to pouze ze závodu 1,

představující cca 40 % podíl z vy těž iteIných zásob závodu 1.

Experimentálně byl pro závod 1 proveden i propočet dynamizo-

váných nákladů a tržeb z rentabilních a podmíněně rentabilních

IBZ s využitím činitele času při použití diskontní sazby 10 % .

pro celé sledované období. Pro stanovenou roční výši těžby byla

odvozena i předpokládaná životnost, čemuž odpovídal i diskonto-

váný kumulovaný zisk za toto období v hodnotě téměř 3x větší

proti zisku bez časového rozlišení.

Zkušenosti z aplikace této metodiky prokázaly jednoznačně

potřebnost a díky své srozumitelnosti pro technicko inženýrský

kádr dolu í up I atniteI nos t v hornické praxi. Pouze z důvodu



diskrétnosti vůči Dolu Kladno nebyly v tomto příspěvku použity
všechny číselné údaje, které by ještě vfce usnadnily srozumitel-
nost provedených propočtů.

Použitá literatura:

1. Ing. Libor Doležal a k o l . :

"Ekonomická kategorizace zásob Dolu K l a d n o "
VUPEK Ostrava, 12/90

2. Ing. Jindřich Karpíšek, Ing. Anna Sladká - V2UP P ř í b r a m
Ing. Dušan GáI i k - VUPEK Ostrava
"Ekonomická kategorizace zásob ložiska dle efektivnosti
jejich v y t ě ž e n í "
DT ČSVTS Ostrava, konference "Nové směry invest ičn' politiky
z hodnocení investic při projektování a výstavbě dolů",
Beskydy - Podolánky, 09/90
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I n g . J a n F i l i p o v s k ý , VUPEK - ECONOMY, s . r . o . P r a h a

PŘÍSTUP A MOŽNOSTI TVORBY CEN UHLÍ

Ceny uhlí a řady dalších tuzemských minerálních surovin Jsou
předmětem řady diskuzí a úvah. Bez koncepčního řešení
problematiky cen uhlí nelze uvazovat o restrukturalizaci
národního hospodářství. Dále chceme uvést názor na řeSení této
problematiky. Tento názor uvádíme i když víme, že vyvolá
připomínky ze vSech stran.

1• DEFORMACE CEN UHLÍ
V období administrativně - plánovitého řízeni byly ceny

(velkoobchodní ceny - VOC) hluboko pod: cenami světovými,
spoleCenskými náklady i vlastními náklady těžby. Ceny uhlí byly
cenami tzv. nákladového typu. To znamená, Se zohledňovaly, i když
ne plně, vlastni a investSní náklady producentů a to jako celku,
ménS pak spotřebitelské ocenění výrobku a byly nezávislé na
cenách světových. Nákladový typ cen neumožňuje zohlednit v ceně
produktu čerpání neobnovitelného přírodního bohatství státu.

Hluboké hodnotové podcenění tuzemských palivo-energetických
zdrojů bylo motivováno snahou o nebývalý rozvoj průnyslu a to ve
všech regionech. Cena uhlí je strukturotvorná, významnou měrou
se podílí na formování struktury národního hospodářství. Tak jsme
došli ke struktuře národního hospodářství energeticky a
materiálově velmi náročně, málo efektivní a ekologicky značně
zatěžující zemi.

Otázkou je zda má tato struktura být zachována, případně
dále ještě rozvíjena, nebo zda bude národní hospodářství
restrukturalizováno k materiálově a energeticky méně nároSně
struktuře se všemi žádoucími pozitivnlni dopady. Cena uhlí má v
procesu restrukturalizace dominantní postavení.

Pravidelně docházelo ke zvySování ceny uhlí, ale jen dle
potřeb vyrovnat důchodovou bilanci uhelných koncernů. Nárůst cen
uhlí byl v období r. 1978 - 1992 na % :
- energet. uhlí ... 393
- UVPK ... 358

2. VÝŠE EKONOMICKÉ CENY
V poslední době vSestmS prosazovaná liberalizce cen není

cílem cenové politiky, nýbrž jednou z cest jak dojít k
ekonomické, tj. ekonomicky "správné" ceně.

Vedle liberalizce cen jako cesty k dosažení ekonomické ceny
je možno využít i jiných ce3t. Jako schůdné múze být i
jednorázové adimistrativní, direktivní stanovení ceny na úrovni
pokud moSno nejbližší úrovni ekonomické ceny.



Adirai .'jtrat i vní stanoveni ceny, je náročné na poznání
tuzemských H. světových ekonomických procesů. V minulých letech
byly na úrovni ekonomického výzkumu prováděny práce se záměrem
kvantifikovat pokud možno objektivní výši ekonomické ceny uhlí.

Ekonomickou cenu určuje trh, údajne tedy nabídka a poptávka.
Není dobré (alespoň u nás a v současné dobe) plně podléhat
názoru, 2e výši cen určuje nabídka a poptávka. Problematika je
mnohem složitější. Současná situace na našem trhu, obecně, i na
trhu uhlí konstatování o nevhodnosti spoléhat plně na hru nabídky
a poptávky jen potvrzuje.

Jaké musí mít vlastnosti a co vlastne určuje úroveň
ekonomické ceny?

1. Ekonomické ceny jsou v prvé řadě ceny:
- kriteriální, to znamená v každém případe nezávislé na výrobci,
prodejci, na jeho nákladech, na jeho potřebách a záměrech.

- parametrické, to znamená plne odrážející užitné vlastnosti
výrobku

Nemají-li ceny tyto základní vlasnosti nejde o ekonomické ceny,
ale o ceny svým způsobem deformované např. administrativními
zásahy, monopolistickými vlivy a pod.

Různé formy energie, různá paliva mají různou velikost
užitné hodnoty. Tato velikost užitné hodnoty je dána:
- Energetickým obsahem paliva, výhřevností. V tomto směru jsou
všechna paliva snadno souměřitelná.

- Užitečností paliva, která se projevuje v nákladovosti, konfortu
energetických přemněn. Tj.investičními a provozními náklady
(včetně ekologických) spalování a energetickou účinností.
Vztah užitečnost jednotlivých paliv je vyjádřen tzv.
koeficienty užitečnosti,

2. Ekonomické ceny jsou ceny, které vycházejí z cen světových,
zejména u těch druhů zboží, které je v dostatečně velkém a
ekonomicky významném objemu předmětem mezinárodního obchodu.
Uhlí, a to jak černé, tak i hnědé, je forma energie a ta je
jednoznačně předmětem mezinárodního obchodu.

Ekonomické ceny výrobků pocházejících přímo z omezených a
neobnovitelných zdrojů se zpravidla ustálí na úrovni marginélních
nákladů tj. nákladů výrobce v daném oboru s nejvysSími výrobními
náklady jehoS výrobky trh jestS akceptuje.

Výše a pohyb tržních cen energetického uhlí a UVPK se řídí
různými pravidly, zejména v krátkodobém a středním horizontu.
- VýŠe a pohyb ceny energetického uhlí na světovém, přesněji

evropském trhu odpovídá výSi a pohybu ceny ropy na světovém
trhu. Cena ropy je poměrně málo deformována monopolistickými
vlivy. Proto lze cenu ropy prognózovat. Pohyb ceny ropy s
jistým časovým a fázovým posuvem určuje cenu uhlí.



- Ví-S,» t pohyb .:i»ny WPK jo ot.-inkou -:on junkf.ur", či poklesu
celkové hospodářské aktivity, sej mena aktivity 5erně
:!u»t.iliir!ji e . Prognosa vývoje ceny 1'VPK je úzce spjata 3
prognosou oelkového hospodářského rozvoje.

Lze učinit závěr o moSnosti prognosy výSe a pohybu ceny
energetického uhlí a UVPřI v tuzemsku:
- Cena ener^st ickí-ho uhlí je odvislá od ceny ener?io na svetoviíai,

evropském trhu. Jako základní palivo ;nú2eme vsít ropu, nebo
muzcne 2a základní palivo vzít ínoíný a dovoz energetického uhlí
7. Polské republiky, připadne ze zámoří. Vy§e nákladů pořízeni
tvoří určitý diapozon ve kterém se .iiů5e ekonomická cena uhlí
pohybovat.

- Cena ĽVPK u nás je odvislá od ceny UVPK na světovém, evropském
trhu. V tomto směru lze za nejreprezentativněj§í považovat cenu
uhlí dováSeného z USA (z východního pobřeží) do Evropy.

Orientační kvantifikace zvýSení cen tuzemského uhlí při
odvození cen ze světových cen viz. tab. I. Ve sloupci "nárůst..."
je vidět, při srovnání s dnešní úrovní jak;' je ještě prostor ke
zvyšování cen uhlí na úroveň cen svetových.

Kdo má v ze zainteresovaných stran (výrobci, spotřebitelé,
ústřední orgány) má zájem na ekonomické ceně uhlí, když by tato
cena byla vyšší než cena souSasná?
- výrobci - Mají zájem na cenách uhlí nízkých, (domnívají se a

celkem oprávnene), ze při vysokých cenách by jim byl mimoí-ádnj-
zisk stejně státsm odčerpán. Nízké ceny zaruSjí výrobcům
rozsáhlou poptávku. Případný nedostatek prostředků na
reprodukci pak budou požadovat reSit státem.

- spotřebitelé - Mají zcela pochpitelně zájem na cenách uhlí
nízkých, respektive co nejnižších. Nízké ceny vstupů zvýhodňují
spotřebitele uhlí (a energie vůbec) a to tím více Sím je danná
výroba energeticky nároSnSjSí.

- ústřední orgány - Těm vyhovuje souSasná stav, uplatnění
ekonomických cen uhlí v plné šíři, se všemi jejimi předpoklady
a důsledky, je legislativně a administrativně znafině složité.

' 3. ÚSKALÍ LIBERALIZACE CEN
V současné dobž je provedena základní liberalizace cen.

Liberalizovány jsou ceny cca 85X výrobků. Regulovány jsou
převážně formy energie a také mzdy, tedy zejména významné vstupy
do hospodářského procesu. I přes rozsáhlost liberalizace o plné
liberalizaci lze hovořit jen se znaSnou opatrností.

Nákladovost těžby v jednotlivých současných státních
podnicích je znaSně rozdílná. Nákladovost výrobců
nejnákladovějSích je cca 6 krát vyšší než těch nejméně
nákladových. Vyhraněný problém rozdílu nákladovosti bude novým
organisaSním uspořádáním uhelného průmyslu zmírněn (možná
výrazně) a přenesen do vnitropodnikové roviny.



Liberalizace cen spuštěná překotně a v plno 5íři mů5<í vést
'•: i i !'•:• rcr.ciovanému pohybu cen uhlí jeriotl i vých těžařů, kteří při
stanovení ceny svých produktů nebudou ničím omezováni.
1/ Těžaři, kteří pracují v lepších důlne-geologických podmínkách
a kteří v současní době vykazují nadprůměrný zisk a kteří budou
moci vykazovat zisk i po liberalizaci cen budou ochotni
liberalizované ceny postavit i pod úrovní cen současných. V
'lalSím vývoj i, jak se bude upevňovat jejich postavení na trhu
budou s největší pravdepodobností své ceny zvyšovat až k úrovni
cen konkurenčního dovozu, respektve světových cen energie.
b/T55aři, kteří pracují v horších důlně-geologických podmínkách
a kteří ji2 v současní době vykazují malý zisk nebo ztrátu
nemohou při takové liberalizaci cen a panující konkurenci

(tuzemské i zahraniční) udržet a zlepšit své ekonomické
postavení.

Velmi problematický je aspek, byí i jen dočasný, je že
náklady mnoha naSich těžařů jsou, a v blízké budoucnosti stále
ještě mohou být, výrazně nižší nez světová ceny energie. To by
mohlo vést k poklesu cen uhlí energetického. Neblahé důsledky
takového poklesu cen na rozvoj výrob energeticky a materiálově
velmi náročných, ekologické zatížení země atd. jsou nabíledni.
Nutno postavit otázku je-li rozvoj výrob energeticky a
materiálově náročných výrob (i když nyní zdánlivě efektivních)
naším cílem pro další období. Domníváme se, že není. Proto je
třeba jiZ dnes najít vhodné instrumenty pro profilování národního
hospodářství směrem k materiálově a energeticky méně náročným
výrobám.

Plně liberalizované ceny uhlí se u nás pravděpodobně stejně,
dříve nebo později, ustálí na úrovni cen konkurenčního dovozu,
respektve světových cen energie. Jde o to, aby tento proces
vývoje cen byl co nejrychlejší, pokud možno bezkrizový a přinesl
co nejmenší ztráty jak odběratelům, tak dodavatelům. Ničím
neregulovaný vývoj lberalizovaných cen může vést k podbízení se
jednotlivých těžařů a na to navazující zničující konkurenci uvitř
odvětví.

Liberalizovat je v nejbližší době možné ceny uhlí vhodného
pro koksování (UVPK). Zde by se mohlo připravované nové
orgariisační uspořádání uhelného průmyslu i pozitivů projevit.
Dalším podpůrným důvodem pro liberalizace cen UVPK je, že
současné tuzemské ceny UVPK již se přibližují cenám na evropských
trzích.

Hovořit o liberalizaci cen jen černého energetického uhlí,
jako o významném kroku v procesu liberalizace, není vhodné. Nelze
podceňovat naše hnědé uhlí protože je "neobchodovatelné" a z
tohoto důvodu provádět jakousi "kuratelu" jeho cen.

Doporučujeme plnou liberalizaci cen všech druhů uhlí a s tím
současně přijmout ekonomické nástroje vyrovnávající podmínky
práce těžařů a jejich důchody na štandartní úroveň.



•I. CENY A SI; ROV r NOVA POLfTTKA
Tempo odčerpávaní uhelných zásob u nás Je cca 10 aS 20 krát

vySSí než v zemích s rozvinutou těžbou uhlí. Nelze vyčerpat
valnou Sást uhelných 2ásob touto, případně přísti generací a uhLí
spotřebovat tradičními způsoby. Další generace budou moci, vlivem
technického pokroku, stávající uhelné zásoby daleko lépe
zhodnotit. Nehledě na vhodnost disponovat i v budoucnu vlastními
palivo-energetickými zdroji.

K Šetrné exploataci uhlných zásob a k jejich vysokému
zhodnocení vede mj. cenová politika formující cenovou úrovň
paliv, tedy i uhlí, na dostatečné tj. světové úrovni.

V současnosti platná Ústava definuje uhlné zásoby jako
majetek státu. Při vnesení soukromo-vlastnických vztahů do
horního podnikání dochází k odčerpávání státních uhelných zásob
soukromými tšzařskými společnostmi. To úplně jiná situace než k
jaké docházelo v období státního direktivního řízení. Dochází k
oddělení státu a soukromého báňského podikatele. Úbytek státních
zásob je zdrojem zisku soukromého bánského podikatele.

V tržním hospodářství musí každý podnikatel jinému subjektu
za spotřebu jeho majetku poskytovat příslušnou úhradu. Výše této
úhrady je odvislá od množství a kvalitě spotřebovaného majetku.
Z toho vyplývá nutnost stanovit těžařům povinnost odvádět státu
dávku odpovídající:
- velikosti úbytku státních geologických zásob (nikoliv velikosti

těžby, nebo velikosti tržeb),
- vlastní kvalitě tohoto úbytku zásob, aí těžbou či jinak.

Administrativní metody ochrany zásob jsou nyní na ústupu,
proto je nutné přijmout účinné ekonomické metody ochrany zásob
užitných nerostů. Zhoršující se tendence ve výrubnosti a .
odpisování zásob, projevující se v posledním období, je >'
negativním signálem o hospodaření s zásobami užitných nerostů a
jejich ochraně. :

Povinnost provádět úhrady na základě množství vyčerpaných
zásob může být účinným nástrojem ochrany a zhodocení našich
tenčících se zásob nerostných surovin.

5. CENY UHLÍ A ZÁSAHY DO ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ .:
Tvorbu stávajících ekologických dávek vůdci důlnímu

průmysluje možno charakterizovat jako víceméně chaotickou, ',
postihující jen některé z oblastí ekologicky negativního působení >;
důlního průmyslu. U některých dávek se jeví spíše zájem na *í
získání určitého objemu finančních prostředků od důlního průmyslu ! ří
za účelem jejich přerozdělování, než upřímná snaha po ekologizaci í!Í
průmyslové výroby. -3

Z hlediska devastačních zásahů důlního průmyslu do životního f
prostředí je odčerpávání zásob nerostných surovin těžaři ?
kardinálním zásahem. Odčerpávání nenahraditelných zásob ;'
nerostných surovin je primární a ziskutvornou činností bánských
podniků. Tato forma devastačních zásahů důlního průmyslu do f
životního prostředí není víceméně postižena odvody.



?•-: : r.rw'sí províd-T-ť. u h n d " n.i ~-ikl id" -nno'ství vy'^rp-iriý'
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I n g . O l d ř i c h L i n d o v s k f , I n g . Mi lan N • j m a a , CSc.
VUPEK P r a h a , d. COAL-ENEKGY, Ostrava

EKONOMIKA, EKOLOGIE A POTÔEBľ TRHU NA PŘÍKLADU ÔERNOUHEINÉHO
HORNICTVÍ

Není tajemstvím, že tržní hospodářství formuje vztahy kupujícího a pro-

ducenta jak DO stránce objemové, tak kvalitativní, ekonomické i ekolzgické.

Trn v scučasnýcn pcměrech je ve stavu vzniku a to, co je jeho pocstatou,

je jen s obtížemi cháoano zejména na straně producentů, zejména orcducrentů

dcmi nantn 'cr, oa QOKCice monopolních.

TypicKv-n oř íkIacem předchozího jsou tržní vztany a názory v oblasti

croaucentí turrvcri oa;iv. k'astale změny se přemítají -íimořádne '•• v oblasti

černého '_-::', -ca který-n v tito přeanášce zaměřujeme sozorrost.

Hlavním orčujíc'-n článkem na trhu tuhých paliv je poptávka odběrstelů,

prcmítr-ííá cj ̂ .<azatřii rmcžství, jakosti, dodacích pocřníneK, = to vše s vý-

razným SKcentem na cenu tohoto zboží. Těmto podmínkám se producent rrL.s ' bez-

výhraaně 2oarrdit, nesot hrozí výrazné nebezpečí pokrytí požaasvků odběrate-

lů uhl ím z dovozu, ccž je markantní právě u uhl í černých.

ČernoĽnemé hornictví v ČSFR prochází periodou útiuru opaKovane, cříčiny

a cůsleaky tonoto stavu jsou však odlišné.

V polovině šedesátých iet se začaly projevovat tendence zvýšeného využí-

vání repy a zermího plynu. Následovaly však tzv. "ropné šoky", které oodstat-

ně změnily tendejší euforii, priorizující zejména ropu na úkor uhlí. V černo-

uheiné těžbě oosléze následovalo známé zvyšování těžebních objemj kulminují-

cí v osmdesátých letech v CKB, kdežto maloreví ry prošly redukcí nejen sro

neefektivní těžbu, ale také pro dotěŽDvání uhelných zásob.

Nynější snahy o útlum dcmácí těžby černého uhlí jsou motivovány Jednax

trvale vyššími těžebními náklady, jednak - a to je podstatné - zvyšujícím

se dovozem z Polska, Lkrajiny a SNS. Evropský trh je nasycen uhlím, v tom

ohledu se jeví nastaiy trend reálný. Zda je ovšem únosný i pro budoucí léta,

není otázkou '^dnoznačnou, ani jednoduchou.



Současná ztrátovost těžebnfch jednoatek není dána jen vysokými těžebními

náklady, ale trvajícími nesrovnalostmi v cenové politice, kde přetrvává před-

chozí přístup k tzv. "levné energii".

Ke krizi uhelného hornictví v ČSFR také přispívá dosavadní zaujetí na

celkové objemy těžeb uhlí, které je -vzdáleno potřebám trhu tuhých paliv,

který se očividně začíná prosazovat, i když objektivně řečeno, dosud plně

nefunguje.

Ve UPEK, a.s., divize Ostrava, byl a je ponyb těžeb a dodávex zejména

černého uhlí sledován již od roku 1986, od roku 1989 pak formou průzkinu po-

třeb trnu. Z výsledků jsou oatrny zrrěny, <e kterým došlo a cáie ještě bude

docnázet v souvislosti s transformací čs. ekoncrriky na tržní vztahy. M

Ze srovnání acciávek ČU z vlastních zdrojů v letech 1337 a 1991 je patr-

ný ccKles cocáveK uhlí tuzemsKé produKce:

ČLE o 3 552 kt
UVFK o 3 853 kt

ce:«er 3 ~ "35 kt

V uveceném oodcoí je naopak zaznarrer-án nárist aovozu ČU ve vyli

ČLE o 233 kt
UVPK o 1 606 kt

ceiksfr o 1 833 kt

V letošním řece jsme Drovedli analýzu dodávek domácího a dováženého čei—

ného uhlí ;ro naše největší odběratele a zároveň jsme u jednotlivých velkood-

běratelů zjištovali příčiny a důvody poklesu či nárůstu dodávek.

Značný pokles odběru demácího koksovatělného uhl' zaznamsnávaj í hutní

a báňské koksárenské podniky, které v loňském roce odebraly pouze 74,8 %

UVPK z vlastních zdrojů ve srovnání s' r. "^S?. Naopak všechny hutní koksovny

v loňském roce začaly odebírat UVPK z PR, kterého bylo dovezeno ceikem

1 605 kt.

U čerrého uhlí energetického jsou největší soklesy v oaběru demácí pro-

dukce ČLE v tomto období zaznamenány v oblasti bytové a kemunální sféry

a u některých elektráren.

