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ROZVOJ PEK V RÁMCI VARIANTY ENERGETICKY
MÉNĚ NÁROČNÉHO TYPU ČS. EKONOMIKY DO ROKU 2000

Ing. Petr Kopáč, ing. Jan Bláha, ing. Miroslav Malý

Charakter palivoenergetického komplexu /PEK/ jako obslužného komplexu národního hospodářství /NH/ vyžaduje, aby jeho rozvoj byl vždy v souladu s národohospodářskými potřebami a možnostmi. Prognózu rozvoje NH lze tedy koncipovat pouze v rámci
dostatečné strukturované národohospodářské strategie.
V polovině roku 1988 byla v rámci Cílového projektu SPEV 9O1 dokončena v lístředním ilstavu národohospodářského výzkumu projekce sociálně-ekonomického rozvoje ČSSR
do r. 2OOO. Konečná verze tohoto projektu z června 1988 předkládá jako jednu z variant takovou strukturu průmyslu, která umožňuje koncipovat energeticky méně náročný rozvoj čs. ekonomiky, založený na stagnaci a následném poklesu energetické spotřeby výrobní sféry. Tato varianta se stala výchozím podkladem pro návrh racionálního rozvoje PEK do r. 2000.
1. VÝCHOZf S O C I A L N E - E K O N O M I C K Ě " cfLE ROZVOJE ČSSR
V rámci souhrnné charakteristiky Cílového projektu / I / předložil Ústřední lístav
národohospodářského výzkumu projekci sociálně-ekonomického rozvoje ČSSR do r. 2OOO.
Cílem této projekce bylo nejen prognosticky ocenit obecné tendence rozvoje a vytypovat možné trajektorie vývoje čs. NH,ale skloubit cílově programové ovládání potřebných kvalitativních změn s věcnými, časovými a systémovými předpoklady průchodnosti
jednotlivých řešení i jejich komplexu, což ovlivnilo zejména ocenění náběhu dčinnosti jednotlivých prvků přestavby hospodářského mechanismu.
Pro zpracování projekce byla přijata tato principiální východiska, platná
i pro budoucí práce ve všech oblastech progrfózování a plánování:
- plné vzájemné propojování a ovlivňování všech stránek společenského rozvoje, zejména jeho stránky sociální, ekologické, vědeckotechnické, ekonomické, duchovní
i politickej
- ekonomický růst nespojovat přímočaře s pouhou dynamikou výroby, ale především
s celkovým efektem růstu pro všechny stránky společenského rozvoje, který je
v hodnotovém vyčíslení vyjadřován konečnými národohospodářskými výsledky / t j . částí hrubého domácího produktu, která uspokojuje konečné potřeby obyvatel a rozvoje
společnosti/;
- sledování celkové rovnováhy především v oblasti dlouhodobé vnější rovnováhy hmotně
hodnotových vztahů v globální i strukturální poloze, rovnováhy v oblasti pracovních
sil atd.j
- uvažování vlivu vývoje vnějšího prostředí
. posilování vztahů mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením
. přestavba a demokratizace v SSSR a evropských socialistických zemí,včetně přestavby integračního mechanismu RVHP