UVPK je tedy od roku 1991 dováženo z Polska, což je určitý prdlcm, kte-

rý pocituje OKR velmi nepříznivě. Tímto novým prvkem se citelně omezují těžeb-



nf kvóty připadající na jednotlivé důlní podniky a tyto mohou být jednou

z příčin snižujícího se zajmi o tuzemské dodávky UVPK, kde převažuje potřeba

hutí právě pro technologické potřeby vlastních koksoven.

Potřeby ČLE v tuzemsku nají dvojí charakter. Jednak je trvalý zájem o ty

druhy, které vyžaduje tzv. velká energetika (především prachové uhlí a pro-

plástek), jednak maloodběratelé dávají přednost tříděným druhůn, který je

trvale nedostatek.

Obecný zájem o ČLE je aán především jeho nízkým obE=-.em síry, ceny jak

ČLE, tak UVFK narůstají, nejsou ani nyní po úpravě cen -^crečné.

V ořeonášce, již v jej'TI -lázvu, jscu zakotveny tři . rájerrrě orccojené

problémové okruhy, 3 to

- potře-v černého ^nl í na vjzsmsxém tr-u,

- ekologicKs strárxa věci - xěžařů a ccsěratelů,

- e k o n o m i k a těžby, úpravy a užití těchto uhlí a k o k s u .

Siea jednotlivých okr_-!i je zde z~éněn z hlediske .é;i v tan =.-~.slu,

že orávě ootřeby trnu povsžjjeme za prioritní, vše cst=:-' lze ca r.ě-3 od-

vozovat 3 ve výslecnici znamená, zda mlže černouhelné r:—ictví i nscále

počítat s logickou oodooroL,, nejen finanční, ke které s= ;osud rmoz' ve

svých vývoaecn uchy i ují.

TuzemsKy trh je nyní třesycen UVPK, CLE je trvale zř^icitním cr-nem,

také proto bylo a je v určitém objemu cováženo dlouhodcre.

V sronu t.r. jsme v ostravské divizi ústavu dokonč' i průzkun cotřeo

tuhých oaliv v ČesKe a Slovenské republ ice do r. 1996 a ..'nledově do r.20C0.

Obesláno, resp. osobně kontaktováno byio více než 80 ve <codběratetd ČU

a koksu. .Maloodběratel ská sféra byla souhrnně podchycena síserrným kcntaki»m

všech OÚ a magistrátů měst v ČSFR se skoro 90 % úspěšncs:' kontakti. 0Ú nám

zaslaly Ke zpracovaní nejen svou představu výhleau pot??: tuhých Daiiv v by-

tové a kcnxinální sféře ve sván okrese, ale rovněž zašla . i přesný c;ois

současného stavu a reálný výhled plynofikace či elektri-'<ace Dytové a komu-

nální sféry ve svýcn regionech.



Co z provedeného průzkumu - v krátkosti řečeno - vyplývá?

1) Výhledové údaje potřeb LWPK byly projednány na všech odběratelských orga-

nizacích ve 2. čtvrtletí r. 1992. Při uskutečněných osobních jednáních

byly konzultovány jak výhledové potřeby UVPK v návaznosti na odbytové

možnosti vlastní hutní a strojírenské produkce, tak i na odbytové možnos-

ti v odbytu koksu a koksochemických produktů.

Průzkun potvrdí I pokles potřeb UVPK proti skutečnosti r. 1991, a to

v r. 1996 o 2 220 kt/r
v r. 2000 o U 350 kt/r

Zde Je na mfstě ořipomenout, že hutnictví železa nemá dosud úplnou, natož

ustálenou konceoci svého dalšího vývoje a tudíž zjištěné nodnoty monou do

znat v perspective řady rrrér, nicméně jejicn Klesajíc' lendence zůstane

zacrrvsna.

i] Výhře sotřeb ľ_I

Oblast průzkunj trhu ve sféře ČUE byla rozdělena na tři skupiny:

- velkoodběratelé SI %

- korrunální a bytová sféra 11 %

- ostatní £ %

Požaoavky na černé uhlí enercet ické rraj í dle výsledků průzkimu trhu stou-

paj'c' tendenci, a to ve srcv-.-HÍ se skutečností r. 199" v r. "935

o 1 CSO kt/r a v r, 2000 o SIC -t/r. I Dres snížení náreku na CLE v byto-

vé a kcmunáinf sféře a cáíe ve t^etí skuoirě tzv. "ostatních" odběrate-

lů je tento nárůst zaznamenán hlavně u veikcoaběratelů. \árůst oožadavků

na tento druh paliv byl zaznamenán např. v hALDEXu Ostrava, dále v někte-

rých nutních a energetických podnicích.

Celkově pak dodávky ČU do ČSFR by pak měly coKlesnout o cca 1 150 kt

v r. "396 a v r. 2000 o cca 3 460 kt/r.

Nenřízniv^n zjištěním oreváděného průzkumu v bytové a komunální sféře

byly ocoovědi některých okresních úřadů, které uvažují ještě po r. "996

a po r. 2000 s používáním čsrrcuhelných kari a aemácnostech a poměrně malým

snížením spotřeby HLE k vytáoění rodinných cemků. Roční spotřeba černouhel-

r-.ých kalů v bytové a kcrrunáiní sféře v ČSFR se pohybovala v hoanotácn 900-

-1000 kt/r, pouze v r. 199" činila 680 kt/r, a to v důsledku predzásobení

se obyvatelstva přea ohlášenýVn zvýšením cen paliv. Ze zpracovaných odpovědí



_ - — - . • á —

OÚ vyplýva, že ještě v r. 1996 tyto uvažují se spotřebou více jak 150 kt/r

kalo a v r. 2000 se spotřebou, cca 110 kt kalů za rok. Spotřeba HJ v r. 1991

v této oblasti činila 14,2 mil. t a dle podkladů 0Ú nebude mít její sestupný

trend žádoucí tendenci. V r. 1996 by mělo dojít ke snížení dodávek pouze

o 2,8 rnil. t a v r. 2000 o A,3 mil. t HUE proti r. 1991.

Predmetným problémem, tj. substitucí méněhodnotných paliv v bytové a ko-

munální sféře ekologicky hodnotnějším palivem se ostravská divize VLPEK za-

bývá už do r. 1988. Je prokázáno nejen u nás, ale např. i v Polské republice,

že v topných obdobích způsobují škodlivé emise vznikající u maloocběratelů

místy 30-40 X celkového znečištění ovzduší, a to i v průmyslových oblastech.

Z provedeného plošného průzkumu používání paliv bytové a komunální sfé-

*e je zřejmé, že Je zde snaha nahradit v regionech kaly a hnědé uhlí hodnot-

nějšími pai ívy jako híavně zermún plynem, elektrickou energi' čí oícoovým

<CKsem. Ovšem cca řO % dotázaných okresů rovněž cdDovědělo na dotsz -ealizo-

vání pUnofikace či elektrifikace bytové a komunální sféry k vytáčen', že

např. do r. 2000 hodlají plynofikovat urči té množství obcí či bytových jed-

i.-itek, ale rovněž zdůrazňuj í, že k provedení těchto záměrů chybí a budou chy-

sět finanční prostředky.

Z capovědí rovněž vypiýva, že při zpracovávaní plynofikace či elektrifi-

kace nebyly brány v dostatečné míře na zřetel i uvažované ceny ZP či EE k vy-

táčení FD, se který-ni je Kalkulováno v období let 1995 a Gale.

Na základě těchto skutečností předpokládáme i zvýšený zájem o otopový

koks ze strany obyvatelstva na přechodné období cca 10-15 let, což ovlivní

samozřejmě i zvýšené požaaavky na jeho výrobu. Tuto úvahu je třeba mít na

zřeteli při případných rozhodnutích o likvidaci stávajících koksoven a rozho-

dovat tedy v těchto širších souvislostech.

Ekologická otázka se v poslední době poněkud, i když neprávem vytrácí

jak z obecných zájm!i, tak ze zájrrů jednotlivých podniků, a to nejen u odběra-

telů, ale stejně tak u těžařských společností.

Kritická situace je v případě spotřeby hnědých uhlí, které převažuje

v dodávkách pro velkou energetiku. Odsiřování při spalování nepřineslo očeká-

vaný efekt. Objemy ČLE pro stejný účet jsou z hlediska obsahu síry výrazně

v lepší pozici, ale zřejmě nikdy nedojde k úplné náhradě hnědého uhlí uhlím

černým. Vytěsňování hnědých uhlí má proto přímou spojitost s možným rozsahem



energie z jádra, ale také s očekávanou trendem vývoje spotřeby eletkřiny v tu-

zensku vůbec, kdy se předpokládá, že dosavadního objemu její výroby bude dosa-

ženo v roce 1998.

Vážnou otázkou pro spalování ČLE jsou černouhelné kaly. Závadnost černo-

uhelných kalů je velmi výrazná, jejich negativní vliv na přízemní vrstvu

ovzduší byl prokázán jednoznačně a přesto patří zejména na severní Moravě

k nejžádanějiímj druhu paliva především pro jeho nezměrnou a trvající láci.

Kalový problém není jen obtíží na straně spotřebitelů, ale především

v procesu újravy černého uhlí, který byl evidentně podceněn. Tento nežádoucí

produkt úcrsven znamená jak ztrátu využitelné produkce uhlí poplatné zastaralé

technologii Moravy, tak všec"".y regace spojené se stov<arr,i nektarů Kalových

rvon'ku, Které dále devastují již tak nekvalitní životní prostředí na Ostra

sku.

Ocoovéc.' pracovníci 3 c - sami nejlépe věc.', jaké crcsl árr/ musí "ešit

v těžbě a úpravě uhlí. Nejde v podstatě pouze o trvalou pozornost snižování

nákladů na těžbu a úpravu, ale také o řešení tzv. nákladů z minulosti, které

je do jisté —'ry stát ochote-, řešit, ale bez vstřícnosti JS zvyšování výkon-

nosti coil ;jce lze jen cbt'žrš možno hledat vzájemná výcroaiska.

Zacr.zvér.í uhelného horrictví ve státě pro slizkou a vzcáieněiší budouc-

nost nen' Jen otázkou cenovou, navíc snahou o Jejich maximalizaci v cobě, kay

příliv zanrsničního uhlí doslovně tyto stlačuje až pod únosnou míru.

Uhelné hornictví, zejména hlubinné, je záležitostí clouhodcbou, vyžadu-

jící permanentní investování a trvalé vynakládání prostřecků všeho druhu mi-

mo jiné i r.a likvidaci důlnícn škod a zahlazování stop po hornické, de facto

plenivé činnosti. Tím více je třeba usilovat o to, aby nainvestované doly vy-

caiy své -heiné bohatství a otevřené uhelné zásoDy nebyiy neuváženě zmařeny.

Také cro uhelné hornictví však platí, že orodej musí být předřazen těžbě

a ne naccäK.

Ke všemi dříve uvedenému Dři s tupuj í ještě problémy SDojené s dovozem

uhlí, jak již bylo naznačeno. 0 jaké problémy Jde a v blízké budoucnosti rrů-

žs jít, cuce-!i přistoupeno k neořiměřenému útljru černcuneiného hornictví

před roKerri "!995, do kdy také je vláda ČSFR ochotna nést břímě likvidace vy-

braných těžebních jednotek na svých bedrech, se lze v některých případech

jen spekulativně domnívat.



V každém případě je v současnosti černouhelné hornictví na rozhraní,
které není jednoznačné a bude záležet především na managementu těchto uhel-
ných společností, aby ještě včas podchytily trvající zájem o jejich produkci
a dokázaly kvalitou a obchodním duchem udržet svoji jíž tak otřesenou pozici
na trhu paliv, který dá přednost těm, kteří své závazky bezezbytku plní.

Je ovšem nesporné, že otázka vývoje těžebních a zpracovatelských nákladu
na ČU a s tím velmi těsně související cena jednotlivých druhů uhlí v konkuren-
ci možného dovozu uhlí je jednou ze základních podmínek dalšího vývoje pozice
domácí produkce tuhých paliv na domácím trhu a s tím spojené existence těžby
paI i v v ČSFR vůbec.

S e z n am zkratek

SNS - Společenství nezávislých států

ÍLJE - černé -hl í energetické
'JVPK - uh I ' vnodné pro koksování

HUE - hnědé uhlí energetické

PR - Polská republika

OÚ - okresní úřad

ZP - zemn í p I yn

EE - elektrická energie

RD - rodinný domek

Použ i tá li teratura

1) Ing. Doležal a kol.: Využití koksu a ČU jako eKologicky hod-
notného paliva ve vybraných regionech ČSFR včetně dopadů
u výrobců a spotřebitelů, VUPEK Ostrava, 12/1991

2) Ing. GáI i k a kol.: Ekonomické předpoklady zvýšeného odbytu
otopového koksu u výrobců a spotřebitelů v čs. podmínkách,
VUPEK Ostrava, 4/1992

3) Ing. Najman, C S c , a kol.: Variantní srovnán' potřeb ČU podle
druhů pro průmysl, komunální sféru a obyvatelstvo do r. 2005,
VUPEK Ostrava, 5/1991
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RNDr. Jan N o v á k , DIAMO.s.p., Střiž p. Ralskem

Ing. Pavel V 1 a d y k a, EKONOM, Liberec

NĚKTERÉ EKONOMICKÉ PROBLÉMY ÚTLUMU CHEMICKÉ TĚŽBY URANU VE
STRÁŽSKÉM BLOKU

O. Ú v o d

ČeskoslovenBký uranový průmysl patřil v Minulosti k podnikům

dotovaným státem. V létě 1989 proběhlo z popudu fis. strany

v Moskvě jednáni o sníženi dodávek uranu do SSSR. To byl první

krok k útlumu těžby uranu v Československu. Útlumový program byl

řešen několika vládními usneseními. Řada dolů již byla uzavřena,

další jsou před likvidaci. Těžba uranu je v současné době

zaměřena na pokryti potřeb ôs. jaderné energetiky a probíhá, bez

dotací ze státního rozpočtu. Dotace jsou väak nutné při likvidaci

uzavíraných dolů a úpraven.

Do budoucnosti představuji perspektivní těžební oblast

ložiska v severočeské křídě. Uran se zde dobývá jak klasickým

hornickým způsobem, tak chemickou těžbou. Ekonomicky výhodná

chemická těžba je v posledních 2 letech posuzována z hlediska

ekologické bezpečnosti. Podle usneseni vlády ČR č. 366/92 se zde

bude do r. 1994 realizovat zvláštní režim, který znamená určité

omezení těžby. Pak bude rozhodnuto, zda bude těžba pokračovat

nebo bude ukončena.

1. Nástin situace v severočeské oblasti

Těžební činnost s.p. DIAMO ve strážskén bloku tvoři ucelený

komplex, navzájem propojený mnoha technickými, technologickými

i ekonomickými vazbami. Kromě Dolu cheaické těžby na ložisku

Stráž je zde hlubinný dúl Hanr I a Chemická úpravna ve Stráži.

Produkce uranu v oblasti je v roce 1992 o 18 X nižSi než v roce



1989. Mezi chemickou a hlubinnou těžbu je rozdělena rovnoměrně.

Těžební a zpracovatelské kapacity jsou využity ze 60-70 X.

Přeinvestovanoat zvyšuje podíl fixních nákladů na Jednotku

produkce. Při současné výši těžby by zásoby uranu stačily pro obé

technologie ještě řadu let.

Obě těžební metody nají zcela odlišné nároky na řežia

podzemních vod. Hlubinný důl vyžaduje osušení vrstvy, kdežto

chemická těžba naopak co nejvyšší výtlačnou výšku artéského

cenomanského horizontu. Rozdíl úrovně hladin činí 150 m na

vzdálenost 2 km. Aby se technologické roztoky CHT nedostaly do

dolového pole, byla vybudována hydraulická bariéra, do niž se

vtláčí cca 25 m3 vody/min. Část tohoto vtláčeni tvoři slabě

kyselé vody, zachycované systémem drenážních překopů v předpolí

hlubinného dolu. Asi 35 m3/min Čerpaných důlních vod se čisti .

a vypouští do Ploučnice. Z toho připadá okolo 10 ms/min na slabě

kyselé vody, upravované na neutralizačních stanicích. Celý systém

řízeni podzemní hydrauliky a nakládání s vodami na povrchu

zahrnuje řadu dalšich zařízení (vrty, rozvody, přečerpávací

stanice, usazovací nádrže apod.). Jeho podstatná část sice slouží

k udrženi koexistence obou technologii dobýváni, ale ani tato

část nemůže být vyřazena z provozu při ukončení chemické těžby

a ne dříve než 2 - 3 roky po ukončeni hlubinné těžby. I tyto

náklady koexistence jsou z hlediska nákladů na těžený uran

součástí fixních nákladů.

Závažným problémem je sanace ložiska Stráž po ukončení

chemické těžby. V podzemí se nachází cca 30 milionů m3 roztoků

o solnosti 50 - 80 g/l a několikanásobné větši množství roztoků

slabších. Většinu těchto roztoků je třeba odčerpat a vyčistit.

V současné době lze čistit jen slabé roztoky z okrajových partii.

Řeš i se vhodná technologie pro roztoky s vysokými koncentracemi.

Předpokládá se výstavba odsolovaci stanice • kapacitou 5 m'/rnin. '

B investičními náklady 1-1,2 mld. Kčs v letech 1995-96. Provoz

náklady na zpracováni 1 m3 jsou značně závislé na možnosti

prodeje produktů odsolovaci stanice (sloučeniny AI, amonné soli,

kyselina sírová aj.). Protože dosud nebyly stanoveny limity

ekologické zátěže územi po sanaci, není jasné, jak dlouho bude

nutno čerpat. Již nyni je však zřejmé, že proces sanace potrvá



desítky let. Vzhledem k uvedeným nejasnostem lze velmi těžko

odhadnout celkové náklady na sanaci. Střízlivé odhady se pohybuji

od 6 do 20 mid. Kčs do r. 2020.

Ve 2. pololetí 1991 byla pro vládu ČR zpracována "Analýza

stavu chemické těžby uranu na Českolip*ku se zvláštním zřetelem

na ekologické aspekty". V tomto komplexním materiálu je chemická

těžba hodnocena z mnoha hledisek. Poprvé zde byl uveden scénář

sanace ložiska včetně nákladů a poprvé byl posouzen dopad různých

variant dotaženi ložiska Stráž na ekonomiku těžebního komplexu

v oblasti.

2. Ekonomické problémy chemické těžby

Při chemické těžbě je dosažená výtěžnost ovlivněna řadou

faktorů přírodních (geotechnologická struktura ložiska)

i technologických (tvar a hustota vrtné Bité, intenzita cirkulace

roztoku, dávkování kyseliny, doba provozu). Složité zákonitosti

podzemních procesů jsou popsány v postupně vyvíjených

matematických modelech, na něž navazuji modely ekonomické. Byla

formulována a feáena řada optimalizačních úloh: projektováni

nových poli, optimalizace provozního režimu, diferenciace dávek

kyseliny aj. Ekonomické modely pro tyto dílčí úlohy zahrnovaly

pouze proměnné náklady na dané úrovni.

V letech 1988 - 1989 byl sestaven první úplný ekonomický

model dolu, zahrnující veškeré náklady včetně fixních. Byla

vypracována metodika ekonomického hodnoceni zásob, stanoveny

limitní jednotkové náklady a vypočteny těžitelné zásoby

v technologicky prozkoumané části ložiska. Modelové propočty

vedly k lepšímu pochopeni ekonomických závislosti těžby - vliv

bohatších a chudších úseků či novějších a starších poli na

výsledný ekonomický efekt. Umožnily též reálné ohodnotit dopad

krátkodobých opatřeni (vyšší čerpáni, nižší kyseleni) na celkový

výsledek těžby úseku. Jedna z pozdějších verzi modelu, umožňující

předpovídat proměnné náklady na produkci z jednotlivých vrtů na

měsíc dopředu, se používá pro řízeni těžby na starších polích.

Proces chemické těžby na ložisku Stráž j« dlouhodobý, celý

cyklus trvá 15 - 25 let. Kovnatost výluhu postupná klesá. Za



prvních 3 - 5 let dá vyluhovací pole polovinu své celkové

produkce s velmi nízkými proměnnými jednotkovými náklady.

V daläich letech i při úsporném režimu jednotkové náklady rostou.

Ekonomická rovnováha dolu byla zajišťována tím, že se každý rok

uvádělo do provozu cca 25 ha nových poli. Tak byla dlouhodobé

dodržována struktura nových a starších poli v těžbě.

V roce 1990 byla výst&vba rozestavených poli zpomalena

a vrtáni nových vyprojektovaných poli zastaveno. Od roku 1991 se

též výrazné snižuji dávky kyseliny sirové. Vzhledem ke značné

setrvačnosti procesu se tyto skutečnosti projeví a£ s určitým

zpožděním, k citelnému sníženi produkce proti současnému stavu

dojde až v r. 1994. V případe, že bude povolen další rozvoj poli

od roku 1995, je nutno počítat s 2 - 3 letým obdobím hlubokého

propadu produkce a s podstatně zvýšenými jednotkovými náklady

Lze však předpokládati že i v takovém případě by těžba byla

ekonomicky únosná.

Silná závislost jednotkových nákladů na velikosti produkce

vyplývá z poměrně vysokého podílu fixních nákladu z celkových

nákladů na těžbu. To platí nejen o chemické těžbě, ale

i o hornické těžbě vč. úpravny. Do fixních nákladů je třeba

z hlediska celkových nákladů na kov zahrnout i náklady na

výstavbu vyluhovacích polí, které se budou ještě několik let

promítat ve formě odpisů a na úroky z úvěrů na tuto výstavbu

poskytnutých a pro obě těžby náklady na jejich koexistenci.

Zvláštní postavení zaujímají náklady na spotřebovanou kyselinu

sirovou, které jsou vynaloženy a zaplaceny v okamžiku vtláčení,

avšak efekt se dostavuje s dosti značnou, minimálně

několikaměsíční, časovou prodlevou. Při našich propočtech je

zahrnována kyselina do proměnných nákladů, podle její výše se

mění i podíl těchto nákladů na DCHT.

Za rok 1991 byla zjiátěna tato struktura proměnných

a fixních nákladů v X:

DCHT

DHT

bez neutralizace

+ CHÚ

proměnné

52,4

39,2

fixní

47,6

60,8

celkem

100,0

100,0



Náklady na neutralizaci slabě kyselých roztoků uvažujeme

zařadit pro dalSi období do sanačních nákladů, proto je

nezahrnujeme již do nákladů CHT. S nimi by byl podil fixních

nákladů ještě vyšší (54,7 %>.

Proměnné náklady nejsou samozřejně závislé jen na množství

produkce, ale zejména na řade dalších parametrů ovlivněných jak

přírodními, tak technologickými faktory. Ale již na první pohled

je zřejmé, že podíl fixních nákladů je značně vysoký a tvoři tedy

značnou zátěž zejména při nutnosti omezováni produkce. Příčin

jejich výše je mnoho, hlavní již byly uvedeny v předchozí části,

v současné době je možné je chápat jako nezbytné zlo.

Na druhé straně je nutné využívat zjištěných závislosti na

řadě parametrů ke snižováni proměnných nákladů. Avšak při

výraznějším poklesu produkce, zvyšujících se cenách (např.

energií a chemikálií) a rostoucích průměrných výdělcích bude

velmi obtížné bez závažných technologických zásahů jednotkové

náklady udrž et.

3. Ekonomické problémy sanace ložiska

Do nákladů na produkci se zatím nezahrnovaly v dostatečné

výái náklady na následnou sanaci. Pouze při projektováni nových

úseků byly zohledněny náklady na likvidaci vrtů a rekultivaci

povrchu, jež lze vztáhnout ke konkrétnímu poli. Hlavním problémem

sanace je však vyčištěni podzemních vod, které může být

s potřebnou intenzitou prováděno až po ukončeni těžby. S ohledem

na dlouhodobou perspektivu těžby a nevyjasněné požadavky na

cílový stav nebyla technologii odsolováni věnována náležitá

pozornost. Dnes je úspěšné vyřešeni technologie sanace základní

podmínkou pro povoleni daläího pokračování těžby.

Při zpracováni ekonomické části Analýzy CHT / 7,8,9 / byl

vypracován ekonomicko-matematický model, který umožňuje v době

provozu dolů promítnout změny základních technologických

parametrů obou způsobů těžby do celkových nákladů na získaný uran

a v době následné sanace vyčíslit ekonomické dopady sanace



v členěni podle různých hledisek. Základen propočtů bylo

zpracováni 4 odlišných variant vývoje chemické tržby při

zachováni stávající úrovné celkové produkce U - kovu po co

nejdelší dobu.

Uvažované varianty chemické tížby znamenají 4 základní,

poměrné odliSné situace, a to:

var. 1 je varianta "nulová", jež znamená okamžité zastaveni

vtláčeni kyseliny sirové do podzemí a co nejrychlejší

přechod k sanaci

var. 2 je varianta s normálním dotěžením věech již vybudovaných

polí včetně kyseleni s poměrné rychlým přechodem k sanaci

var. 3 počítá s vybudováním cca 100 ha nových poli na ložisku

Stráž s jejich rychlým zakyselenlm, vytěžením a přechode^

k sanaci

var. 4 předpokládá úplné dotěženi ložiska Stráž

Rámcový scénář sanace byl pro všechny varianty stejný.

V letech 1992 - 94 vývoj a poloprovozní ověření odeolovaci

technologie, v letech 1995 - 96 výstavba odsolovací stanice.

V případě nulové varianty by od r. 1997 zpracovávala stanice 5

m3/min roztoků. U ostatních variant pouze 3 m3/min až do ukončení

těžby a teprve potom by najela na plnou kapacitu.

Modelové propočty ukázaly, že podstatná část prací pro

sanaci se musí provést i při nulové (tj. 1.) variantě. 2.-4.

varianta méně či více zvyšuji celkové náklady na sanaci, ale

rovněž i produkci získaného, relativně levného kovu. Uran, který

je závažným kontaminantem, bude ovšem získáván i z roztoků

čerpaných v období sanace.

Sanační náklady pro nulovou variantu jsou značné. Ložisko je

provozně těženo od r. 1972, celkem bylo vtlačeno 3,7

t H2SO4. Nejlepší zásoby jsou již vytěženy, produkce

a na následnou sanaci (včetně likvidace) nebyly vytvořeny žádné !

prostředky. V posledních letech se v důsledku optimalizaci \

pracuje v mnohem mírnějším režimu, od náběhu ©dsolovaci stanice '

v r. 1997 by se již množství kontaminujících látek v podzemí

nemělo i při pokračující těSbě zvyšovat. Je tedy zcela logické,



že sanační náklady při pokračující těžbě nejsou o mnoho vyšôí,

než náklady nulové varianty. Rozdíl mezi náklady na sanaci

vyvolanými

dosavadní těžbou a celkovými náklady na sanaci při pokračováni

exploatace ložiska, by měl být zahrnut do nákladů na těžbu

v dalších obdobích jako jejich nedílná součást.

Z hlediska potřebných zdrojů na sanaci je rozhodujíc! ztráta

ze sanace, tj. rozdíl mezi náklady na sanaci a tržbami za kov ze

sanace a za prodané produkty z odsolovací stanica. Vždy se jedná

o ztrátu, která je vsak v případě neprodejnoati výsledných

produktů a jejich deponování 2 - 3 krát větši než v případě

prodeje.

Od roka 1993 budou platit nová ekonomická pravidla, jejichž

dopad jsme relativně správně promítli do dodatku k Analýze

z ledna 1992. Tato pravidla v podstatě znamenají zdraženi

sanačních prací proti stávající metodice cca o 20 X, neboť

výsledky sanace se již dále neprodávají a tedy nemůže být odečten

podíl daně z přidané hodnoty, zahrnuté na jejich vstupech.

4. Návrh dalSiho postupu

Na základě oponentního řízení Analýzy CHT a po konzultaci na

FMF ČSFR byl zpracován Dodatek zprávy / 9 /, v němž jsou

formulovány následující zásady:

a) náklady na sanaci po dosavadní těžbě musí převzít stát

b) pokračující těžba musí uhradit vyvolané vicenáklady sanace

c) je třeba zřídit fond na úrovni ministerstva, do nějž by se

odváděla určitá částka za každý vyprodukovaný kg uranu

d) z tohoto fondu by byly hrazeny průběžně nabíhající náklady na

sanaci

Není vinou současné doby, že v průběhu levné těžby nebyly

vytvářeny zdroje pro následnou likvidaci. Propočty ukazuji, že

chemická těžba by byla výhodná i při zahrnutí sanačních nákladů

do nákladů na kov. Dnes, kdy je vytěženo téměř 60X zásob ložiska



a dotěžení zbytku je nejisté, nemůže již CHT na sanaci v žádném

případě vydělat.

Při pokračovaní těžby bude každý kilogram produkce zatížen

určitou částkou tak, aby byly pokryty vicenáklady sanace,

vyvolané touto další těžbou, a případné uhrazena část nákladů

celkové sanace.

Sanační práce probíhají již v současné době. Jedná se

o čištěni kyselých vod, výzkumné práce hydrogeologické,

hydrochemické i na technologii odsolování.Z výSe uvedeného fondu

by byla dále hrazena výstavba poloprovozu odsolovaci stanice

a později zčásti výstavba a provoz definitivní stanice.

Navržený postup představuje rozumný kompromis mezi možnostmi

státu a těžební organizace. Při současném nedostatku prostředků -

je velmi důležité časové rozložení ztráty ze sanace do'

jednotlivých let.

Toto rozloženi v letech 1992-2005 pro var. 1,2 a 3 je

uvedeno v grafu I., který předpokládá již tvorbu části prostředků

na sanaci z nákladů CHT. Z grafu je patrná pro vnr. 1 okamžitá

a od r. 1995 velmi vysoká potřeba prostředků na sanaci ze

státního rozpočtu. U var. 2 jsou sanační náklady do r.1994 plně

pokryty ze zdrojů CHT. Potřeba státní dotace vyvstává až

s výstavbou odsolovaci stanice v letech 1995-96. V dalších letech

jsou nároky na státní rozpočet o cca 100 mil. Kčs ročně nižäí

proti var.l. Výsledky var.3 jsou ještě výrazně lepší. Do r. 1996

je vývoj podobný jako u var. 2 a potom je potřeba po dobu min.

6 let nilší proti vat. 2 o několik set milionů Kčs ročně.

5. Závěr

Vláda ČR se ve svém usneseni č. 366/92 z 20.5.1992

nepřiklonila k žádné z navržených variant. Odsunula konečné

rozhodnuti na rok 1994, kdy by měla být ověřena technologie

odsolováni. Do té doby bude realizován režim mezi 1. a 2.



vriantou. Vláda rozhodla, že z každého vyprodukovaného kilogramu

uranu bude od roku 1993 odváděn příspěvek na sanaci. O způsobu

nakládáni s těmito prostředky a o jejich využiti k financování

výzkumných a sanačních prací má být rozhodnuto do 30.9.1992.

Je zřejmé, že chemická těžba v současné době nemůže již

sanaci ložiska uhradit.Na druhé straně je rovněž zřejmé, že stát

nemá dostatek prostředků na razantní řešeni - co nejrychlejší

zastaveni těžby a převedení celého ložiska do sanace - které by

navíc mohlo vyvolat destabilitu v oblasti Stráže pod Rnlskem, kde

drtivá většina ekonomicky činného obyvatelstva je tak či onak

závislá na těžbě uranu.

Z toho je vidět náročnost na rozhodováni o dalším postupu

chemické těžby , neboť lze obecné říci, že s rychlostí omezování

těžby úměrné rostou potřebné dotace na sanaci ze státního

rozpočtu a naopak, čím dále bude chemická těžba provozována i při

zajišťování sanačních opatření, tím méně prostředků bude muset

stát v dohledné době vynakládat na sanační práce.

Další úvahy musí být vedeny tak, aby byla minimalizována

celková ztráta alespoň v nejbližších několika letech. S růstem

ekonomické síly státu se bude rozšiřovat prostor pro optimální

řešeni perspektiv těžby uranu v severočeské oblasti.
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1 . ťh/od

Při porovnáváni vlivu t.gžby nerostných surovin na ?ivotní
prostředí jsou ekologie a tgžba staveny do protikladu, který je
často chápan jako nesmiřitelné rozpor. Skutečnost.f \'SaV j*, 'ť*
ložiska nerostných surovin jsou stejnou součásti 5jvot.nl ho
prostřed! jako třeba pramenisté' pitné vody. Naproti tomu smrková
monokultura vyhazovaná ve tretí generaci v nadmořských výškach
okolo -400 m je z hlediska degradace pfldních horizontů naprosto
zničující zásah do ekosystému. Navíc ložiska nerostných surovin
jsou jen tam, kde vznikla a dost dobre nelze poručit, aby byla
jinde. Proto je nutní j<=> chránit. jako poklady životního
prostředí, a chránit je pred nesmyslnou devastaci, člmř je
myšlena i nejrůznější výstavba, ochranná oásma, pilíře a pod..
Bez t?Sby ložisek nerostných surovin průmyslová společnost
existovat nem ft?1 e. Jde ien o to, jaks. hodnotová Vvj t.e>-i =i
společnost plijme pri ř̂ Sťaní vztahu t.azba loířiRk? - rmen?
ekosystému. Pokud se bude řídit u nás nastupujícími f ilosofiemi,
jejich? základem je černobíle v-'idäní fvydřlavA-lt podnikarel, pak.
vydSlavá celá společnost, nebo co je ekologické, to je
ekonomické1, neochrání nás ekosystém pred devastaci ani Bfth.

?.. Hetodi ka price

Základem práce je variantní matematicko - aeoloaicke modelovaní
ložiskové podstatných vlastnosti ložiska, variantní modelovaní
výrobních nákladft s ohledem na zvolené způsoby t.Sžby a zpracování
suroviny, odhad trendu vývoje cen příslušné komodity a semikvan-
tifikovaný odhad dopadů variant tgäby ložiska na současné' životni
prostredí vlastní lokality (l - 5 km=l a jejího okoli f50 - inn
kmz1. Cílem vgech tčcht.o prací je objektivizace ocenění )o?inka
a srovnání ekonomického přínosu tržby se zásahy do ekosystému
lokality, t.j. pokud moSno kvantifikovaná definice rizik
spojených s využíváním ložiska.

Vývoj cen výrobku byl odhadnut pomocí databáze vývoje trhu
komodit COMOD, výrobní náklady pak jednak srovnáním se
statistickými údaji ze západu USA fprogrram NAKL1 a modelováním
detailních nákladů procrramem NAKLMOD. Ložiskové a ekonomické
poměry byly modelovány pomocí systémO MODKON a VARIEES. Základem
tohoto modelování je řešeni vztahu zásoby suroviny - zásoby
užitkové složky - kvalita zásob s ohledem na varianty obsahu
užitkové složky v okrajovém vzorku a okrajovém díle. Získané
grafy jsou pak kalibrovaný nSkolika variantami výpoCtô zásob.



Ke Kvantifikaci dopadů těžby na životní prostfedí je použita
zjednodušena (technická) varianta hodnocení stavu geobiocenóz
indexovou metodou. Studované území náleží k BUbmontánnlmu
"egetacnimu stupni. Bez zásahu alovgka by bylo pokryto souvislým
smíSeným, v© vyeSich polohách jehličnatým lesem, jehož rostlinná
společenstva by se lokálne lišila v závislosti na místních
geologicko - geografických poměrech (geobiocenózách). Oseky
území, které ee nejvíce blíží nepoškozeným geobiocenózám,
dostávají pri kvantifikaci index 1. Lomy, odkal iste, Čerstvé
nekulivované haldy, betonové Si asfaltové plochy pak hodnotu
0.1. Ostatní biocenózy pak hodnoty mezi témito extrémy. Po
zjiaténi ploch jednotlivých biocenóz se váženým prflmSrem vypočte
index postiženi biocenóz lokality. Cim je výsledný index blizŘi
jedné, tím je lokalita ekologicky ménS zatížena. Zatíženi nvzdugl
a spodních vod se hodnoceno samostatní*, definováním rizik.

3. Výsledky modelových práci

Pro detailní modelování ložiskových parametrfi bylo vyhráno
ložisko Reka na severním okraji raasívii, na svrchním okraji
zalesneného svahu cca 100 m od pevné asfaltové vozovky (bývalá
ncelová komunikace RD Kutná Hora>. Prevýšení lokality nad Odolní
nivou Doubravy j<=> 55 m.

Životní prosti^?di
Po terénní rekognoskaci podkladft ''leteckých snímkft a po roštových
map i byly deťinovsny skupiny kulturních cenrtz umožftujlci ploSnou
kvantifikaci stavu oreohiacenoc sledovaného území. Sprava rHKO
^ďarpké v/r-<-hy připravuj-3 návrh na novy typ ochrany Banského
masiv/u t.7.«. "Národní prírodní rezervaci" zahrnující prakticky
,-aly lesnt komole^ Ranskeho ma^ivij o ploSe era 13 km2 . Mimo
stava jící rezervace jsou navrhovány dal Si, vŕstSinou v místech
ohtíín>=>ho použití strojních ti?ž<=»bnich mechani^Tnfi v lesnictví.
Výsledek vypoCtfl potvrdil nízké zatížení biocenóz masivu
antropogenni činností. Antropcjrenni zásahy se uvniti* lesního
komplexu ranského masivu omezují na v/l ivy řízeného lesního
hospodářství a vlivy starého a současného dobývání. V okolí
lesního komplexu pak převládají viivy zemědělského využívání
krajiny. Pro sledovaní stavu Širšího okolí indexovou metodou byla
pouí-.ita plocha ?4 V.m2 . Prnmérný index pro celou plochu je nad
0.7, což svédči o malém postižení prostředí. T ukoníenou těžbou
nejvíce postižený Tynž s hodnotou indexu nad 0.6 je podstatné • ^ é
antropogenné postižen než meliorovaná orná pftda bez protieroznTch
opatření (index 0.41. Nejvíce postiženým kilometrem studované
oblasti jsou prAv<? noví meliorovane olšiny a louky.

Výrobní náklady nvaícvane *echnologi=> t£2by a zpracovaní Mi-Cu-Cc
rudy •̂•ychazl r. ofeHstavy o lomo^'em dobývaní a "ýrobé kolektivního
ílotaCniho koncentrátu. Na jeHne strsne variant je



kriteriem maximální zisk a t©dy maximálni t£2ba okolo
- 130n kt ro?n*r . Druhou stranou t.S^ebmch variant jo

•jaře oko] ocri rkyoh dopadft na íivof n1 prostředí, která i<?
možná za podmínky be^odp^dov/o t.Ä b̂y V t. cn̂ T<̂  of*i paď~ ^ ^ ^ • ny o.Hbv*
kameniva 7.0 skrývek lze odhadnout na Tino - ",nn yt. m í n í , nhdoh^y
by mohl být i prodej odpad© flotace. Nepředpokládá se siekovoft
těchto druhotný~h provozů, předpokládá ee prodej oripadft za ceny
rovnající se nákladům na haldovaní (vCetne záborft

Poro\/náni vl ivu variant tgShy
na plofee ^4 km̂  je 0.721

varianta \\
rořni tržba
rudy kt
skrývky kt

hloubka lomů m
plocha hald

index porviSenl

provozní
plochy km2
index pon.iSení I

na pJoSe 34

maximální

oon — isno
10000

120 - 150

4

1 .?.

0. 55
n. 4 ř:

kompromi sni

600
?ono
120

0. P

0.6

0.66
0. 5«

ekoloaická

800
60 - 80

0.4

0. í

0 . 70
0.6

Výsledek modelování výrobních nákladů procrramem NAKL fUSA)

mavimální kompromisní eko)ocri«?kávarianta
náklady Kce/t. rudy
tSzbu rudy
kolektivní flotace
rekultivace

115
ion
10

130
87
in

175
75
10

celkem (bez daní a zisku) 225 227 260

Výpledek modelování nákladů procrramem NAKLMOP (podmínky CSR)

300Náklady Kce/t varianta kt/rok
a,.- vrtnŕ prace orient.ovanŕ podle výFledkfi t&-

zebniho vrtného prozkumu, stena 15 - 20 m,
kusovost rubániny do 100 cm. Celní nakladše

b.- v/rtné práce včetně vzorkovaní s analytiky,
zCáeti nahrazující tS2ební průzkum,
5 - 15 m, celni nakladať

c - drcení, mleti,kolektivní flotace
d.- skrývkový pom^r
e.- rekultivace

45

120
180
5
10

celkem fbez daní) 6 2 0

60

180
250

10

535



Vývoj cen a produkce m«di, niklu a kobaltu ve světě je
předpokládán pfí spodní hranici producentsky přijatelného
cenového rozpětí, t..j. u mgdi okolo 1300 GBP/t (2200 USD/t),
8000 USD-'t u niklu a 24 USD/ka kobaltu. Předpokládaném finálním
drobkem by byl kolektivní flotafini koncentrát Cu, Ni a Co ee
sumárním obsahem těchto kovO okolo 2.5 %. Po likvidaci
hydrometalurqrie v Bruntále a pfi nejisté budoucnosti Niklové huti
Sereď je odběratel koncentrátu nejasnV.

Modelování vlivu minimální kovnatoati okrajového vzorku a
okrajového díla na zásoby rudy, kovu a prOntšrnou kovnatoet. zásob.

Výpočty byly provedeny pro tyto vstupní parametry:
kovnat.ost. maximální mocnost hloubka

Vliv kovnat.ost i okrajového ~apoť?itatelného lomu
vzorku <%\ proplástku (ml fmi

okrajového vzorku 0.05-0.9 Í.O - .3.0 65 a
okrajového díla 0.4 1.0 a 3.0 65 a 125

Cílem modelováni bylo definovat, ložisko jako jednolitou polohu
umožňující povrchovou tSzbu po provedeném těžebním prftzkumu bez
dodatečného vzorkovaní těžebních gf.ŕn, s kovnatostt nad 0.7 %
sumární médi s minimálními zásobami pro několikaletou t.Szbvi 300
až 600 kt rudy rotné.

Ložisko má přirozenou hranici okolo 0.4 Ss sumární Cu v okrajovém
vzorku při maximální mocnosti zapoCitatelného proplástku 3 m. Pri
niSSi mocnosti proplástku j<? na n<skt<?rych vrtech více poloh,
Které však nejsou mezi vrty propojit.*! n*. Pri ni?Si kovnat.nsti
okrajového vzorku priby\/a šicí? zas?nh rudy, sle zásoby kovu se
zvyšují nepatrná. N a zaklade '•échto ňdajň bylo vypočteno nikoliv,
variant vypoíří.ft zásob, z nichž za nákladní tyt.o výsledky:

Výsledky základních variant vypočtu zásob ložiska ňeka

varianta: lom
skrývka tis.m3

ložisko t i s . t
vykl i z t i s . t
obsah sum.Cu %

Ni %
Cu %
Co *
S "»

zásoby Ni t i s . t
Cu t i s . t
Co t i s . t

2 v>sledk>j je

do 65 m
454. 1
795. 9
487.4

0.710
0. 114
0. 261
0. 009
2.094
0.910
2. 077
0. 075

zřejmý znacny

120 m
2638.3
3234.1
2841.3

0.534
0.035
0.205
0.0065
1.616
2.749
6.630
0. 201

rozdíl abs.
2183.fi
2438.1
235^.9 •
-0.176
-0.029
-0.056
-0.0025

1.839
4.553
n. 126

pokles kovnatost i pri t é 2 bi?

v %
481
500
4 8 2
-24.7
-25.4

•

2 0 2
2 1 9
1 6 S

c<=lého
ložiska vyvolaný vrstvením poloh na okrajích



Ekonomické hodnoceni výsledků modelováni

Srovnání výsledkft výpoňtu zásob obou variant ložiska fiek3 .
výsledkô modelových výpoCtO vztahu kovnatoBt-zásoby a výsledkft
výpoCtu variant kondic, ukázalo, ze za současných podmínek je na
hranici bilancnosti Část ložiska odpovídající lomu do 65 - 75 m,
se zásobami okolo 1 mil. tun rudy. Vzhledem k tomu, ze ostatní
ložiska připadající v úvahu (Jezírka, Doubravka, Obrázek-sever)
jeou ve svrchních Částech poněkud bohatší, lze očekávat na těchto
ložiskách cca dalších 6 mil.t s kovnatosti okolo 0.85 X sum.Cu.