. udrženi současných relací mezi cenami základních skupin zboží a cenami surovin
a paliv
. stoupající podíl ekologických nákladů na celkové mezinárodní hodnotě zboží
. prohloubení integrace uvnitř EHS v průběhu první poloviny 90. let
. rostoucí úloha nově industrializovaných rozvojových zemí ve světové ekonomice.
Zabezpečení nové kvality ekonomického růstu v ČSSR nutně povede k výraznému
vzestupu kvality a objemu konečných národohospodářských výsledků, přičemž projektovaná struktura užití národního důchodu se zaměřuje na:
- dosažení záměrů v oblasti hmotné složky životní úrovně, to je především na růst
hmotné osobní spotřeby o polovinu, dále na rychlejší růst služeb zejména pro obyvatelstvo a na zlepšování životního prostředí,
- urychlení rozvoje nevýrobní sféry, resp. terciálního sektoru, pro které se vytvářejí potřebné podmínky ve sféře pracovních sil, investic a materiální spotřeby,
- postupné zvětšování objemu investičních prostředků pro modernizaci a rekonstrukci
materiální základny a pro strukturální přestavbu ekonomiky.
Důležitým problémem dalšího vývoje bude snižování podílu ukazatelového agregátu výrobní spotřeby. Avšak radikální pokles náročnosti národního důchodu na výrobní spotřebu nelze považovat za realistický vzhledem k současnému působení některých
protisměrných vlivů.
Z hlediska klíčových komponent výrobní spotřeby závisí urychlení dalšího ekonomického růstu nejvýrazněji na poklesu náročnosti tvorby národního důchodu na
spotřebu černých kovů a na spotřebu primárních energetických zdrojů.
Pokles náročnosti na spotřebu černých kovů je uvažován 4,5 % ročně /při výrobě
oceli v roce 2000 v rozsahu 11,5 - 12,5 mil.t/. Uvažovaný pokles náročnosti na spotřebu prvotních energetických zdrojů odpovídá spotřebě okolo 112 mil.tmp v roce 2OOO.
Předpokládá se nezvyšování absolutního objemu spotřeby energie ve výrobní sféře,
celý přírůstek energetické spotřeby by se měl soustředit do nevýrobní sféry.
Z hlediska struktury konečné spotřeby energie se uvažuje růst spotřeby elektřiny a tepla na úkor fosilních paliv. U výrobní sféry se předpokládá růst spotřeby
elektřiny v rozsahu 1,7 - 1,9 %, doprovázený poklesem její měrné spotřeby v rozsahu
1,2 - 1,4 % ročně.
V oblasti dynamiky růstu makroagregátů ukazuji komplexní makroekonomické projekce na potřebný vývoj dynamiky společenského produktu v rozmezí 2,8 - 2,9 % v 9.
PLP a 2,9 - 3,1 % v 10. PLP.
2. PROGNÓZA ENERGETICKÝCH POTŘEB NH
Cílem prognózy energetických potřeb NH byla objektivizace těchto potřeb v rámci
dané národohospodářské strategie a z ní odvozené racionální úlohy a postavení PEK
do r. 2000.
Propočet energetických potřeb na úrovni konečné spotřeby paliv a energie vychází ze scénáře rozvoje čs. NH do r. 2O00. Zvolený scénář předpokládá hodnoty makroekonomických ukazatelů na dolní hranici rozpětí uváděného v Cílovém projektu,
u dynamiky společenského produktu je to hodnota 2,7 % pro období 1985-2OOO.
V Cílovém projektu jsou uvažovány tři možné varianty struktury průmyslu do
r. 2000. Varianta A se blíží resortním a odvětvovým koncepcím a z hlediska struktur-

nich změn ji lze označit za extenzívní. Varianta B předpokládá vyšší tempa růstu
odvětví spotřebního průmyslu, než uvažuje varianta A. Varianta C je založena na
zmírnění rozvoje strojírenství, elektrotechnického průmyslu a hutnictví proti variantám

A A B, což umožňuje ještě vyšší nárůst spotřebního průmyslu, než předpokládá

varianta B. Varianta C je charakterizována výrobou oceli ve výši 11 mil.t v roce
20OO, zatímco varianty A a B uvažují s výrobou oceli na úrovni 12,5 mil.t.
Z globálního ocenění energetických nároků těchto tří variant jednoznačně vyplynuly nej. LLSÍ energetické nárokv varianty C. Proto byla tato varianta vzata za základ rozpracování racionální koncepce rozvoje PLK do r. 2000.
Podrobný výpočet objektivizující objem a strukturu konečné spotřeby paliv
a enerqic byl proveden v rámci etapy /3/.
Modelový propočet konečné spotřeby výrobní sféry je založen na odděleném propočtu normované spotřeby, vztažené na vybrané energeticky náročné výrobky /tato
spotřeba tvoří 50-60 % energetické spotřeby v průmyslu a stavebnictví/, a na individuálním propočtu nenormované spotřeby podle jednotlivých resortu.
Prognóza konečná spotřeby nevýrobní sféry je propočítávána modelem rozpočtového typu, jehož vstupní parametry jsou zadávány v podobě vývoje měrných spotřeb a
množství jednotlivých typů obytných budov v členění podle způsobu vytápěni, dále
měrné spotřeby pohonných hmot a stupně motorizace apod. V prognóze bylo uvažováno
s novou bytovou výstavbou cca 450 tis. bytových jednotek za pětiletku. V individuálním motorismu se předpokládal počet 3,04 mil. vozidel, tj. v průměru 5,2 obyvatele
na 1 automobil v r. 2000.
Hlavní výsledky výpočtů pro variantu C jsou uvedeny v tabulce 1.
Tab. 1
Konečná spotřeba /PJ/

rok
Paliva
Centralizované
teplo
Elektřina
Celkem

NH

sféry
výrobní

nevýrobní

celkem

1985

790

58O

1370

2000

678

562

1239

1985

4?4
456

90
142

515

2OOO

598

1985

181

61

242

2OOO

230

112

341

1985

1395

731

2126

2000

1364

816

2179

Z výpočtů KS paliv a energie vyplývá, že varianta splňuje požadavek investičního, devizového a ekologického odlehčení nároků čs. PEK na národní hospodářství,
neboř vytváří předpoklady pro stagnaci a následný pokles konečné spotřeby paliv
a energie ve výrobní sféře do roku 2O00.