4. Záverečné pro a proti tSzbň ložiska Ni-Cu-Co rud

Výše provedené modelování uVi. -alo, 2e levný zpftsob dobýváni
vytěžením cca 5 - 1 1 mil.ton • udy za 5 - 10 let by vedl k velké
devastaci přírody na cca 12 km2 a ekonomický přínos při' tom
zostáva rizikový. Na druhé stranS ložisko není dost bohaté na
to, aby umožnilo ekologicky schdciný zpOsob tržby ať lomem, či
podzemním zpftsobem. Je pravdepodobné, 2e v budoucích několika
desítkách let. zájem o nikl a kobalt nevzroste natolik, aby tato
ložiska ranského masivu byla výrazne bilanCnl. Celosvetovým
perspektivním zdrojem těchto prvkO, po vyt.Szeni Ni-lateritO
a komatitových Ni-rud jsou hlubokomořskť konkrece.
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ky - kvalita zásob. - Hornické Příbram, 1991, sekce Q,
111-113

/A/ HRUŠKA, J. : Integrated information: Computer sygt.pm (or small
scale mining. - IGC COGEODOC, Washint.on 1989
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kumu. - Knihovna ÚÚG, sv.62, Praha 1988
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ni ekonomické úspešnosti prnzkumu ložisek nerostných
surovin. - KU Praha 1989
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SOUČASNÉ EKONOMICKÉ PODMÍNKY TĚŽENÍ A ZPRACOVÁNÍ ZUTÍCH RUD
v CECHÁCH

Možnosti tSžení a zpracování Au rud jsou limitovány

těžitelnými geologickým zásobami, obchodné-ekonoiickými

podmínkami v době realizace podnikatelského projektu a

v neposlední radě legislativními požadavky na ochranu životního

prostředí. VSechny 3 okruhy omezujících podáInek musí byt

splněny současně po dobu ekonomické životnosti podnikatelského

zaméru.

V současnosti stojí české hornictví před závažným

rozhodnutím. Od počátku 90. let, uzavíráni D nerentabilních

rudných dolů a úpraven se uvolňuji báňské kapacity, ale

i zapracovaní pracovníci - horníci a úpravnici. dělníci

i technici. Je hledáno efektivní náhradní využití těchto

uvolněných výrobních kapacit i sociálních potenciálů. Jednou

z alternativ je znovuotevření zlatých dolů a rekonstrukce

úpravnické kapacity na úpravnu pro zpracováni zlatonosných rud,

namsto provedeni likvidace.

Jedná se o vydobyti zásob poměrné malých a chudých,

vzájemné vzdálených ložisek zlatých rud ve středních a

jihozápadních Čechách (Voltýřov, Roudny, Kašperské Hory,

Celina, Mokrsko a další;. Tato ložiska nebyla v posledních

desetiletích ekonomicky těžitelná. protože nesnesla zátěž-

vybudování nové úpravny u některého z nich. Ukončením výroby

uranového koncentrátu na Chemické úpravně v Mydlovarech vznikly

nové podmínky umožňující rychlé přebudováni této zpracovatelské

kapacity na úpravnu Au rud. Dodatková investice na přebudování

hydrometalurgického závodu v Mydlovarech představuje cca

10-20 '4 celkové investiční náročnosti nové úpravny

zlatonosných rud. Mydlovarská úpravna má předpoklady splnit

i ekologické požadavky kladené současnou legislativou, má

k dispozici poměrné rozsáhlé objemy odkal iať, vybudovanou

infrastrukturu a kolektiv zapracovaných úpravniků.



DalSim argumente*, ktery podporuj« realizaci naznačeného

řešeni j» výrazná devalvace koruny vúcl volné směnitelným

aftnám, uplatnená v souvislosti s* zavedením vnitřní

sménitelnosti koruny. Nakup zlata v zahraničí j* drahý. Těžba

a zpracováni tuzemských Au rud se při současné cenové hladine

zlata a směnných kurzech jeví ekonomicky nadějné oproti dovozu

zlata pro potřeby českého národního hospodářství. Rovněž

ekologické podmínky kladené na těžební závody i na úpravnu jsou

zpřísněné současnou legislativou. Hlavně zabor zemědělské půdy,

budování odkal istí pro ukládáni úpravnických rautů, bezpečny

provoz kyamzačni linky, budování těžebních kapacit

v chráněných přírodních oblastech kladou zvýšené požadavky na

báňské podnikání. 8

Pozitivní výsledky rozsáhlého geologického průzkumu

prováděného v posledních desetiletích na ložiscích zlata:

Kašperské Hory, Voltýřov, Mokrsko, Petračkova Hora, Rouuny

a dalších, dávají předpoklady pro zajištěni podnikatelského

záměru těžitelnými zásobami Au rud. Nedostatkem však je. že

průzkuane prace nejsou dokončeny a zásoby nejsou otevřeny

a připraveny k těžení. Z výše uvedených důvodů považujeme

současné období za určitý časový mezník, v něnž je nutne

provést důkladný rozbor. V případě kladných výsledků přijmout

rozhodnutí o obnoveni těžby a zpracováni Au rud v Čechách.

íláš příspěvek je veden snahou přispět k doplnění rozboru

v oblasti obchodně-ekonomických podmínek realizace tohoto

podnikatelského záměru. Především pak vymezením oblasti

ekonomcky zpracovatelných Au rud na Chemické úpravně

v Hydlovarech.

2. Vývojové trendy světové produkce zlata

Přijetí strategického rozhodnutí o zahájení těžby a

zlatých rud v ČR bude nezbytne sladit s vývojem produkce Au

v ostatních státech světa. Svět v r. 1991 vytěžil celkem

1 698 t zlata, takže nami posuzovaný záměr představuje pouze

jednu třetinu promile světové výroby.

Bouřlivý rozvoj důlní těžby od r. 1980 do r. 1988 (6-13 %

meziročních přírůstků) dozníval ještě v roce 1991 (meziroční

přírůstek 2,2 %i . Dle /li/ se v roce 1992 očekává již pokles



avétovó produkce cca o 0,5 X. Pokles produkce byl prognŕssovan

J12 pro r. 1991. Probíhá uzavíráni nevelkých dolů s malými

2áaobaii. Naproti tomu jsou uváděny do provozu nové kapacity

vttsinou velkodoly s bohatými rudami. RovnCS v JAR, ve státS,

který představuje největšího světového producenta (35 * ) ,

produkce Au v roce 1991 poklesla cca o 1 % podle /10/. Světový

trh se zlatem je v posledních letech významně ovlivňován

značnými prodeji zlata ze státu SNS. Ty byly v minulých letech

relativně stabilní (248 - 312 t/rok). Exporty zlata ze států

SNS, Severní Koreje, Cíny a východní Evropy budou pravděpodobně

v roce 1992 Sini t 342 t (t. j. cca 20 % světové spotřeby

/li/) . Tomu odpovídá vývoj cen Au na londýnské burze, uvedený

na grafu č. l (převzatý podle /7/1. V posledních letech

existuje značný převis nabídky nad poptávkou. cca 50 %. Tudíž

i nad poptávkou po investicích do těžebních kapacit, který je

vyjádřený na grafu 5. 2 (převzato podle ;"/ a /li/) .

V této souvislosti nutno upozornit na vnější podmínky

předpokládané realizace podnikatelského zaněru:

- bude pravděpodobně probíhat, v období. kdy nabídka zlata na

světovém trhu bude převládat nad poptávkou. Tento stav na ..

trhu zlata odpovídá probíhající celosvětové recesi, kdy klesá \

poptávka po Au v elektronice i v klenotnictví. Dále centrální

banky v roce 1991 vůbec nepřistoupily k nákupu zlata od J

producentů. tlaopak banky zvyšují prodeie ze svých zásob. ;

- bude-li směnný kurz volně směnitelných aěn ke koruně )

dlouhodobě udržován, avšak revalvaca koruny bude probíhat .<

vnitřní inflací, porostou těžební a úpravnícké náklady a po a•x
určité době tuzemská výroba zlata se stane nerentabilní. J

'i

Nastane-li tento jev ještě v tomto desetiletí, zůstane část . j

investic do projektu neodepsána. Stejně vsak by zapůsobilo i 3

vyhlášení revalvace koruny. Naopak, dal si devalvace koruny, Ř.

významnější než míra inflace, by působila ve prospěch *

efektivnosti realizace podnikatelského záBéru. |

I
3. Výsledky modelování ekonomických podmínek zpracováni zlatých I

rud na úpravně v Mydlovarech :

Odhad investiční náročnosti rekonstrukce a přestavby CHÚ <

v Mydlovarech na úpravnu Au rud bylo provedeno nezávisle :



vlastními zaměstnanci úpravny l\l, 77/ a australský* odborníkem

/4/ . Odhadovaná dodatková investic* bud* c lni t cca 50 - 7O ail.

Kčs (v o čekáván* hladina can r. 1993). Na zaklade kalkulace

provozních a ostatních nákladů byly provedeny propočty časového

průběhu a hotovostních toků realizac* PZ (cash flow) pro

několik sérií různých variant. Hlavními proměnnými parametry

propočtů byly především, obsah Au ve vstupní surovino, ceny Au

na londýnské burze a roční kapacita zpracovaných rud. Při

modelování očekávaně efektivnosti investice do rekonstrukce

úpravny byla požadovaná čtyřletá doba splaceni investičního

úvěru a uvolňovaných zdrojů. Tím byly odvoleny limitní podmínky

přípustné nákladovosti procesu.

V návaznosti na propočty ekonomické efektivnosti PZ

odvozeny ceníky pro výkup Au rud od těžebních organizaci.

Přibližný průběh cen zobrazuje graf c. 3.

?o té byio přistoupeno k vytvorení rozhodovacího stromu

možných variant vývoje těžeb. Byiy vytvořeny kombinace-

- různých kapacit zpracované rudy (100, 150, 200, 250 kt/rok)

- nárůstu variabilních nákladů v důsledku očekávané inflace

(0 10, 20. 30 ~í p, a) Í

- různých cen Au na londýnské burze v přepočtu podle platného t

směnného kruzu USD : Kčs (300. 325. 367 Kčs/g Au). j

Po odvozeni ceníků by i y s i nul ovány varianty pravděpodobné ;j

výše poměru dodávek Au rud z ložisek Voltýřov a Kašperské Hory <

(v letech 1993 - 2002). Nulovou variantu tohoto rozhodovacího i

stromu tvoří varianta • nerealisovat zlatý program a přistoupit j'

k realizaci jiné náhradní výroby. To by vedlo k likvidaci J

některých nepoužitelných technologických uzlů úpravny. Za f

zajímavý výsledek povazujeme modelování ekonomického průběhu Í

pro odhady sedmi expertů (cena 367.-- Kčs/g Au. kapacita

210 kt/rok, míra inflace 12.5 X v roce 1993, dále po dobu pět

let meziroční inflace 5, 8 a 10 %t . Při 10 % roční míře inflace

po dobu pěti let není realizace PZ ekonomicky nadějná ani při

započtení odpisů do zdrojů z již existujících starých investic

Čistá současná hodnota je mírně záporná. Vnitřní výnosové

procento činí pouze 12 %. Při promítnutí do variabilních

nákladů osmi procentní míry inflace po dobu pěti let je

realizace tohoto podnikatelského záměru mírně efektivní. Čistá

ca ;a• I



současná hodnota je kladná, vnitřní výnosové procento činí 15 %
(nepokrývá zcela riaikaí, doba splatnosti Investic* cint
6 roků.

4. Závěry

a) Dnešní stav rozdělení těžby a zpracováni Au rud do více

obchodních společností nepůsobí příznivě na rychlou

realizaci podnikatelského projektu. Vycházíme-li z této

skutečnosti, doporučujeme kooperaci Bezi těžebními

a Opravárenskými podniky převést na dodávatelsko-

odběratelské smluvní vztahy. Ty by v budoucnosti

pravděpodobně vedly k užší ekonomické provázanosti formou

kapitálového propojeni.

b) S cílem urychleně zahájit těžbu a zpracování Au rud byl

vypracován návrh smlouvy o budoucích dodávkách a o odběru

zlatonosných rud mezi těžebními organizacemi a úpravnou.

Tato smlouva bude vzájemně chránit investice obou smluvních

stran do těžebních a Opravárenských kapacit. Proto musí mit

charakter dlouhodobé salouvy s ročním upřesňováním výkupních

cen Au rud (v případě inflacs vyšší nes 10 %). Součástí

smlouvy budou ustanovení o vzájesné penalizaci při

nedodržení smluvních podmínek. Předpokládáme, že takto

usavřené smlouvy budou oboustranně vzájemně výhodné a budou

působit jako stabilizační činitel.

c) Přílohou smlouvy jsou ceníky pro výkup dodávaných zlatých

rud na úpravnu. Ceníky diferencuji : obsah Au v dodávané

rudě, cenu Au dle , ondýnsíté bursy, ročni vysi dodávek rudy

na úpravnu, výtěžnost Au z rudy dané lokality do zlatého

bujónu. Navržené ceníky jsou použitelné i pro ekonomické

ocenění geologických zásob. Umožňuji rozdělit zásoby na část

rentabilní a část ekonomicky netěží telné. Rovněž při

hodnocení ekonomické efektivnosti investic do otvlrky

a přípravy jednotlivých ložisek, vybudováni povrchových

částí těžebních kapacit, bude nutné vycházet z údajů

obsažených v cenících.

d) Odštěpný závod s. p. DIAMO. CHÚ Hyd1ovary je připraven

zahájit investiční výstavbu ihned po uzavření dlouhodobých

smluv s těžebními organizacemi o dodávkách zlatých rud
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P r o f . A d a a S t e f a n T r e m b e e k i . A6H K r a k ó w , P o l s k o

VLIV ZPÍÍSNĚNÍ KONDIC BILANÍNOSTI NA SNÍŽENÍ STUPNĚ VYUŽITÍ j
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN .__!

Zawyzenie kryteriow bilansowosci zloz stalých t

surowcow Minerálnych, jeat naogolr wynikiea eheci
uproazczenia dokuaentowania zloz, do ich czoíci naj-
bogatazych, z poainieciea czesci ubozszych, v ktorých
pojawiaja tie zazwyczaj niespodziewane zanikl zloža.

Zawyzenie kryteriow bilansowoáci, aoze byc
rôwniež wynikiea presji ekonoaicznej, dazenia do
uzyakania najkorzystniejszych efektow eksploatacji
górniczej ořez przeayslowego procesu produkcyjnego.

Do pozostawieniaaych po za zasiegiea górniczej
eksploatacji zasobow zloz, zazwyczaj pozniej juž
naogól sie nie wraca i wowczas taká ekaploatacja
górnicza przybiera cechy gospodarki rabunkowej.

Powyžaze tendendcje zawyžania kryteriow
bilansowoáci powyzej progow technicznie uzasadnionych, ,
przyczyniaja sie do marnotrawstwa zloz surowcow
Minerálnych, ktoré sa narodowyn bogactwea. Stád do
wysoce slusznych postupatow sozologicznych, ochrnony
przyrody w otoczeniu dzialalnosci przenyslowej,nálezy
dolaczyc postulát ochrnony zloza w czaaie eksploatacji
górniczej, przez pelne jego wykorzystanie. 3est to
ochrona przyrody "in situ*.

Wychodzac z tych przoslanek ustala sie sozolo- j
gicznie uzaaadnione kryteria bilansowosci zaaabow |
zloz surowcow aineralnych, chroniace je przed narno- '••
trawstwen w czasie górniczej eksploatacji. |

Stád pomiedzy kryteriawi bilansowosci sozologicznie í
uzasadnionymi, a tradycyjnymi kryteriabi bilansowosci :i
ekononicznie uzasadnionyai (wedlug obowiazujacych
zásad) istnieje naogol rozbiežnosc.

'I
I



Eksploatacja, w ranách hoiiogenizujacej ekaploatacji
selektywnej, ubozazych czeáci zlož stálych surowcow
minerálnych, wymaga zaoszczenia dyscypliny techno-
logicznej, co nie jest przyjaowane z entuzjaznen,
Przez przybierki ubožazych czesci zloza, rownolegle
z wydobywaniem jego czesci bogatszych, uzyskuje sie
przyrost wydobytych zasobow, ktorego nie uzyakanoby
sie przy prowadzeniu masowe j ekaploatacji górniczej.

W prowadzeniu homogenizujacej eksploatacji selekty-
wnej rozroznia sie dwa przypadki: mksymalizujacych
wymagaň technologicznvch, kiedy to wartosc produkcji
wzrasta ze stopniem koncentracji skladnikow uzytecznych,
oraz optymalizujacych wynagnia technologiczne, kiedy to
maksynalna wartosc produkcji uzyskuje sie przy zachowa-
niu wlaáciwej proporci ji skladnikow uzytecznych w nadawie
procesu przetworczego. Przykladem pierwszej technologii
jest ekaploatacja zloz rud ( aeteli, siarki, itp).
Przykladen drugiej technologii jeat ekaploatacja
dolonitow dla produkci j i stabilizowanych materialow
ogniotrwalych, lub surowcow produkcji wiazacych
matérialow budowlanych.

Warunkiem stosowania tego rodzaju racjonalizacji
technologii gorniczej, jest osiagniecie korzysci
ekonomicznych, uzyskanych z eksploatacji ubogich
czesci zloz aurowcow minerlanych, Ozieje sie to
wowczas, gdy wartosc dodatkowo wyeksloatowanego zloza
nie jest mniejsza od przyrostu kosztow procesu
wydobywczo-przetworczego, wywolanego obnizeniea
koncentracji skladníka uzytecznego w przetwarzanym
urobku. By taki rachunek ekonomiczny mogl byc prze-
prowadzony, musi byc w rachunku kosztów uwzgledniana
wartosc zloza w zlozu* Nie uwzglednienie tej wartosci
tworzy antybodžce ekononiczne, prowadzace do rabunko-
wej eksploatacji zloz surowcow minerálnych.



Analiza warunkow ekononicznych aelektywnej ekspjoatacji
•akaynalnie wykorzystuja.cycn stale zloža surowcow,
przeprowadzoná dla okreslonych warunkow geologicznych,
fcllÍi&SÍ

Warunek ekommicznosci tak sprecyzowanej aelektywnej
eksploatacji gôrniczej:

K > N / I /
w któryu oznaczeno:

K - korzysci ekononiczne z prowadzenia eksploatacji
aelektywnej (homogenizujacej),

N - náklady dodatkowe na eksploatacje selektywna
(odniesione do eksploatacji aasowej),

pozwala okreslie prog ekonomicznosci eksploatacji
aelektywnej:

K » N / 2 /
Zwazywszy, iz korzysci prowadzenia eksploatacji
selektywnej sa iloezynem:

K • w.6Q /3/

w ktoryro:
^.0 - dodatkowe wydobycie, jako wynik eksploatacji

selektywnej
w - wartosč zloza w zlozu (olbora),

oraz, iz dodatkowe náklady na eksploatacje selektywna
sa iloezynem:

N » Ak^.Q /4/

w ktorým:
A k . - wzrost jednostkowych kosztów produkcji

wywolany prowadzenien eksploatacji selektywnej
Q - wydobycie netto (sprzedana).

Porównujac w mysl / 2 / formuly /3/ # /4/, otrzy»a»y próg
ekonomiezny eksploatacji selektywnej:

3Okraslajac wytezenie eksploatacji górniezej , w wyniku
zastosowania technologii eksploatacji selektywnej: I

I



otrzynany granicznq wartoíc olboryt

Wzór /7/ jest dogodny ze wzgledu, iž formula /&/ jest

niezmiennikiem strát produkcyjnych i to zarówno

eksploatacyjnychi jak i procesu przetwórczego, stád

w dalszych rozmazaniach O aože byc okreslone jako

zásob zřoza surowcow minerálnych.

Wartolc " zJoza w zložu' okrealona jest podstawie

jej udzialu w osíaganym zysku procesu przemyslowego.

Ustalajac ten zysk na nornatywnyn poziomie 20% i

przyjraujac zásade jednakowego rozdzialu tego zysku dla

przedsiebiorstwa, zalogi i zloza, otrzymany: á

20 % _
_ _ _ _ _ ^ yof /o /

3

uazial wartosci zloza w wartosci produkcji. Zatem

jednostkowa wartosc zloza, po owzglednieniu formulky

/7/ przybiera postač:

Ak, .£» . 0,07 /10/
J Q

Ale:

<r , /li/

.̂  s - ^ m

<rc m - stopien wykorzystania zloza w eksploatacji

masowej (tradycyjny)
-"-'• s - stopien wykorzystania zloza w eksploatacji

selektywnej
Oznaczajac wyteženie wykorzystania zloza w eksploatacji
selektywnej ^^

nozemy napisac: <

° "íT" - 1
Tym samy*

Wm 14,3. ^k4.Q. £ /14/



W - 14,3 .4kj .Q. /IS/
cr- i

Oznaczajqc przez
Q

p /16/

w
produktywnoac wartosci produkcji otrzyaaay:

Cť - 14,3 .4kj.p+l /17/

Po uwzglednieniu /12/ otrzyaany:

<^g - /14,3 .^kj • p + 1/ ,^« /18/

Oznaczajac przez

/«-• 14,3 ,Í\V.. . p + 1 • ď /19/

wsploczynnik uwielokrotnienia wykorzystanio zloza
surowców minerálnych w wyniku zastoaowania eksploatacji
selektywnej, otrzynany:

Wspolczynnik - B jest známy z analiza dokuaentacji
geologicznej oraz z praktyki górniczej, wspótczynnik
—. zalezy od:

8

/^k, - trudnoáci technologicznych wydobycia
i przetwóratwa surowca užytecznego

p - kondycji finansowej przedsiebiorstwa.
Znajac - mozna okreslic sozologiczne kryteriua
bilansowosci rozwažanego zloža surowców ninerlanych,
którego znaná jest dystrybuanta zloža:

^v A / - -c
Z odwrocenia tej dystrybuanty uzyskujeny szukane
progowe kryterium sozologicznej bilansowosci rozwaža-
nego zloza surowców minerálnych:

C 'V-/ - t /22/



Efekt selektywnej aksploatacji hoaogenizujacej, beďzie
ty* wiekszy i» berdziej rozklad gcstoáci prawdo -
podobieňatwa be.dzie lewoskosny:

oraz im wiekszy bedzie eksces:

r 2>° /24/
Okreálenie rozkladu gestoáci prawdopodobienstwa,
zloža aurowców minerálnych, okreála sie empirycznie
na podatawie atwierdzenia zloza robotami poazukiwawczymi,
przy zastosowaniu komputerowego programu Cha-Zlo
chyrakterystyki zloza. Blokowy schémat struktury
tego programu jest przedstawiony rys. 1,
Okres1e przedzialu ufnosci t okreslajac dolna wartosc
progowa aozologicznych kryteriow bilansowosci, bez
trudu uzyskujemy przy zastosowaniu komputerowego
programu Sym-Kry-Bi sywulacji kryteriôw bilansowosci
rys.2.

Szczupie rany nojego wystapienia uniemozliwiaja
przerSstawienie tych programów. Moga bye one udostepnione
za interesowanym.
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R N D r . V á c l a v Z e d n í k , MINERALS CONSULTING K u t n á H o r a

POUŽITÍ PROGNÓZ VÝVOJE CEN PRODUKTŮ P Í I HODNOCENÍ INVESTIC

Úvod

Při hodnocení a oceňováni ložisek metodami, založenými na

cash flow a jeho diskontovaní, jsou často na straně nákladů

kalkulovány předpovědi jejich očekávaného vývoje, zatímco na

straně příjmů se vychází v naprosté většině případů z aktuálních

cen výrobků pro celé hodnocené období. Vývoj cen je přitom velice

důležitým prvkem těchto hodnocení s výrazným vlivem na výsledky

hodnocení investic. Cílem tohoto příspěvku je demonstrovat dopad

různých přístupů při stanoveni ceny na diskontovaný cash flow

a net present value.

Pro posouzení uvedených postupů bylo jako přiklad vybráno

ložisko médi. Období pro které je analýza provedena jsou roky

1981 - 1997. Při výběru modelového ložiska, výpočtech

a vyhodnocování byla z důvodu přehlednosti provedena určitá

zjednodušeni. Dalším důvodem pro tato zjednodušeni je fakt, že

přesné propočty a analýzy jsou časově a finančně velmi nákladné.

Vzhledem k tomu, že cilem příspěvku je především porovnat

výsledky dosažené při různých přístupech k stanoveni ceny

produktu, jsou tato zjednodušení akceptovatelná.

Modelové ložisko

Při stanoveni parametrů ložiska byla respektována zásada, že

ložisko má odpovídat jak průměrným přírodním charakteristikám

jako je velikost, obsah užitkové složky, genetický typ, tak

technickým parametrům, jako je předpokládaná kapacita, životnost



ložiska a měrné investiční náklady na tunu instalované roční

kapacity. Ačkoliv je možno hodnoceni provést pro jakýkoliv

finální produkt, vyráběný na závodě, byl stanoven požadavek, aby

•odelové ložisko a plánovaný závod zahrnovalo celý technologický

řetězec od těžby, přes úpravnu, hut, až po rafinérii. Důvodem pro

to bylo opět zjednodušeni a zpřehlednění práce, nebot pokud by

byl konečným produktem výrobek s nižším stupněm finalizace, např.

koncentrát, musely by být provedeny predikce vývoje

prepracovacich nákladů a případné další odhady. Stejnou příčinu

•ěl rovněž požadavek, aby byla na ložisku produkována pouze jedna

užitková složka.

Jako modelové ložisko bylo na základě výše uvedených omezeni.

vybráno ložisko typu "porphyry" na lokalitě Michiquillay (Peru)

se zásobami rudy 543.7 mil. tun s obsahem mědi 0.7%.

Předpokládaná kapacita je na úrovni 40 tis. tun rudy denně,

životnost 52 let. Předpokládaná investice do lomu, úpravny, hutě

a rafinerie činila na počátku osmdesátých let 750 mil. USD

(Anonym, 1983). Přestože první investiční záměry předpokládaly

zahájeni výstavby na počátku osmdesátých let, ložisko nebylo

dosud osvojeno. Předpokládané investični náklady se nyni odhaduji

na 1 mid. USD (Canseco et al. 1992).

Náklady

Předpokládané investiční náklady se pohybovaly na úrovni

750 mil. USD. Pro jednoduchost jsou tyto náklady uváděny

v tabulce cash flow ve formě odpisů v poměrné částce, rozpočítané

na 15 let. Provozní náklady vycházejí z průměrných peruánských^-"^

nákladů v letech 1981 - 1991 (Phelps, 1992). Vzhledem k tomu, že ^

jsou známy pouze náklady v r. 1981 a 1991, je jejich vývoj

v osmdesátých letech stanoven interpolaci a v devadesátých letech

extratrapolaci. Úroky vycházejí ze sazby 12% na dlouhodobý úvěr.



Pŕiimv

Na straně příjmů je počítáno se stoprocentním využitím

kapacity. Jedná se samozřejmě opět o zjednodušení, tak jako

v řadě dalších dílčích kroků tohoto hodnocení. I zde by bylo

možno na základě analýz modelovat pravděpodobné využití kapacit

v různých obdobích hospodářského vývoje a upřesnit tak výsledek

hodnocení. Tyto analýzy jsou však mimo rámec předloženého

příspěvku. Cena konečného produktu je stanovena několika způsoby

a její vliv na výsledné hodnoceni je předmětem tohoto rozboru.

Metoda založená na aktuální ceně vychází z cenových relací

v době zpracováváni analýzy a tuto cenu uvažuje v celém

hodnoceném období.

Metoda založená na aktuální ceně násobené deflátorem je

velice jednoduchou a účinnou metodou. Vývoj deflátoru je poměrně

klidný, nevykazuje většinou dramatické změny a je možno jej

s poměrně přijatelnou přesnosti předvídat. Výsledky v tomto

příspěvku jsou poněkud zkresleny tim, že není použita predikce

vývoje deflátorou z r. 1S80, ale jeho skutečný vývoj.

Cena stanovená pomoci trendové analýzy vychází z běžné

statistické metody.

Stanovení ceny metodou ARIMA, používanou pro analýzy

časových řad, je poměrně složité, avšak běžně poskytuje

přijatelné výsledky. Zde použitá .metoda je aplikována na časové

řadě, od níž byla odečtena před analyzováním trendová složka, ta

byla po provedeni predikce opět přičtena. Byl tak získán

z hlediska "bílého šumu" lepši výsledek, než při analyzováni

původní časové řady. Hranice významnosti, která charakterizuje

minimální a maximální hodnoty, je 95%. Přesnost predikce daná

"bílým šumem" je 92.5%.



Poslední použitou metodou je metoda OSC I., vyvinutá právě

pro hodnoceni vývoje trhů nerostných surovin. Tato metoda je

poměrně úspěšně aplikována již téměř pět let a je dále

zdokonalována.

Predikované ceny jsou uvedeny v tabulkách 2 - 4 a v grafech

2 - 4 .

Výsledky hodnoceni

Jedna skupina hodnocení je provedena pro časové období do r. *-

1991, ve kterém je možno vycházet ze skutečného vývoje cen. Pro

roky 1992 - 1997 je použita prognóza vývoje cen, vypracovaná na

jaře 1992 (Zedník, 1992), takže hodnoty za celou dobu životnosti

investice jsou poněkud zkresleny v důsledku dosud neznámého ;

vývoje v příštích šesti letech. i

Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulkách 5 - 1 2 . í

Porovnáni výsledků získaných jednotlivými metodami je uvedeno ^

v tabulkách 13 a 14 a grafech 5 a 6. j

i

Pokud se týká výsledné NPV je zřejmé, že pro obdobi do r. j

1991 dává nejlepší výsledky metoda ARIMA, ovšem při použití \

maximálních hodnot. Na druhém miste je metoda OSC I. a přijatelné ;

výsledky poskytuje rovnéž metoda aktuální ceny násobené

deflátorem. Ostatní metody poskytují velmi špatné výsledky. Pro

celou životnost investice je nejpřesnější metoda aktuální ceny

násobené deflátorem, na druhém místě je opět metoda OSC I., i

následovaná metodou ARIMA s použitím maximálních hodnot. ír%W í
Pokud posuzujeme úspěšnost jednotlivých predikčních metod na «

diskontovaném cash flow, dala pro obdobi do r. 1991 nejlepší ;|

výsledky metoda ARIMA - maximální ceny, na druhém miste je metoda I

OSC I. a přijatelné výsledky poskytla také metoda aktuálni ceny \

násobené deflátorem. Za celé období životnosti investice byly ;



získány nejlepší výsledky metodou aktuální ceny násobené

deflátorem, na druhém a třetím místě jsou s přibližně stejnými

výsledky metoda OSC I. a metoda ARIMA - maximálni ceny.

Na závěr je třeba konstatovat, že rozbor byl proveden pouze

pro jednu surovinu a pro jedno ložisko, i když pro surovinu

a ložisko do značné míry reprezentativní. Nicméně je nutno

obecnost výsledků posuzovat se značnou rezervou.

Provedený rozbor ukazuje, že běžně používaná metoda pro

kalkulaci příjmů při výpočtu cash flow a NPV, to je metoda

založená na výpočtu přijmu vycházejících z aktuálních cen,

poskytuje naprosto zavádějící výsledky. Ještě horší výsledky dává

v tomto případě kalkulace příjmů na základě trendové analýzy.

Kontroverzní jsou výsledky získané metodou ARIMA. Při výpočtu

příj-nů na základě střední predikované hodnoty jsou totiž výsledky

diskontovaného cash flow i NPV velice vzdáleny skutečnosti

a vyhovující jsou příjmy kalkulované s použitím maximálních

hodnot pro meze významnosti 95%. To zřejmě činí metodu ARIMA pro

tyto účely, alespoň v tomto případě, bezcennou. Velice dobré

výsledky poskytla metoda aktuální ceny násobené deflátorem,

přičemž byly ovšem použity skutečné hodnoty deflátoru, takže

výsledky jsou pravděpodobně poněkud lepši, než jakých by bylo

dosaženo odhadem budoucího vývoje deflátoru. Je však skutečností,

že vývoj deflátoru je obvykle stabilní a je možno jej velice

dobře předvídat. Uspokojivé výsledky poskytla metoda OSC I. Byla

přitom použita nejjednodušší varianta této metodiky, prognózu je

možno dále zpřesňovat analyzováním faktorů, které mají na vývoj

trhů zásadní vliv, napr. analýzou geologických zásob a jejich

struktury, analýzou kapacit, analýzou nabídky a poptávky atd.



Z předloženého příspěvku je zřejmé, že lze hodnotit vývoj

cash flow a souvisejících ekonomických charakteristik poměrně

přesně na mnoho let dopředu. Přínos těchto prognóz není jenom

v přesnějším výpočtu efektivnosti investice, ale také

v načasováni investice, pro plánování rozsáhlých oprav

a rekonstrukci, pro přesnější stanovení rezervy kapacit

a podobné. Tyto záležitosti jsou však námětem pro další semináře,

zaměřené na ekonomiku nerostných surovin, ale zejména výzvou

investorům.
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Tabulka 1: Vývoj ceny LME Cash Settlement (GBP/t)

ROK CENA ROK CENA ROK CENA

1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

74
68
59
59
61
60
64
61
53
42
39
45
80
48
53.
50.
44.
43.
39.
42.
46.
48.
51.
72.
72.
65.
51.
57.
58.
68.
86.
85.
59.
57.
56.
55.
71.
67.
58.
71.

114.
123.
113.
89.
96.

.67

.40

.79

.30

.74

.86

.96

.90

.02

.86
• 45
.27
.27
.94
.30
.66
.94
.08
.72
.30
.16
,35
,01
,53
,46
,92
76
24
09
50
04
70
07
93
26
20
91
21
62
49
23
14
74
53
08

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

. 1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

68
61
64
62
61
57
54
62
74
53
37
30
32
29
31
37
53
40,
43
61,
61,
61,
61,
61.
61.
75.

128.
131.
130.
176.
217.
255.
252.
245.
346.
323.
215.
194.
233.
241.
226.
230.
230.
347.
364.

.33

.20

.86

.21

.00

.11

.81

.73

.29

.82

.87

.91

.06

.84

.40

.87

.67

.11

.03

.02

.02

.02

.02

.02

.02
,95
.50
.88
.94
.16
,17
,37
22
41
18
53
97
54
90
90
02
27
44
31
04

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

545.
410.
515.
611.
587.
444.
427.
726.
877.
556.
782.
750.
510.
934.
941.
865.
846.
1048.
1031.
1103.
965.

1080.
1460.
1734.
1496.
1216.

71
75
70
44
90
43
96
82
00
81
40
25
50
08
75
55
14
84
19
20
07
16
13
89
71
68



Tabulka 2: Trend vývoje ceny LME Cash Settlement (GBP/t)

ROK CENA ROK CEKÁ

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

723.60
744.31
765.32
786.61
808.20
830.08
852.25
874.70
897.45

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

920.49
943.82
967.45
991.36
1015.56
1040.06
1067.364
1095.205
1123.604

Tabulka 3: Predikce vývoje ceny metodou ARIMA (GBP/t)

ROK

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Tabulka 4: Prognóza vývoje ceny metodou OSC I.

^„„„

STŘED

760
344
679
1171
997
627

1309
1005
928
1290
691
1511
1248
635
1904
951
1112
1955

CENA
MINIMUM

623
681
514
1002
782
384

1065
761
639
985
386

1199
914
280
1546
593
707
1539

MAXIMUM

897
1007
843
1340
1213
870
1552
1248
1217
1595
996
1823
1582
991
2261
1309
1517
2371

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

682
865
1090
982
782
1254
1205
940
1231

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1579
1453
1147
1911
1823
1408
1869
2365

1



• . r

abulka 5: Cash flow založený na skutečných cenách (od r. 1992 prognóza zpracovaná v r. 1992)

3LOŽKA

apacita
rovozni
sna

říjny
dpisy
roky
rovozni

JEDNOTKA

tis. t/r
nákl. $/t

$/t

tis. $
tis. $
tis. $

nákladytis. $
ash flov tis. $
CF
PV

tis. $
tis. S

1983

100
331
1589

158931
50000
87000
33132
38799
35272

-14728

1984

100
360
1374

137401
50000
81000
36048
20354
16821
-33179

1985

100
390
1418

141817
50000
75000
39028
27789
20878

-29122

1986

1O0
421
1412

141162
50000
69000
42075
30087
20550

-29450

1987

100
452
1750

175023
50000
63000
45189
66834
41499
-8501

1988

100
484
2596

259609
50000
57O00
48373
154236
87062
37062

1989

100
516
2834

283423
50000
51000
51627

180796
92777
42777

1990

100
550
2540

254012
50000
45000
54954

154058
71869
21869

1991

100
584
2142

214209
50000
39000
58354

116855
49558
-442

1992

100
618
2904

290365
50000
33000
61830
195535
75387
25387

1993

100
654
3438

343788
50000
27000
65383
251405
88116
38116

1994

100
690
3562

356178
50000
21000
69015
266163
84808
34808

1995

100
727
3533

353263
50000
15000
72727
265535
7691$
26916

1996

100
765
3706

370552
50000
9000

76522
285030
75057
25057

1997

100
804
5110

510969
50000
3000
80402
427568
102356
52356

Průběžné

1765588
450000
567000
40&780
789808
436286
-13714

Celku

3990702
750000
675000
834658

2481044
938927
288927

abulka 6: Cash ílov založený na aktuálni cene roku 1980

OLOŽXA

apacita
rovozni
ena

řij«y
dpisy
roky
rovozni

JEDNOTKA

tis. t/r
nákl. $/t

$/t

tis, $
tis. $
tis. $

nákladytis. $
ash flow tis. $
CF
PV

tis. $
tis. S

1983

100
331
1427

142704
50000
87000
33132
22572
20520

-29480

1984

100
360
1255

125484
50000
81000
36048
8436
6972

-43028

1985

100
390
1211

121063
50000
75000
39028
7035
5285

-44715

1986

100
421
1378

137751
50000
69000
42075
26676
18220

-31780

1987

100
452
1526

152596
50000
63000
45189
44407
27573

-22427

1988

100
484
1674

167442
50000
57000
48373
62069
35036
-14964

1989

100
516

1539

153851
50000
51000
51627
51224
26286

-23714

1990

100
550
1598

159828
50000
45000
54954
59874
27932
-22068

1991

100
5B4
1658

165805
50000
39000
58354
48451
29030

-20970

1992

100
618
1636

163645
50000
33000
61830
68815
26531
-23469

1993

100
654
1639

163930
50000
27000
65383
71547
25077
-24923

1994

100
690
1662

166219
50000
21000
69015
76205
24281
-25719

1995

100
727
1710

170958
50000
15000

nm
83231
24109
-25891

1996

100
765
1770

176961
50000
9000

76522
91439
24079
-25921

1997

100
804
1814

131450
50000
3000

80402
98048
23472

-26528

Průběžné Celkei

1326522
450000
567000
408780
350742
196853
-253147

2349686
750000
675000
834658
840028
344402
•405598



7: Cash flow založený na aktuálni cene násobené deflator era

POLOŽKA

K.ipacita
ťrovozni
Cena

Pŕijmy
Odpisy
Úroky
Provozní

JEDNOTA

tis. tyr
nakl./t$/t

5/t

tis. $
tis. $
tis. $

nákladytis. $
Cash flow tis. $
DCF
MPV

tis. $
tis. S

1983

100
331

1650

164983
50000
87000
33132
44851
40773
-9227

1984

100
360

1497

149708
50000
8100O
36048
32660
26992
-23006

1985

100
390

1544

154406
50000
75000
39028
40377
30336

-19664

.1986

100
421

1820

182043
50000
69000
42075
70968
48472
-1528

1987

100
452
2276

227608
50000
63000
45189
119419
74150
24150

1988

100
484
2381

238130
50000
57000
48373
132757
74933
24938

1989

100
516

2371

237051
50000
51000
51627
134424
68981
18981

1990

100
550
2687

268670
50000
45000
54954
168717
78708
28708

1991

100
584
2936

293576
50000
39000
58354
196222
83217
33217

1992

100
618
3042

304212
50000
33000
61830
209382
30726
30726

1993

100
654
3196

319565
50000
27000
65383
227182
79626
29626

1994

100
690
3403

340334
50000
21000
69015
250319
79759
29759

1995

100
727
3670

367005
50000
15000
72727
279278
80897
30897

1996

100
765
3988

398777
50000
9000
76522
313255
82490
32490

1997

100
804
4261

426117
50000
3000
80402
342716
82043
32043

Prubŕžné

1916175
450000
567000
408780
94D395
526S67
76567

Cettei

4072185
750000
675000
834658
2562527
1012108
262108

Tabulka 8: Cash flow založený na trendu

POLOŽKA

Kapacita
Provozní
Cena

Příjmy
Odpisy
Splátky )
Úroky
Provozní

JEDNOTKA

• tis. t/r
nakl./t$/t

$A
tis. $
tis. $

cumilat.tis. $
tis. $

nákladytis. $
Cash flow tis. $
DCF
NPV

tis. $
tis. $

1983

100
331

1160

115969
50000
50000
87000
33132
-4163
-3784

-53784

1984

100
360
1048

104812
50000
100000
81000
36048
-12236
-10112
-60112

1985

100
390
1039

103895
50000

150000
75000
39028
-10133
-7613
-57613

1986

100
421
1214

121417
50000
200000
69000
42075
10342
7063

-42937

1987

100
452
1381

138094
50000

250000
63000
45189
29905
18568

-31432

1988

100
484
1555

155520
50000
300000
57000
48373
50148
28307

-21693

1989

100
516
1466

146613
50001)
350000
51000
51627
43986
22572

-27428

1990

100
550
1562

156219
50000
400000
45000
54954
56266
26248
-23752

1991

100
584
1662

166169
50000
450000
39000
58354
68815
29184

-20816

1992

100
618
1681

168111
50000
500000
33000
61830
73281
28253

-21747

1993

100
654
1726

172566
50000
550000
27000
65383
80183
28104
-21896

1994

100
690
1792

179247
50000
600000
21000
69015
89232
28432
-21568

1995

100
727

1888

188805
50000
650000
15000
72727
101078
29279

-20721

1996

100
765
2006

200565
50000
700000
9000
76522
115043
30294
-19706

1997

100
804

2110

211017
50000
750000

3000
80402
127615
30550

-19450

Průbéžné

1208709
450000

567000
408780
232929
110434
-339566

Celkei

2329019
750000

(75000
034658
819361
285346

-464654



Tabulka 9: Cash f.low založený na metodě ARIMA - střední hodnota

POLOŽKA

Kapacita
Provozní
Cena

Přij«y
Odpisy
Úroky
Provozní

JEDNOTKA

tis. t/r
na)tl./t$/t

5/t

tis. $
tis. $
tis. $

nákladytis. $
cash flov tis. $
DC?
NI'V

tis. $
tis. $

1983

100
331

1028

102833
50000
87000
33132
-17299
-1572$
-65726

1984

100
360
1560

156024
50000
81000
36048
38976
32211

-17789

1985

100
390
1282

128192
50000
75000
39028
14164
10642

-39358

1986

100
421
918

91765
50000
69000
42075
-19311
-13189
-63189

1987

100
452
2120

212037
50000
63000
45189
103848
64481
14481

1988

100
484
1787

178679
50000
57000
48373
73306
41379
-8621

1989

100
516
1516

151585
50000
51000
51627
48958
25123

-24877

1990

100
550
2189

218944
50000
45000
54954
118990
55510
5510

1991

100
584
1216

121636
50000
39000
58354
24282
10298

-39702

1992

100
618
2625

262545
50000
33000
61830
167715
64661
14661

1993

100
654
2173

217288
50000
27000
65383
124905
43778
-6222

1994

100
690
1121

112138
50000
.21000
69015
22123
7049

-42951

1995

100
727
3456

345591
50000
15000
72727
257864
74694
24694

1996

100
765
1787

178655
50000
9000

76522
93133
24525

-25475

1997

100
804
2143

214261
50000
3000

80402
130860
31327

-18673

Průběžné

1361694
450000
567000
408780
385914
210729

-239271

celku

2692172
750000
675000
(34658
1182514
456763

-293237

Tabulka 1 0 : Cash f l o v z a l o ž e n ý na K t o d é ARIHA - e i n i n á l n i hodnoty, odpov ída j íc í mezi v ý z n a i n o s t i 95%