3. NAVRH KONCEPCE RACIONÁLNÍHO ROZVOJE ZDROJOVĚ ČÁSTI PEK
Návrh racionálního rozvoje PEK je orientován na prohloubení jeho intenzivního
rozvoje s respektováním kvalitativních změn celého reprodukčního procesu čs. ekonomiky.
Efektivní pokrytí energetických potřeb NH vychází při tvorbě koncepce zdrojové
části PEK z výsledků řady dílčích ekonomických a ekologických hodnocení, prováděných
v průběhu prací.
S využitím výsledků těchto hodnocení a podkladů o rozvojových koncepcích jednotlivých zdrojových subsystémů PEK byl opakovanými výpočty pomocí modelu zdrojové
části PEK stanoven efektivní objem a struktura procesů přeměn energie a zušlechťování paliv, jejich palivové základny a následně potřebný objem a struktura prvotních
energetických zdrojů.
Při těchto výpočtech jsme respektovali nepříznivý vývoj tuzemské spotřeby PEZ
v prvních letech 8. pětiletky a s tím spojené riziko nesplnění předpokládaného snížení energetické náročnosti čs.NH v počáteční fázi prognostického období. Na pokrytí tohoto rizixa jsme uvažovali minimální rezervy, uvedené v tabulce 2:
Tab. 2

PEZ na pokrytí

1987
skutečnost

1990

2OO0

3195

3234

/PJ/
/mil. tmp/

3215

konečné spotřeby
minimální
rezervy

/PJ/
/mil. tmp/

—

PEZ v zemi

/PJ/

3215

použité

/mil. tmp/

109,7

1O9,O
50
1,7

109,7

3245
110,7

11O,3
37
1,3
3271
111,6

Návrh konfigurace zdrojové části PEK je založen na průběžně prováděných národohospodářských a ekologických dvahách a dílčích ekonomických hodnoceních efektivnosti
prognostických záměrů a koncepcí.
Odpovídající rozvoj zdrojové části PEK je charakterizován vývojem objemů produkce /tab. 3/
Tab. 3
1985

2OOO

Těžba černého uhlí
hnědého uhlí

/mil.t/

26,2

/mil.t/

100,4

ädroje zemního plynu celkem

/mld.m3/

10,7

/mld.m3/

9,9

19,3
17,9

/PJ/

561,7
518,2

546,7

/TWh/

86,7

118,3

/TWh/

11,8

57,0

z toho dovoz
Sdroje tepla celkem
z toho výroba z paliv
!droje elektřiny celkem
z toho z jader.elektr.

6

/PJ/

20,0
73,O

637,4

Návin koncepce rozvoje zdrojové části PĽK je založen na těchto hlavních strategických zárnórech:
- Zabezpečit ekol^qický cíl - sníženi eiiusí S 0 2 k roku 1 'H y b o 3O '<• a k roku 2OOO
1

_

c '-.: -}•> í uf. r< L ; .i.'.i/.ť.'íľoSLl rev;:.

i^-iO.

- V elektrizační soustavě zabezpečit k roku 2000 pokrytí btto spotreby ve výši
118 TWh z cca 50 i výrobou v jaderných elektrárnách při provozovaném výkonu v jadernd energetice ve výši 10 280 MW a poklesu provozovaného výkonu v parních elektrárnách veřejných na zhruba stejnou hodnotu. Ekologickou
bou

situaci řešit výstav-

odsiřovacích zařízení u velkých bloků, protože pokles výroby elektřiny na bá-

zi uhlí nebude postačovat ke splnění limitů emisí S02« Investičně a kapacitně
zabezpeí-it obnovu a rozšíření přenosové soustavy a distribučních sítí pro zajištění vysoké spolehlivosti zásobování spotřebitelů.
- V soustavách centralizovaného zásobování teplem zabezpečit výrobu 637 PJ v roce
2000 s podílem cca 4 % dodávkového tepla z JEOT. Přestavbu KE na KEOT realizovat
v rozsahu 1900 MW v 9. i 10. pětiletce, plně zabezpečit vyvedení výkonů nových
zdrojů výstavbou tepelných napáječů. Ekologickou situaci v této oblasti řešit:
. výstavbou odsiřovacích jednotek v KEOT
. výstavbou fVjidních kotlů s odsířením u velkých teplárenských jednotek
. převodem palivové základny, zejména menších kotelen v závodní energetice, z hnědého uhlí na zemní plyn.
- Plynárenskou soustavu dimenzovat na zabezpečení tuzemské spotřeby ve výši cca
19 mld.m

k roku 2000. K zajištění dovozů zemního plynu ze SSSR projednat národo-

hospodářsky efektivní formy zahraničního obchodu a mezinárodní ekonomické spolupráce.