POLOŽKA JEDNOTKA

Kapacita tis. t/r
Provozní nakl./t$/t
Cena $/t

Příjiy t is. $
odpisy tis. $
Splátky kuwlat.tis. $
úroky tis. $
Provozní nákladytis. $
Cash flow tis. $
DCF tis. $
HPV tis. $

1983

100
331
779

77896
50000
50000
87000
33132
42236
38397
88397

1984

100
360

1336

133556
50000
100000
81000
36048
16508
13643
-36357

1985

100
390
1005

100514
50000

150000
75000
39028
-13514
-10153
-60153

1986

100
421
562

56238
50000

200000
69000
42075
-54837
-37454
-87454

1987

100
452
1726

172586
50000

250000
63000
45189
64397
39986

-10014

1988

100
484
1354

135388
50000
300000
57000
48373
30015
16943
-33057

1989

100
516

1043

104334
50000

350000
51000
51627
1707
876

-49124

1990

100
550
1672

167208
50000

400000
45000
54954
67255
31375

-18625

1991

100
584
679

67910
50000
450000
39000
58354
-29444
-12487
-62487

1992

100
618
2083

208279
50000
500000
33000
61830
113449
43740
-6260

1993

100
654
1592

159173
50000
550000
27000
65183
66790
23410

-26590

1994

100
690
494

49432
50000

600000
21000
69015
-40582
-12931
-62931

1995

100
727
2807

280671
50000

650000
15000
72727
192944
55889
5889

1996

100
765
1114

111392
50000

700000
9000
76522
25870
6812

-43188

1997

100
804
1363

136283
50000

750000
3000

80402
52881
12659
-37341

Průběžné

1015631
450000

567000
408780
39851
4331

-415669

Celkei

1960861
750000

675000
83465$
451203
133910
-616093

^ ^ & : j : i ^ • ..-.-.=.•,,



Tabur ta 1 1 : Cash flow z a l o ž e n ý na metodě ARIMA - maximální hodnoty, o d p o v í d a j í h r a n i c i významnosti 95t

POLOŽKA JEDNOTKA 198} 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Kapacita
Provozní
Cena

Prij»y
Odpisy
Úroky
Provozní

i tis. t/r
1 nakl./t$/t

í/t

tis. $
tis. $
tis. $

L nákladytis. $
Cash flow t i s . S
DCF
HPV

tis. 5
'tis. $

100
331

1278

127772
50000
87000
33132

7640
6945

-43055

100
360

1785

178492
50000
81000
3604S
61444
50780

780

100
390

1559

155869
50000
75000
39028
41841
3143$

-18564

100
421

1273

127291
50000
69000
42075
16216
11076

-38924

100
452

2515

251489
50000
63000
45189

143300
88978
38978

100
4B4

2220

221967
50000
57000
48373

116594
65815
15815

100
5)6

1988

198834
50000
51000
51627
96207
49369

-631

100
550

2707

270681
50000
45000
54954

170727
79646
29646

100
584

1754

175365
50000
39000
58354
78011
33084

-16916

100
618

3168

316810
50000
33000
61830

2219B1
85583
35583

100
654

2754

275403
50000
27000
65383

183020
64147
14147

100
690

1748

174841
50000
21000
69015
84827
27028

-22972

100
727

4105

410509
50000
15000
72727

322782
93498
43498

100
765

2459

245920
50000

9000
76522

160398
42238
-7762

100
604

2922

292240
50000
3000

80402
208838

49991
-6

friběiné Cclkti

1707759
450000
567000
408780
731979
417128
-32872

3423483
750000
675000
834658

1913825
779617

29617

Tabulka 12: Cash flow založený na prognóze aetodou OSC I .

POLOŽKA

Kapacita
Provozní
Cena

Phj iy
Odpisy
Úroky
Provozní

JEDNOTKA

tis. t/r
nakl./t$/t

5A
tis. $
tis. $
tis. $

nákladytis. $
Cash flow tis. $
DCF
NPV

tis. $
tis. $

1983

100
331

1652

165156
50000
87000
33132
45024
40931
-9069

1984

100
360

1308

130841
50000
81000
36048
13793
11399

-38601

1985

100
390

1005

100494
50000
75000
39028

-13534
-10168
-60168

1986

100
421

1835

183489
50000
69000
42075
72414
49460

-540

1987

100
452

1952

195180
50000
63000
45189
86990
54014

4014

1988

100
484

1671

167078
50O0O
57000
48373
61705
34831

-15169

1989

100
516

2012

201171
50000
51000
51627
98544
50569

569

1990

100
550

2680

268029
50000
45000
54954

168076
78409
28409

1991

100
584

2559

255881
50000
39000
58354

158527
67231
17231

1992

100
618

1992

199237
500O0
33000
61830

104407
40253
-9747

1993

100
654

3327

332684
50000
27000
65383

240301
84224
34224

1994

100
690

3217

321747
50000
21000
69015

231733
73837
23837

1995

100
727

2557

255667
50000
15000
72727

167940
48646
-1354

1996

100
765

3513

351286
50000

9000
76522

265764
69984
19984

1997

100
B04

4557

455729
50000

3000
80402

372327
89132
39132

Průběžné

1667320
450000
567000
408780
691540
376675
-73325

Celku

3583670
750000
675000
834658

2074012
782752

32752

n



Tabulka 13: Přehled NPV dosaženého jednotlivými metodami

METODA

stutečnost
Aktuálni cena 1980
Aktuálni cena 1980

násobená defl.
Trend
ARIMA střed
ARIMA minimum
ARIMA maximum
OSC I.

NPV PRŮB.
1 9 9 1

- 13714
-253147

76567
-339566
-239271
-445669
- 32872
- 73325

NPV CELK.
1997

188927
-405598

262108
-464654
-293237
-616090

29617
32752

ROZDÍL PROTI
SKUTEČNOSTI
1991

—

-239433

90281
-325852
-225557
-431955
- 19158
- 59611

1997

-

-594525

73181
-653581
-482164
-805017
-159310
-156175

Tabulka 14: Přehled DCF dosaženého jednotlivými metodami

METODA

Stutečnost
Aktuálni cena 15S0
Aktuálni cena 19S0

násobená defl.
Trend
ARIMA s t ř e d
ARIHA nininua
ARIMA o a x i o u n
OSC I .

DCFÍRUB.
1991

436286
196853

526567
110134
213729

4331
417128
376675

DCF CELK.
1997

938927
344402

1012108
285346
456763
133910
779617
782752

ROZDÍL FROT:
SKOTEČHOSTI
1991

-239433

90281
-325852
-225557
-431955
- 19158
- 59611

I

1997

•

-594525

73181
-653581
-482164
-B05017
-159310
-156175

PODÍL ZEI SKUTEČNOSTI
V PROCENTECH
1991

45.12

120.69
25.31
48.30

0.99
95.61
86.34

1997

36.68

107.79
30.39
48.65
14.26
83.03
83.37

Vit'

i '••''

13
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Graf 1: Vývoj ceny mědi LME Cash
Settlement do r. 1980 (GBP)
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1970

Graf 3: Predikce vývoje ceny mědí
metodou ARIMA
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Graf 4: Prognóza vývoje ceny mědi
metodou OSC I.
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Graf 5: Porovnaní diskontovaného cash
flow v závislosti na stanovení ceny

ARMA n*wui*Rlu maxkiun OSC L

metoda stanoveni ceny

OCF do r. 1991 DCF do r. I997

Graf 6: Porovnáni net present value
v závislosti na metodice stanovení ceny
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Ing. Peter O n d r i s , RP S. p. Banská Bystrica

MOŽNOSTI POKRYTIA POTREBY ZLATA SLOVENSKA Z VLASTNÝCH
SUROVINOVÝCH ZDROJOV

Úvod

Reálne ocenenie surovinových zdrojov zlatých a zlazo-

-strieborných rúd Západných Karpát je v súčasnosti problém

neľahký a je dôsledkom uplynulého obdobia furgujúcich limit-

f*"l ných nákladov a prednostnej orientácie sloverskej geolóľie

*•* a baníctva na farebné kovy a zvlášť polymetalické ložis-'.á

s využitím pre technológiu v Bruntáli. Inými slovami po.edané:

- Geologické zdroje drahokovových rúd sú v dc-erajších prácach

vyjadrením potenciálu a kvalít v kontexte starýcr de-

formujúcich limitných cien a tak ide o časTa značné zrroje

nízkych kvalít, eventuálne sa uvádza absiarly výčet Icžísk

či výskytov, ktoré v súčasnom ložiskovom pcnlade sú bez-

významné. To isté platí o geologických záscsách niektorých

úloh vyhľadávacieho prieskumu.

- Vynímejúc kremnické ložisko Šturec, nezísksl prieskum zlata

v povojnovom období žiadúce uplatnenie a r:zsah na Sl;vensku

a drahé kovy vchádzali do bilancie len v ráici kompletných

surovín farebných kovov. Samozrejme sa jecrš o pomerne níz-

ke obsahy zlata a striebra, s nedoriešenou -echnológicu ich

väčšieho získavania (Banská Štiavnica, Hooi_ša, Pezinck a

iné). •
"i

- Len vyhlásením útlmového programu 3 zvlášť rrechodu na sve-

tové ceny kovov a koncentrátov bola zreálněná perspektíva

niektorých ložísk a surovín, čím sa zlato iDstalo do prvo- Wi

radého záujmu. Iniciovaním, či skôr podporcu tohto zá.jmu |

a zlatého programu Rudných baní, š.p. Bans-iá Bystrica sa I

stal mimoriadne pozitívny povrchový vrt (r:< 1990) na seve-

re Rozália bani v klasickom štiavnicko-hoar-'šskom ručnom

rajóne.
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V metalogenetickej provincii Západných Karpát majú do-

minantné postavenie pre zlatú mineralizáciu neogénne intru-

zívno-vulkanické aparáty stredoslovenských a s najväčšou

pravdepodobnosťou i východoslovenských neovulkanitov.

Druhým genetickým typom sú hydrotermálne žilné až žilno-

-žilníkové predneogénne Au-As-Sb asociácie centrálnych Západ-

ných Karpát, dnes s prvoradým významom rudného obvodu Malých

Karpát a Nízkych Tatier.

Tretím typom sú rozsypové ložiská zlata v paleogéne

z nich najvýznamnejšou je Lučenecká kotlina so zdrojovou

oblasťou veporíd.

Okrem týchto dnes už sčasti geometrizovaných a preskúma-

ných, či vyhľadávaných geologických zásob, ktoré sú jednoznač-

ne predmetom využitia, existuje celá rada iných výskytov či

ložísk i iného genetického významu.Z pohľadu súčasných kritérií

využiteľnosti sú nezaujímavé ide o asociácie Au-Sb, Cu-Au, resp.

využiteľné Au a Ag pri komplexnom spracovaní rúd Slovenského

rudohoria.

1.1 Stiavnicko-hodrušský rudnv rajón.

Najzávažnejšou skutočnosťou v ŠHRR. že okrem klasického

strmého žilného systému vychádzajúceho na povrch a intenzívne

využívaného celé storočia na drahé kovy a neskoršie i na poly-

metaly, je tu existencia iného typu zlatého zrudnenia patria-

ceho k typom perimagmatických rúd centrálnej časti kaldery.

Ide o subhorizontálne tenzné rudné telesá nízkosulfidického

typu, pomerne vysokých (Au= 10 g/t) obsahov a nižšej variácie,

ako na ťahových klasických žilách.Vysokoteplotná minerálna ,|̂'

asociácia Au-Ag-Te, kde nositeľom zlata sú všetky prítomné ***

sulfidy (Pb,Zn,Cu,Fe), kremeň a rodochrozit I 2 I. Tento typ

staršej mineralizácie pokladáme za rozhodujúci pri ďalšej

orientácii prác vyhľadávacieho prieskumu v súlade s novoformu-

lovanými vyhladávacími kritériami a príznakmi a samozrejme

i z hľadiska využiteľnosti.



Dnes vykonávaná fiscibility stády sa stane východiskom nových

vyhladávacích úloh, ktorých cieľom bude predovšetkým vyhladaf

ďalšie takéto rudy v širšom prieskumnom území označovaného

starcami ako "hluché pásmo". Tento historický termín je výra-

zom viac-menej nepřítomnosti klasických žíl, ale podľa nášho

názoru ideálnym prostředím pře skryté telesá drahokovovej

mineralizácie / 3 /.

1.2. Kremnický rudný rajón

Asi je známe, že tu existujú štyri systény zlato-striebor-

ných žil. Po ukončení ťažby zlata na druhom žilnom systéme

(pod historickou mestskou časťou Kremnice) v reku 1970 přesu-

nul sa záujem geologického prieskumu v 80-tich rokoch na I.žil-

ný systém Šturca. Geologické zásoby pre povrchovú ťažbu sú

momentálne najväčším zdrojom zlatých rúd na Slovensku, avšak

ich ročné využívanie nepresahuje ani 0,5 % z celkového množstva.

V júni t.r. bola prijatá druhá možnosť či orientácia, t.j.

vyhľadať žily v blízkosti vyššie uvedených chudobnejších povr-

chových rúd, s kvalitami asi 5 g/t, ktoré by monii zabezpečiť

kontinuity ťažby v Kremnici i v roku 1993 a ďalej,kedy nebudú

žiadne dotácie a nedôjde k zmene, k zvýšeniu ksoacity spraco-

vania a ťažby.

1.3. P_ezinsko=pernecké krystalinikum

Dnes je predstavované dvomi ložiskami a t; Pezinok sc

svojou JV časťou a ložisko Trojárová. Na obidvecn prebieha

vyhľadávací banský prieskum, s kvalitami rúd, rribližne 4 g/t

Au a prednostnými väzbami zlata na arzenopyrit.

Mineralogický výskum, racionálne a fázové analýzy zlata,

ako aj výskum upraviteľnosti dosiahol taký stupeň poznania,

že sa v súčasnosti rieši aplikácia týchto pozrsxkov do poio-

prevádzky, ktorá rozhodne o využívaní týchto ložísk v kapaci-

tách bývalej ťažby antimonových rúd.



2. Najbližšie_zámer^_využitelnosti_zlat2ch_lgžísl<

Vzhľadom k tomu, že ide o mimoriadne krátke obdobie

zlatého programu Rudných baní (od konca roka 1990) je proble-

matika využitelnosti široká, dynamická a naviac musí byť rie-

šená čo najskôr.

Preto sme sa rozhodli :

a) Vypracovať privatizačný projekt tiež následníka štátneho

podniku - Slovenská banská akciová spoločnosť, ktorej pred-

metom činnosti by malo byť vyhľadávanie, prieskum, ťažba,

úprava, hutníctvo a predaj zlata a striebra.

b) Miestom činnosti by bola Hodruša-Hámre a jej zlato-striebor-

né rudy, v následnom období predpokladáme vstup dalších už

vyššie uvedených ložísk na Slovensku.

c) Partnerom v a.s. má byť kanadská firma Keylock Resources

s kapitálom a odbornou spoluprácou zvlášť pri technologickej

prestavbe zariadení úpravy, zmodernizovaní geologicko-pries-

kumnej a banskej činnosti, teda podpory a urýchlenia využi-

teľnosti slovenských ložísk.

d) Už súčasnú ťažbu len z banských prieskumných diel v Hodruši,

zahájenú v máji t.r. je možné \yjadriť v ročných hodnotách

20 kt a 100 kg zlata. V roku 1994 je zámer už vyrábať 500 kg

zlata a v prípade overenia ďalších ložísk v hluchom pásme

centrálnej časti kaldery v ŠHRR je možné dosiahnuť produkciu

1000 až 1500 kg za rok.

Problematika využiteľnosti zlatých ložísk predstavuje veľ-

ký okruh otázok, ktoré je nutné .riešiť súčasne už od zahájenia

vyhľadávania rudných telies. Mám tu hlavne na mysli okamžitý

výskum technologie získavania kovov s mineralógiou.väzieb a

vystupovania zlata, to čo v minulosti bolo najväčšou slabinou

minulých prieskumov. V stručnosti však hlavné problémy využi-

teľnosti je možné pomenovať nasledovne podľa rudných rajónov :

V Štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne

- získanie dostatočnej surovinovej základne



- přestavba a modernizácia úpravne na kombinovaný gravitačno-

-flotačný systém

- vyriešenie zhutňovania koncentrátov s vyššími obsahmi sulfi-

dov.

V Kremnickom rudnom rajóne_

- využívanie povrchových zlatých rúd v objemoch min. 150 kt/rok

technológiou in situ pri zabezpečení prísnych ekologicko-tech-

nologických podmienok

- alebo pri využívaní existujúcich malých spracovateľských

a následných kapacít prejsť na hlbinnú ťažbu bohatších rúd.

V Pezinsko-perneckom krystaliniku

- dosiahnuť požadovanú kvalitu flotačných arzenopyrit-pyrit-

-zlatých koncentrátov

- vybudovanie modelovej a definitívnej biolinky na zušľachte-

nie koncentrátov

- strety záujmov a ekonomika pri dobývaní podpovrchových rúd

- ekologické ukladanie alebo využitie odpadov na báze arzénu.

3-

Odhad bol vykonaný autorom príspevku v máji 1992.

Zdroje u ložiska 2. - je to prognóza len na základe analógie.

Rudný rajón Ložisko Kvalita
Q/T

Zásoby ! Zdroje
tony Ail tnny An

|Štiavnicko-hod-
jrušský rudný
jrajon (časť
•'hluché pásmo

1 Rozália-sever
Í2 Rozália 31
• Bänrenleuten-
j -Kchútov
13 Bar.Ky

10

10

5

2,2 10

15

5

!. Kremnický rajón :4 Šturec-povrchové \

i í r u G y i
| 5 Šturec-Vlčie žily i

2,1

5

4,3 14,2

0,6

3.j Pezinsko-pernec-;6 Pezinok JV
ké krystalinikum i 7 Vinohrady

IB Trojárová

k
4

4,5

0,5 3
0,5
3,2



— - - i
Ostatné perspektívne ložiská (výskyty) Slovenska patriacich do kryšta- j
l inika Nízkych Tatier a rozsypových ložísk Lučeneckej kotliny sú overo-
vané Geologickým prieskumom, š.p. Spišská Nová Ves. V týchto prípadoch
sú to začínajúce vyhladávacie prieskumy.

Záver

Sme presvedčení, že sú vhodné predpoklady k tomu, aby zlato bolo
získavané z vlastných surovinových zdrojov SR. Takéto predpoklady existu-
jú už niekoľko rokov v ČR, čo umožňuje len znova potvrdiť konštatovanie
o plnej možnosti krytia spotreby zlata v ČSFR.

Veríme,že v tomto spoločnom zámere bude vzájomná spolupráca prospe-

rovať.

L i t e r a t ú r a
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Banská Bystrica, 1992.
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Doc. Ing. Karel P u 1 k r a b , CSc, LF VŠZ Praha

EKOLOGICKÁ EKONOMIKA

Rostoucí problémy, spojené se znečištěním životního prostredí,

je možné řešit různými způsoby. V uplynulých letech byla publikována

řada teoretických prací, které se snaží objasnit ekonomickou proble-

matiku životního prostředí. Můžeme dokonce hovořit o formování se no-

vé discipliny - ekonomiky životního prostředí (ekologická ekonomika).

*" Tento obor ekonomické vědy získává v současné době teprve své oprávně-

né postavení a poslání. Poslání, které ho zavazuje složit a realizo-

vat svůj rozvoj všemi známými prostředky jak v oblasti teoretické

(analyticko-metodické), tak i k oblasti aplikační (techniky řízení).

Přitom základním problémem zůstává řešení dosud konfliktního vztahu :

mezi ekologickým a ekonomickým reprodukčním procesem. í \

Vznik nového oboru ekonomické vědy, či možná jen rozšížení i

oblasti dosovadní analýzy v rámci jednotlivých odvětvových eko- j
|

nomik je důsledkem nutnosti řešit nové, specifické problémy, spojené ]
'i

s péčí o životní prostředí. Jaká specifika to jsou? I

1. Problémy péče o životní prostředí a přírodní zdroje .jsou |

multidiciplinárni. Multidisciplinární povaha problémů životní- %

ho prostředí znamená, že žádná jednotlivá vědní diciplina $

nemůže poskytnout všechny informace a metody, potřebné :|

! pro řízení životního prostředí. V současné době je zejména II
* 1

nutno překonat problémy v oblasti komunikace mezi předsta- J

viteli různých vědních oborů a pozornost věnovat interdis- '

ciplinárním přístupům. -i



2. J:inu v í cerorroňrná. man Ekonomické, ale i mimoekonomické

napek tv. Postupy současné ekonomické teorie transformují

všechny faktory pomocí domnělého peněžního ekvivalentu, at

už se jedná o náklady, výnosy či charakteristiky lidského

zdraví nebo komponenty životního prostředí. Současná teorie

preferuje optimalizaci agregovaných jednorozměrných vstupů,

podobně jako preferuje ideu ekonomické efektivnosti. Někteří

stoupenci ekonomiky životního prostředí však považují tyto

přístupy přinejmenším za problematické. Např. W. K. Kapp

hodnotí klasické přístupy takto: " efekty, získávané

využíváním přírody jako následky poškození životního prostře-

dí jsou vysoce heterodenní a nemohou být vzájemně kvantitativ-

ně porovnávány... Kvantifikovat je pomocí arbitrárního pe-

něžního standardu v nejlepším případě problematické a v

nejhorším případě odporující logice....". ;

Požadavkem proto je, aby se podstatně změnily přístupy eko- í

nomú v tom směru, že do ekonomické analýzy budou inteqrová- /j

ny i ekologické faktory. 4

I
3. Ekonomika životního prostředí se musí vypořádat s problémem -1

existence více či méně ireverzibilních efektů. Patří sem ť|
%

vyhubení rostlinných a živočišných druhů, vyčerpání fosilních J

paliv, kontaminace spodních vod, likvidace tropických pra-

lesů a korálových útesů, ale i degradace lidského zdraví,

sociálních vztahů apod. Některé negativní procesy, které

ovlivňují životní procesy (např. půdní eroze, klimatické

změny), jsou zřejmě reverzibliní dlouhodobě. Při konvenční



ekonomické analýze jsou dosud ireverzibilní procesy buď inte-

rjrovňny, nebo jsou oceňovány ncočekňvnnn.

4. Zdroje jsou často jedinečné nebo velmi vzácné, at už v objektiv-

ním či subjektivním smyslu.

5. Problémy životního prostředí .jsou multisektorové,tzn. že

nejsou omezeny na jeden úseku života společnosti, či odvětví

národního hospodářství.

6. Mají často značný prostorový rozsah (zahrnují řešení prosto-

rového aspektu).

7. Problémy zahrnují zohledněni faktoru neurčitelnosti a faktoru i
i
I

rizika. Nebezpečí redukce neurčitosti na určitost je paralel-
i

ní nebezpečí redukování vícerozměrných problémů na jednorozměr- j

né ukazatele (at už z hlediska poněžních jednotek, užitečnos-

ti nebo bodového hodnocení). ;

8. Problematika životního prostředí zahrnuje rešmií konfliktních j
í

zájmů a názorů v rámci současné generace a mezi současnou |

a budoucími generacemi.

é úkoly řešení jednoty ekonomického a ekologického reprodukční-

ho procesu lze konkretizovat různým způsobem. i

Některé přístupy k řešení byly vypracovány v rámci tzv. institucionál-
x)

ní ekonomiky. Institucionální ekonomové kladou důraz na přechod od

monokriteriálních k multikriteriálním rozhodovacím úlohám jako na



j'.1 d i M o u možnou cestu pro uplatnení principu komplexnosti při hodno-

cení soci.ílní; ekonomickú efektivnosti.

Zn jednu z objetivních metod hodnocení sociálních, ekonomických

n nkolocjických efektů je institucionálními ekonomy považována pozič-

ní ynnlýzn. Metoda poziční analýzy zdůrazňuje systémový prístup (systé-

moví? myšlení), jako rozšíření tradiční analýzy směrem k holistickému

a interdisciplinárnímu pojetí řešení všech procesů. Holistický přístup

může být přitom považován za reakci na současný převládající peněžní

rodukcionismus v ekonomické analýze.

Prakticky byly poznatky poziční analýzy využity při navrhování

energetických systémů při projektování změn využití půdy, alokaci do-

pravní sítě, letišt a průmyslových závodů.

Příklad využití jednoduchých metod rozhodování můžeme vsak na-

lézt i v naší republice. Za jednu z prvních aplikací multikriterální

analýzy v oblasti řízení životního prostředí a přírodních zdrojů lze

zřejmč označit Program ekologické optimalizace hospodaření v krajině

(Ekoprogram), který vznikl v roce 1977 z iniciativy útvaru životního

prostředí tehdejšího federálního ministerstva pro technický a inves1

tiční rozvoj (Ekoprogram 1987).

Využívání přírodních zdrojů vždy rozhodující měrou ovlivňovaly

ekonomické podmínky a parametry, protože vždy existují alternativní

varianty zapojení přírodních zdrojů do společenské výroby. V současné

dobu stojí ekonomiky odvětví, která využívají přírodní zdroje před

úkolem vypracovat složitější variantu hospodařeni, variantu která

do rozhodovacích a řídících procesů integruje ekologické aspekty.

x) Myrdal, 1987.,

Sdderbaum, 1986.,

Hueting, 1987.,

Kapp, 1970. ; *
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Ing. Zoltán N o v e k , C S c ,
Ing. Adrian* C s i k ó s o v á , C S c , TU BF Košice

EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE EKOLOGICKÉHO CHOVANIA SA ORGANIZAČNEJ
JEDNOTKY

Úvod

v kažaom ťažobno-úpravnicko-hutnickcm KcmDínáte, ako aj

v iných výrobných procesoch, dochádza k unikaniu, ukladaniu

pevných a tuhých emisii.

^ A Predmetom analýzy je organizačná jednotka, ktorá je

rozstruktúrovaná na š*:yri čiastkové výrobné procesy, v

ktorých rôzne a v každom dochádza k vyssie uvedenému

ovplyvňovaniu ekosystému. Pri ťažbe úžitkového nerastu je to

vznik odvalov jalovej horniny, ako aj rôznych skládok,

slúžiacich pre rozdielne účely v materiálovom toku výroby,

pri úprave rúbaniny v prvom rade sekundárna prašnosť po celom

čiastkovom výrobnom procese včítane tvorby prachu z

medziskládok hotových polotovarov, v tepelnom spracovaní

prvotne sú to úlety prachových častíc z technologického

chemického rozkladného procesu a druhotne vo veľkej miere

sekundárna prašnosť z dopravníkových systémov, medziskládok

i slinku a podobne. Pri úprave slinku je to predovšetkým

;' sekundárna prašnosť, ktorú zintenzívňuje v priebehu celého

roka prevažne severojužné fúkajúci vietor.

• Vzhľadom nato, že organizačná jednotka je postavená na

.; severnej strane druhej najväčšej mestskej aglomerácie J

i Slovenska, dôsledky primárnej a sekundárnej prašnosti $

j Ctk pociťujú Jeho obyvatelia.

\ Jednou, a to bázickou,podmienkou v roku 1989 študentov i

predstaviteľov vtedajšej vnútropolitickej klímy bolo
i
| odstavenie jednej, prípadne dvoch aparatúr, ktoré boli

j " relatívne príčinou nespokojnosti obyvateľstva a dôsledkom

cielenej obojstranne výhodnej ekologickej kampane

predstaviteľov mesta, správneho aparátu štátu a nadriadenej

organizačnej j-ednotky.
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<.-r:j.i:\ iľľäčná jednotka vsnľadcm na jej geografickú

pc-••••. i -.=> ráv«»ternej strane íiesra bola nútená nielen

•?;::: i-._;: ~.--y sa namýšľať, ale aj konať od O K ami i •".:., Kec1 irr.isi*

r>~-:-;~-:: T a ť c.i?.rí.«:r?r rušivý a prešli svojou úrovňou na

••.:.;•'x:-.-,••:.-- a znescncpňujúci vplyv, v niektorých pripacocn

•=;•:->J-3-.- i-T.ych súdov hygienických odborníkov sr po úroveň

•?r\'-?z-z'-'-)!\i a ci škodenia žeravia cočanov mesta.

74 doba n?.st.ala v roku 1969 a trvá do an«?s. v/ynalo-ene

r. iklŕ^v .-.-s oenranné nariadenia pred «rr,isiarni, náklady na

po^M-./, škody a poplatky, ako aj mnerstvo, hecnota imisi í a

icn d ľ 'r.cá-rbé porovnanie je v tabuľkách 1-4 a na obrázku 1.
u t=.b. 1 je prenľíid investícii, ktoré slúžili pre

:: ? r i =•-•"? r. i s, ktorých úlohou bolo zachyrávanie a odprašovanie

exniiSt-v, celkové škody, ktoré sú súčtom vyplatených

i?c-pl?--:ov, pokút a ostatných financií vyplatených v danom

rokM a vý"oj imisi i prachu na území mesta v tonách na km~a

Zavonom stanovená prípustná hodnota prachu, ktorá sedimentuje

na ploche 1 km"je 150 t rok" . v tabuľke sú uvedené priemerné

ročné imisie. Od roku 1OS6 tieto hodnoty neprekračujú

s t ancvenu h ran i cu.

Pri sledovaní závislosti medzi nákladmi na ochranu životného

prostredia a emisiami prachu je evidentná nepriama úmera.

Táto závislosť neplatí pri porovnaní nákladov na ochranu

životného prostredia a škôd spôsobených závodom. Tento

rozdielny vývoj je možné posúdiť subjektívne aj objektívne.

Subjektívny postoj vyplýva z prístupu hodnotenia škôd

organizáciami zodpovednými ZA kontrolu stavu životného ^ ^ f̂

prostredia. K negatívnemu pôsobeniu na životné prostredie ^

môžu mať iný názor, než organizácia, ktorá emisie spôsobuje, |[

čo je logické vyústenie chápania prístupu hodnotenia škôd. )

Objektívny postoj vyplýva zo skutočnosti, že organizačná



jednot, K a emituje do prc-stredia nežiadúce ziô ŕry a to je v

miere vyssej ako pripúšťa zákon. Ter.'o komentár vhodne

doplňuje obrázok 1.

Od začiatku svojho pôsocenia organizačná

jednotka podlieha poplatkom za znečisťovanie ovzdušia len za

tuhé exhaláty vypúšťané do ovzdušia. Prehľad tuhých emisii za

roky 1969-1990 je uvedený v tata.2. Od spustenia rotačných

peci do prevádzky je možné sledovať pokles tuhých emisii v

rokcch 1976 a 19"", čo súvisí s uvedením štvrtého

odiučovacieho stupňa rotačných peci- penových odlučovačov.po

odstavení penových odlučovačov nastáva markantný nárast

tuhých emisií. Situácia sa začína zlepšovať až v roku 13S5,

keď do systému odprašovania boli zaradené tkaninové

fiItre-Amertnermy. Výrazným medzníkom je rok 1990, keď v

organizačnej jednotke dochádza k úplnému nahradeniu

vykurovacieho oleja zemným plynom.

V poslednom dvojreč í(viď tab.2)je hodnota tuhých emisii 16,0%

z pôvodných v rokoch 1969-70.

Tab. 3 poskytuje informácie o jednotlivých súboroch

zariadení na odprašovanie, čo sa týka roku nadobudnutia

zariadenia,jeho nadobúdacej a zostatkovej ceny.

Odprašovacie zariadenia a k nim patriace prídavné zariadenia,

ktoré s nimi bezprostredne súvisia sú vedené v evidencii

ako základné prostriedky. Mnohé z týchto zariadení sú fyzicky

a morálne opotrebované, niektoré majú nulová hodnotu.

Najmodernejším prvkom sú tkaninové filtre, ktoré boli uvedené

do prevádzky v roku 1985.

Zostatková hodnota zariadení slúžiacich pre ochranu životného

prostredia predstavia je samu 40,25 mil. Kčs. Základné

prostriedky vyjadrené v zostatkovej cene predstavíjú za celú

organizačnú jednotku hodnotu 442,2 mil.Kčs.

Zachytený úlet je surovinou, ktorá sa ďalej spracuváva.

Prvou technológiou spracovania bolo priame pálenie

neupraveného úletu. Túto technológiu vystriedalo pálenie

briketovaného úletu.V tab.4 je vyčíslená výroba slinkov z
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=-r Lk«?r. ? c i a c o i a . u v e d e n a d o p r e v i c z - : 1 / v o k t . 1 9 7

•--••:•••? e>oio.5Í3 v y p l ý v a j'Á t i e t o závery:

pr äsp.osr. i crgrr.izs.cr.i

3"'-r;:? cvocri 3.pa.rar.úr ('.aa. 1 a ODr. i roK 1^«

ů̂r̂ *̂-1-̂ IT-*? ri.^c^r.š rio^pccí^rsť-^n st? r.u o c i c
r.:-asr.o'.' do roku 7, patoir, prešlo do ops.1-:1.',

trestov pri pod Pracován i hygienickej ncrmy,

i ďalších nákladov r)O ekológie organizačnou
.r4T.u

j'rď'Ot v O U

organizačná jednotka je charakteristická "ekologickým

chován i rp sa'', pretože zo 12 310 ton tuhých emisii v roku

1069-70 tieto znížila na úroveň 16,1%'.viď tab. 2.)

zostatková cena ekológiu podporujúcich výrobných zariadení

predstavuje približne desatinu zo zostatkovej hodnoty

základných prostriedkov

ekologické správanie sa organizačných jednotiek nie vždy

je spojené len so zvyšovaním nákladov na produkciu. Rast

"čistej výroby",výroby z pridanej hodnoty predstavuje za

cbdooie rokov 1968-1991 782,2 mil.Kčs.Sankcie sú v úrovni

26.0 mil.Kčs a náklady na ekologické správanie sa

organizačnej jednotky majú hodnotu 397,iv mil.Kčs.

konečnom dôsledku organizačná jednotka na "ekologickom

správaní sa" vyrobila 359,03 mil.Kčs

imisie sa môžu v konečnom dôsledku výrazne znižovať i pod

úroveň príslušnej hygienickej normy, ale škody, pokuty a

poplatky, ako aj náklady na ochranu životného prostredia

môžu nadobúdať extrémne hodnoty(viď tab.1 rok 1988)

v
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^cbené škaoy, poKU^.y a poplatky, n^klačy na och.rar
vcrnéro prostredia a imisie v r.. '<T, "a rok

$ - škody, po'<ur.y, pcplar.ky
N - náklady na. životné prostredia

Roky j Magnezitový j
j prach i
! c.tona rok

Popolček

c.tana rok

Spolu

c. tona rok

1969-70
1971-^2
1973-74
1975-76
1977-7??
1979-8O
1981-32
1983-84
1985-86
1987-88
19S9-90

119,7
118, 1
119,0
81,2

115,4
162,5
86,5
96,9
69,7
43, 1
19,2

1OO,O
9 8 , 7
99,4
67,8
96,4

135,8
72,3
80,9
58,2
36,0
Í. e, 0

3 , 4
3,24
3,2?
3,29
3,23
2,26
2,27
2,39
1,53
2,03
0,69

100,0
95,3
96,2
96,8
95,0
66,5
66,8
70,3
45,0
59,7
20,2

123, 1
121,3
122,3
84,4

118,6
164,7
88,75
99,30
71,2
45,1
19,37

98,5
99,4
68,5
96,3

133,8
72, i;
so, 7;
57,8i
3 6 , 6 j
16,1 j

|

Tab.2 vývoj tuhých emisii organizačnej jednotky

f;



I c?p.a cen-a
.. ; -Tike-ac i a
:. 'Tkaninové
;:iXtre J22.1

?. jO-Z-rot . pece [39,3
4. i 02-úpravne j 9,ó
5. ; Bijdov.3 výro-j

| '"--

| 10

'•Ví

15.

16.

j Men i-arén [
jei.pK.Ju j Q.4
; Sudová chla-[
j den i a úletov j o,S
j?udova odpráj
|sen i a rot.
j pec i j 3,0
(Plechové j
j kotniny ! 0,1
1Pneum.dopr. |
; záchyt. úler.u j 6,1
\Nízkat.dopr.
j záchyt.úletu j 0,7
[Ventil.DL
j Ventil.1250
RVE
Komorové p o -

jdávade
j Oceľový ko-
min
Ventilátory
RVE 1600

0,02

0, 1

0,2

0,06

0,6

19,6

21 1 ' 13 ,'-*
37!ô j IS,9
9,2 | 0,0

1.8 i 1.0
j

0,4 | 0,2
• í

0,8 j 0,6
i
i

2,9 j 2,6
I
i

0,9 |

V", 4

5,8

0,7
0,02

0,09

0,2

0,06

0,6

2,7

0,001

0,01

0,3

! 34,
! 32,

2

0

1

6

<>
0

,5

,5

5

6,

0,02

0,7

19=5
1959-&6
1975

1967

1970

1975

1985

1959

I960

1966
1977

1977

1977

1985

1985

Spolu 104,6 100,0 40,3 100,0

Tab.3 Výrobné zariadenia pre odprášenie úletov v mil.Kčs

Roky

1968-71
1972-75
1976-79
1980-83
1984-87
1988-91

Spolu

Hmotnosť slinkov z úletov
Priamo pálený

k ton
106,0
77.8
47,0
4.2

235,0

%

45, 1
33,1
20,0
1.8

100

Briketovaný
kton
0,0
3,1

47,2
82,2
85,1
56,7

277,3

54

0.0
1.1

17.0
29,6
30,7
20,4

100

Hodnota vypál.
slinku mil.Kčs

125,09
100,42
141,78
131,51
167,9
124,5

782,2

%

15,0

16,9
21,4
15,9

100

Tab.4 výroba slinkov z voľne páleného a briketovaného úletu
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BNDr. Petr Š p o n a r , MHPR ČR Praha

SYSTÉMOVÉ A LEGISLATIVNÍ POSTAVENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V PROCESU GEOLOGICKÍ PRŮZKUM - PÉÍPRAVA A DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN

V současné době jsou otázky tvorby a ochrany životního
prostředí v oblasti geologie a těžby nerostných surovin často
diskutovány v tisku. Setkáváme se s řadou kvalifikovaných, ale i
málo kvalifikovaných postojů a prohlášeni. Občas se také
setkáváme s vyloženě demagogickými články, kdy autoři vztahují
na systém současný ty nejkřiklavější chyby systému minulého a
démonizací problému vynášejí, bez věcné analýzy, pochmurná
varování před zlem, které těžba nerostných surovin představuje.

Fustíne-li se do rozboru problematiky, musíme nejdříve
vymezit základní fakta, která tuto sféru určují :
- těžba nerostných surovin je proces, jehož atributem jsou
dočasné nebo trvalé sněny, v původním stavu životního prostředí
ve vymezené lokalitě /negativní i positivní/
- území postižená těžbou lze vhodnými postupy navrátit původnímu
nebo jinému využití v nové kvalitě
- lidská společnost nutně potřebuje ke svému životu nerostné
suroviny a tudíž implicitně souhlasí s jejich vyhledáváním,
těžbou a úpravou a tedy i s negativními jevy tuto sféru
provázejícími.

Srovnáme-li uvedená fakta je jasné, že nelze zabránit zněnám
životního prostředí viivem těžby nerostů. Jde tedy o to. aby
změny měly co nejmenší negativní dopady a veškeré činnosti byly
prováděny rozumě a pod společenskou kontrolou. Toho lze nejlépe
dosáhnout tou cestou, kdy jsou vyaezeny dopady hornické činnosti
aa životní prostředí v odpovídající technicky a společensky
přijatelné míře a překročení přijaté míry je sankcionováno. Proto
se z hlediska íM-kce systému dos-cává tvorba a ochrana životního
prostředí ve sféře hornictví do posice nikoliv podmínky určující
a. rozhodující, >.aa ja dnes často nekriticky a bez věcné
ariuaeniacs stavěna, ale podmínky limitující a kontrolní.

Toto systémové postaveni je vyjádřeno existencí řady
právních norec. které z hlediska tvorby a ochrany životního
prostředí provázejí a limitují celý hornický cyklus. Vzhledem k
ternu, že 2a poslední 2 roky proběhla rozsáhlá a zásadní přestavba
r.ašeho právního řádu a zejména v oblasti životního prostředí
přibyla řada nových předpisů, zadalo MHPR ČR zpracování studie,
která shromáždila všechny platné předpisy o životním prostředí,
které se nějak uplatňují v průběhu geologicko-hornického cyklu
vyhledání, přípravy a dobývání nerostných surovin.Přehled
platných právních předpisů ve vymezené oblasti je přílohou této
přednášky a není bez zajímavostí, že jenom v oblasti životního
prostředí je to 44 předpisů na úrovni zákon nebo vyhláška.



V následujícím diagramu jsou vymezeny jednotlivé blavní
činnosti a rozhodovací body hornického cyklu, které jsou
sestaveny do ideální časové posloupnosti /bez vymezení zpětných
vaseb. opakování částí cyklu nebo vynechání některých článků v
konkrétním případě/. K nim jsou přiřazeny předpisy ze sféry
upravující tvoriu a ochranu životního prostředí. Tyto předpisy
representují jedr.oilivé podmiňující nebo kontrolní akty a jejich
cůscáení ovlivňuie hornický cyklus formou mnohonásobných zpětných
vazeb.

Hornicko-geologický cyklus Předpisy tvorby a ochrany
životního prcscredí

Marketing, strategie
těžební organizace

IRámcový podnikatelský
I zámer

jzádcst o povolení průz-
|ku=u vyhrazeného neros-
itu, povelení orůskuau

C
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.

Č.17/1992 Sb,
Č.244/1992 Sb
č.114/1992 Sb
č.20/1966 Sb,
č.309/1991 Sb
č.138/1973 Sb
č.53/1966 Sb,
č.36/1987 Sb,

§18,20,27,31
,§1
,§15,26,67
§1,2
- §6
, 54
§7.7a
§19 1

zák. č.114/1992 Sb. §16,65

fvypracování realizačního
(projektu geologických
íprac;

I

i

zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
vyhl
vyhi

č.17/1992
č.114/1992
Č.61/1977
č.53/1966
č.36/1987
5.62/1988
. č.85/1988

Sb.
Sb.

Sb.
Sb.
Sb,
Sb,
Sb,

. Č.121/1989 Sb

§17,18
§26,67

§8
§12
§18.19
§6
§7
, §11 it

j Vyřízení vstupu na
I pozemky

zák. č.114/1992 Sb, §4,65
zák. č.61/1977 Sb, §4
zák. č.138/1973 Sb, §10
zák. ó.36/1987 Sb, §20
vyhl. č.121/1989 Sb, §25



Realizace geologických
prací

Uvedení pozemků do
původního stavu
vypořádání škod

Vyhodnocení průzkumnných
prací, výpočet zásob,
upřesnění podnikatelského
záměru, technicko-ekono-
mická studie, finanční
analýza

Č.17/1992 Sb, J17.18
ô.282/1991 Sb, S3
č.61/1977 Sb, 38
Č.96/1977 Sb, S17
č.114/1992 Sb. S5
č.99/1977 Sb, S9
č.50/1976 Sb, S127
Ô.62/1992 Sb, §22
. fi.5/1977 Sb, 52-5
. c.28/1975 Sb. §3
. 6.26/1992 Sb. §31
. č.121/1989 Sb. §25

č.97/1992 Sb, 527
č.£1/1977 Sb, j 8
č.53/1966 Sb, \13a
č.36/1987 Sb, 54
č.62/1988 Sb, 516

Zák.č.17/1992 Sb,§l-.18,27,31
zák. č.1*4/1992 Sb. $67
zák. č.62/1988 Sb, \13
zák. č.2:o/1956 Sb. SI,2
vyhl.č.S5/1988 Sb, \7
vyhl.č.1I1/1989 Sb, 532-36

Žádost o předchozí souhlas
udělení souhlasu, podmínky Z á k . č . 1 1 4 / 1 9 9 2 Sb v 3 4 , 4 3 , 6 5

Vypracování dokumentace
pro žádost o stanovení
dobývacího prostoru, pro-
jednání sákonem chráněných
zájmu

zák. č.17/1992 Sb, ;i7,20
zák. č.244/1992 Sb, 55
zák.č.H4/1992Sb,§4.29,34,43
zák. č.61/1977 Sb, f4,6,3
zák. č.99/1977 Sb, j 5
zák. č.133/1973 Sb,
Zák. č.53/1966 Sb,
Zák. č.36,1987 Sb, G13
zák. č.44/1988 Sb, ČlO
vyhl. č.172/1992 Sb" §2
vyhl. č.175/1992 Sb. §2

"14
í 9

Udělení dobývacího pros-
toru, podmínky

zák. é.17/1992 Sb, Sl7
zák. č.114-1992 Sb,i55
zák. č.44/1988 Sb, SZ7



Dokončeni geologických
prací

C.17/1992 Sb, §17,18
č.282/1991 Sb, S3
č.61/1977 Sb, $8
Č.96/1977 Sb, §17
Č. 114/1992 Sb, S5
Č.99/1977 Sb, §9
č. 50/1976 Sb, §127
Č.62/1992 Sb, §22
. č.6/1977 Sb, §2-5
. č.28/1975 Sb, §3
. č.26/1992 Sb, §31
. č.121/1989 Sb, §25

Rozhodnutí o investici,
technický projekt otvírky

zák. č.17/1992 Sb,
aák. č.244/1992 Sb
zálc. č.114/1992 Sb
•zák. č.309/1991 Sb
zák. č.50/1976 Sb,
vyhi. č.83/1976 Sb.
vyhl. č.35/1976 Sb,
vyhl. Č.&/1911 Sb,
Zák. č.36/1987 Sb,
vyhl. č.45/1966 Sb ,
zák. č.238/1991 Sb,
zák. é.20/1966 Sb,
zák. č.44/1988 Sb,

§17,IS
55
§4,34
§11

§56,72
S113
§4

§1,2.3
§18
§1,2,
§3

§3,4
§10,23

C
,4,5

3,5

Povolení hornické
činnosti

Investiční výstavba

zák. č.17/1992 Sb, §17,20
zák. č.114/1992 Sb. §12,44
zák. c.138/1973 Sb, §10,13
vyhl. č.26/1972 Sb, §30
vyhi. č.104/1988 Sb, §3a

sák. č.17/2992 Sb. 517,13
Zák. č.282/1991 Sb, 53
Zák.č.114/1992 Sb,§5 ,12,37,57
zák. č.61/1977 Sb, §8
vyhl. č.99/1977 Sb. §8
zák. č.50/1976 Sb, §127
zák. č.'36/1987 Sb , §22.23.24

Doiývání (těžba)

zák.
zák.
zák.
vyhi
vyhl
vyhi
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
zák.
vyhl
vyhl
zák.

č.17/1952
č.282/1551
č.114/1952
. č.99/19"'
. č.83/19"6
. Č.Ď/1977
Č.53/1966
č.36/1937
č.309/1991
č.41/1992
č.61/1977
č.50/1976
£.138/1973
. č.19/1978
. č.28/1975
Č.238/1991

Sb.
Si
Sb
Sb
Sb

Sb.
Sb,
Sb,
Sb

Sb,
Sb,
Sb,
Sb
Sb
Sb
Sb

m
517.13 i
. S3 f
. §5.90
• 53 ;

, 513
58-11
§11
§22,23,24
, §7,3,9
§8,9
§8
§74
, §7 :
, §12 ]
, §3 í
. §s :;



• - " i •

Ukončení těžby
schválení plánu likvidace

Sanace

Rekultivace

Navé využití úseaí

zák. č.17/1992 Sb, $17.18,27

zák. č.17/1992 Sb §17,27
zák. č.114/1=52 Sb, §4.5

Zák. č.17/1992 Sb, 517.27
zák. č.H4/:=52 Sb, 55
zák. e.53/19=5 Sb, 513a
zák. č.36/195? Sb, §4.25,24
vyhl. 0.200/1556 Sb, §1

zák. č.17/19=2 Sb, §17

Pozn.: Uvedené předpisy představují stav k 3O.6.1992. Jsou
uváděny zkrácené názvy základních zákonů s tís.še úplné znění
včetně uvedení novel je v příloze přednášky.

Po prostudování uvedeného diagramu a ?o prostudování
příslušných předpisů vyjde najevo fakt, že ne~i jediný článek
geologického a hornického cyklu, který by nebyl dostatečně
/někdy i vícenásobně/ kontrolován a limitován z posic tvorby
a ccarsny životního prostředí. Provedeme-li potc= časovou analýzu
předpisové řady, zjistíme. Se zásadní předpisy z oblasti zdraví,
p-idnihc a lesního fondu a ochrany zdrojů vody iyly přijaty již
v ~o tých letech. Posud tedy docházelo i ssiále k přehnaným
negativním dopadůn těžby na základní složky živc-aího prostředí,
nebyle to vinou neexistence systémových a legislativních
opatření, ale jejich nedodržovánín ať již ;?úsobenéa nízkou
kvalitou cracovníivi na rozhodujících místech /kádrová paiitika/,
r.eio aožnestí poiitickýa rozhodnutia se plnění zákona vyhneut.. Je
tedy zřejaé, že podstatná část minulé negativní funkce systému
nebyla ve sféře věcné, ale ve sféře politického fungování
systému.

:íeni tedy ;asné, při dnešní zaěně polit^riého systému a
zavedení principu právního státu, čím nohou odůvodnit často
zaslepení krit ici těžby nerestných surovin svá d-sšní staneviska,
ve kterých politické chyby minulého systému a Jerich důsledků bez
jakékoliv analýzy a věcného opodstatnění proaitsri do budoucnosti
ia>3 atributy saaotná těžební činnosti.



Většinou se ve spojení těžba á životní prpstředí.mluví o
negativních vlivech. Jistě, je k tomu i řada otřesných případů
nerozumu i neúcty jak k přírodě, tak k lidem samým. Z těchto
příkladů se však u nekriticky smýšlejících zastánců životního
prostředí vyvinul reflex, který jakoukoliv změnu původního stavu
a nahrazení stavem novým považují za negativní vliv na životní
prostředí. Odmítají si všimnout například lonu v Praze-Podolí,
kde vytěžená surovina posloužila k výstavbě naší krásné Prahy
a v opuštěném lomu vznikl plavecký areál, který nijak nehyzdí
Prahu a představuje nové využití úzeaí. Z tohoto hlediska potom
těžta v této lokalitě nebyla prvkem jednosančr.ě negativním, ale
prvkem, který vytváří životaí prostředí v nové kvalitě. A to
nemluvím c řadě území. která dnes představují přírodní rezervace
právě v důsledku minulé těžby. Jistě to nejsou příklady typické,
als dokazují, že tak jako ostatní činnosti, nelze těžbu
nerostlých surovin pcsucavat bez Fctřebných vazeb a bez provedení
jejich analysy. Proto si dovolím ukonqit svůj pr.isvpěvek citátem^
ministra životního prostředí ' ČR pana Bendy: "Meai skutečné".
ekologickým chováním a mezi rozumnou ekonomikou je možno hledat **
prvky jednoty. Známe to nakonec z minulosti. Možná,že naši lidt
si už ani neuvědomují, že v minulosti se zde děly obrovské zásahy
do přírody, které už jsme přijali, aniž bychom si uvědomili, že
je to lidský výtvor. Mám na mysli třeba Třeboňsko. Kdyby dneska
Jakub Krčin měl co činit s některými ochranáři, tak by těžko
postavil jeden rybník, natož Zlatou stoku. On úplně změnil
krajinu a vytvořil umělou, novou a přitom krajinu stabilní,
funkční.hezkou. Čili, ono to jde".

i
f'll



IV. Seznaay platných právních předpiso

1. V oblasti životního prostřed!

1. vyhl. č. 54/1958 Ú-1-, kterou se určuji chráněné druhy

rostlin (v II.B poř.č. 3)

2. vyhl. č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů

(v II.B poř.č. 2)

3. zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdrávi lidu. ve zněni pozděj-

ších předpisů (úplné zněni s pôsobnosti pro ČR vyhlášeno

pod c. 86/1992 Sb. ) (v II.I poř.č. 1)

4. vyhl.č. 45/1966 Sb., o vytvářeni a ochraně zdravých život-
ních podmíneK, ve zněni. č. 146/1971 Sb. a 185/1991 Sb.

(v II.I poř.č. 2) j
'A

5. zák. č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdniho fondu, i

ve znění č. 75/1976 Sb., 167/1976 Sb., 137/1982 Sb. a |

139/1982 Sb. (v II.G poř.č. 1) ú

I
6. zák. č. 77/1969 Sb., o státním fondu pro zúrodněni půdy, ve tel

zněni č. 175/1982 Sb. a 388/1991 Sb. (v II.G poř.č. 4) j'|

7. vvhl. č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčeb- f

ných lázní a přírodních léčivých zdrojá í II.I poř.č. 4) t|

8. zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) (v II.F poř.č.

1)

9. zák. č. 130/1974 Sb. , o statni správě ve vodním hospodář-

ství, ve zněni č. 49/1982 Sb., 133/1985 3b., 425/1990 Sb. a *

23/1992 Sb. (v II.F poř.č. 2) J



10. vyhl. č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a

jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných

toků (v II.F poř.č. 6)

11. zák. č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušováni právních před-

pisů o vytvářeni a ochraně zdravých životních podmínek

(v II.I poř.č. 3)

12. vyhl. č. 62/1975 Sb., o odborném technickobezpecnos tni m

dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko-

bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi (v 11. F

poř.č. 7)

13. zák. č. 77/1976 Sb., o působnosti orgánä ochrany 2PF, ve

znění č. 367/1990 Sb. a 425/1990 Sb. (v II.G poř.č. 2)

14. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

ve zněni č. 103/1990 Sb. a 262/1992 Sb. (v II.E poř.č. 1)

15. vyhl. č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na *

výstavbu, ve znění č. 45/1979 Sb. (v II.E poř.č. 2) v

16. vyhl. č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a j

územně plánovací dokumentaci (v II.E poř.č. 3) i

17. vyhl. č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízeni

a stavebním řádu, ve znění č. 155/1980 Sb. (v II.E poŕ.č.

nich vod (v II.F poř.č. 3)

19. zák. č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění č. 229/1991 Sb.

(v II.D poř.č. 1)

20. zák. č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě



J
lesního hospodářství (v II.D poř.č. 2) .: *

21. vyhl. č. 99/1977 Sb., o postupu při ochraně lesního půdního

fondu (v II.D poř.č. 3)

22. vyhl. c. 12/1978 Sb., o ochraně LPF při územně plánovací

činnosti (v II.D poř.č. 4)

23. vyhl.č. 19/1978 Sb., kterou se stanoví povinnosti správců

vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vod-

ních toků (v II.P poř.č. 5)

'24. vyhl. č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných

kanalizacích, ve znění č. 185/1988 Sb.

25. nař. vi. ČSSR č. 39/1984 Sb., o sazbách odvodů za odnětí

zemědělské půdy zemědělské výrobě (v II.G poř.č. 3)

26. zákr č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (v II.B poř.č.

4)

27. vyhl. č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnos-

ti ochrany ZPF, ve zněni č. 528/1991 Sb. (v II.G poř.č. 5)
í

28. vyhl. č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zák. č. 20/1987

Sb., o státní památkové péči (v II.B poř.č. 5)

29. zák. č. 238/1991 Sb., o odpadech (v II.H poř.č. 1) ,

é

30. zák. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí r*>

a její pôsobnosti v ochraně lesa (v II.A poř.č. 3) i|

31. zák. č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími

látkami, ve znění č. 218/1992 Sb. (v II.C poř.č. 1)

32. zák. č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodář-



ství (v II.H poř.č. 2)

33. zák. č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí

ČR (v II.A poř.č. 2)

34. zák. č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a po-

platcích za jeho znečišťování (v II.C poř.č. 2)

35. vyhl. č. 401/1991 Sb., o programech odpadového hospodářství

(v II.H poŕ.č. 3)

36. naŕ. vl. ČR č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadM

(v II.H poř.č. 4) ™

37. zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (v II.A poř.č. 1)

38. vyhl. č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující

zvláštní ochranu ovzduší a stanovi zásady vytvářeni a provo-

zu Smogových regulačních systémů (v II.C poř.č. 4)

39. zák. č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů (v II.H

poř.č. 5)

40. vyhl. č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a lik-

vidaci zařízení pro ukládání odpadu v podzemních prostorech

(v II.H poř.č. 6)

41. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v II.B

poř.č. 1)

42. vl. nař. CR č. 152.1992 Sb., o ochranných pásmech přírod-

ních léčivých zdroju lázeňského místa Františkovy Lázně

(v II.I poŕ.č. 5)

43. vl. nař. ČR č. 171/1992 Sb. , kterým se stanoví ukazatelé

přípustného stupně znečištěni vod (II.F poř.č. 4)
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44. zák. 6. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životni prostře-

dí (v II.A poř.č. 4)

; |

^Opatření FVŽP, kterým se vyhlašují kategorie a katalog odpadů Ú

'(částka č. 69/1991 Sb.) (v 11.H poř.č. 7) j

Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před

znečišťujícími látkami (částka č. 84/1991 Sb.). (v II.C poř.č. 3)



2. V oblasti geologického prozkumu, dobýváni (těžby) nerostných

surovin

1. zák. opatření č'. 61/1955 Sb.r o těžbě rašelin, ve znění č.

146/1971 Sb. a 159/1971 Sb. (v II.J poř.č. 5)

2. vyhl. č. 200/1956 Ú.I., o nájemném z pozemků, na nichž se

těží pisky (v II.J poř.č. 4)

3. vyhl. č. 151/1957 Ú.I., kterou sše vydávají podrobnější před-

pisy o těžbě rašelin, ve znění č. 146/1971 Sb. a 159/1971

Sb. (v II.J poř.č. ó)

4. zák. č. 51/1964 Sb., o drahách

5. vyhl. č. 65/1964 Sb., o přístavním řádu pro čs. přístavy

(v II.J poř.č. 7)

6. vyhl. č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk

drah s hornickou činnosti (v II.J poř.č. 8)

7. zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využiti nerostného bohat-

ství (horní zákon), ve zněni č. 541/1991 Sb. (v II.J poř.č.

1)

8. zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a

o státní báňské správě, ve zněni č. 542/1991 Sb. (v II.J

poř.č. 2)

9. zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém

ologicként úřadu, ve znění č. 543/1991 Sb. (v II.J poř.č. 3)

10. vyhl. č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění č. 166/1988

Sb. a 173/1992 Sb. (v II.J poř.č. 9)

11. vyhl. č. 78/1988 Sb., o chráněných ložiskových území a dobý-
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J
vacích prostorech, ve zněni č. 172/1992 Sb. (v II.J poř.č.

10) !

12. vyhl. č. 85/1988 Sb., o postupu při vyhledávání a průzkumu

výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využi-

ti nerostného bohatství a o oznamováni výskytu ložiska

vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a úhradě vynaložených

nákladů, ve zněni č. 541/1991 Sb. (v II.J poř.č. 11)

13. vyhl. č. 104/1988 Sb., o racionálním využíváni výhradních

ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohla-

šování činnosti prováděné hornickým způsobem (v II.J poř.č.

12)

14. vyhl. č. 8/1989 Sb., o registraci geologických prací, o ode-

vzdáni a zpřístupňováni jejich výsledků, o zjišťováni

starých důlních děl a vedení jejich registru, ve zněni

vyhl. č. 363/1992 Sb. (v II.J poř.č. 13) ]

15. vyhl. č. 121/1989 Sb., o projektování, provádění a vyhodno- J

cování geologických prací, o udělování povoleni a odborné •:»

způsobilosti k jejich výkonu ve zněni zákona č. 543/1990 ů

Sb. (v II.J poř.č. 14) "i
•Ji

16. vyhl. č. 98/1990 Sb., o důlně měřičské dokumentaci při něk- f
terých činnostech prováděných hornickým způsobem (v II/.7 J

1
poř.č. 15) j

vi

17. vyhl. č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumenta-

ce a stanoveni ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochra-

nu důlních a povrchových objektů (v II/J poř.č. 16)

18. vyhl. č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech (v II/J

poř.č. 17)

19. vyhl. č. 175/1992 Sb., o podmínkách využíváni ložisek nevy-
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hrazených nerostů (v 11/J poř.č. 18)

3. V oblasti upravujících chráněné oblasti (vyjma pouze ve Sbírce

registrovaných) a mezinárodních smluv se vztahem k životnímu

prostředí

A.

1. vl. nař. ČSR č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského

hradu

2. vl. nař. ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přira-

zené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory,

nose. Orlické hory, Šumava a Žčiárské

3. vl. nař. ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblas-tseh přiro- -I

zené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novo-

hradské hory. Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky

4. vl. nař. ČSR č. 85.-1981 Sb. , o chráněných oblastech přiro- ^

zené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severo- H

česká křída. Východočeská křída. Polička pánev. Třeboňská 4

pánev a Kvartér řeky Moravy ^
»

i 5. vl. nař. č. 197/1989 Sb., o zřízení chráněné krajinné ob- •

i lasri Blanský les t

I 6. vyhi. č. 464/1990 Sb., o zřízeni chráněné krajinné oblasti :?

I Litovelské Fomoraví

I 7. vyhi. č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezerv*

| ci Bořek u Velharric, Čtyři palice. Kralický Sněžník, Re j -

víz. V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení

státních přírodních rezervaci Bukové kopce. Holina, Fajma-

ncvy skály a Klenky, Chyninské buky, Kokšín, Lopata,

Míšovské buky. Lípa, Třimanské skály. Habrová seč. Žákova



hora. Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina

8. vyhl. č. 155/1991 Sb., o zřízeni chráněné krajinné oblasti
Poodři

9. vyhl. č. 156/1991 Sb., o zřizené chráněné krajinné oblasti
Železné hory

10. vyhl. č. 157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti
Broumovsko

11. vl. nař. ČR č. 163/1991 Sb.,. kterým se zřizuje Národní

park Šumava a stanovi podminky jeho ochrany

12. vl. nař. ČR č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní

park Podyjí a stanovi podmínky jeho ochrany

13. vl. nař. ČR č. 165/1991 Sb., kterým se zřizuje Krkonošský

národní park a stanoví podmínky jeho ochrany

B.

1. vyhl. č. 80/1975 Sb., o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou
PLR o ochraně ovzduší před znečištěním

2. vyhl. č. 77/1980 Sb., o dohodě o Úmluvě o zákazu vojen-

ského nebo jakéhokoliv jiného nepřátelského použití pro-

středků měnících životni prostředí

3. vyhl. č. 5/1985 Sb., o dohodě o Úmluvě o dálkovém znečišťo-
vání ovzduší přecházej ícim hranice států

4. vyhl. č. 16/1986 Sb., o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou

PLR o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblas-

ti společných čs.-polských státních hranic

5. vyhl. č. 35/1988 Sb., o dohodě o Ujednáni mezi vládou ČSSR
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a vládou NSR o spolupráci v oblasti ochrany životniho pro-

středí

6. sděleni č. 396/1990 Sb., o uzavřeni mezinárodni smlouvy -

Úmlouvy o mokřadech majíčich mezinárodni význam zejména

jako biotopy vodního ptactva

7. sděleni č. 159/1991 Sb., o uzavření mezinárodni smlouvy

o přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírod-

ního dědictví

ví