Zároveň trvale sledovat další varianty dovozů z těch teritorií, kde vznikají

čs. aktiva, a to i vzhledem k potřebě zajištění systémové spolehlivosti dodávek.
Tuzemské zdroje zemního plynu využít jako sezónní zdroj v kombinaci s kapacitně
odpovídající soustavou POZA a dvoupalivových systémů při výrobě centralizovaného
tepla. Tím zajistit krytí sezónních a špičkových výkyvů odběrového diagramu v souvislosti se zvýšeným užitím zemního plynu pro otop. Zabezpečit obnovu, modernizaci a rozšíření celé distribuční soustavy.
- Těžbu UVPK snížit k roku 2OOO na úroveň 12,3 mil.t, odpovídající tuzemské spotřebě koksu /odvozené z rozvoje černé metalurgie a z potřeb otopového koksu/ a pokrývající i efektivní vývoz koksu a UVPK. Oddálit výstavbu dolu Frenštát, jehož těžba
bude potřebná až po r. 2010. V 90. letech modernizovat úpravny uhlí, výrobu kolesu
zabezpečit výstavbou nového koksárenského závodu.
- Ve vazbě na uskutečňování ekologického programu a restrukturalizaci palivové základny pro výrobu elektřiny a tepla zabezpečit sníženou potřebu energetického uhlí
k roku 2OO0 těžbou cca 73 mil.t hnědého uhlí a 7,7 mil.t černého uhlí. To umožní
budoucí využití hnědého uhlí jako energochemické suroviny. K tomu v druhé polovině
90. let rozpracovat příslušnou strategii.
Pokles těžeb v konkrétních lokalitách realizovat s respektováním racionálního hospodaření ze surovinovým bohatstvím a s možností substituce uhlí jiným zdrojem
energie. Zároveň s potřebným časovým předstihem citlivě řešit sociáině-politicJcé
otázky, spojené s uvolňováním pracovníků.
- Potřeby mobilních pohonů a petrochemie zabezpečit dovozem 12,8 mil.t a těžbou
0,3 mil.t ropy v roce 2OOO. Přitom potřebu petrochemických surovin nezvyšovat nad

úroveň roku 1990, a to zejrr.ér.a omezením produkce a vývozu neefektivních petrochemických polotovarů. V potřebné míře zajistit topné oleje, zejména pro provoz dvoupalivových systémů při výrobě centralizovaného tepla.
- Zabezpečovat vývoj nových technologií /včetně mezinárodní spolupráce/ a jejich
osvojení, např. bezpečných vysokoteplotních jaderných reaktoru, pokročilých generátorů pro zplyňování hnědého uhlí, technologií dálkového přenosu tepla studenými
médii a dalších technologií, nezbytných pro realizaci integrovaných energetických
systémů. S tím souvisí využití stávajících plynáren po ukončení výroby svítiplynu pro výrobu syntetického zemního plynu /SNG/ z hnědého uhlí, případně metanolu
ze zemního plynu a hnědého uhlí. Tato příprava integrovaných energetických systémů musí být zahájena již nyní, aby bylo možno po roce 2010 dosáhnout takového
stavu energetického hospodářství, který by umožňoval při diversifikaci zdrojů pružně reagovat na okamžitou racionální společenskou potřebu v oblasti paliv a energie z hlediska jejich objemu, kvality, požadované struktury, a to při minimálních
nákladech na jejich pořízení a při současné minimalizaci vlivů na životní prostředí.
Realizace uvedených věcných záměrů ve zdrojové části PEK vyžaduje pro odvětví
paliv a energetiky investice /při ocenění současnou
8. PLP
9. PLP

1O9,5 mld.Kčs
120,0 mld.Kčs

10. PLP

126,0 mld.Kčs

cenovou tírovní/ ve výši cca

Tyto hodnoty investičních prostředků bude nutno v následujících pracích upřesnit, což je ovšem podmíněno posunutím horizontu rozpracování sociálně-ekonomických
cílů alespoň k roku 2005 a následným upřesněním konfigurace zdrojové části PEK. Do
zpřesnění investic je nutno dále promítnout vliv cenové kázně, tj. zavedení parametrických cen investičních dodávek pro palivoenergetickou základnu. Objem investic je
třeba korigovat i o investiční náročnost strategických rezerv a případné ekologické
investice na eliminaci negativních vlivů dalších škodlivin, zejména kysličníků dusíku.

Rozvoj PEK byl v této práci koncipován v návaznosti na variantu energeticky
méně náročného typu čs. ekonomiky,rozpracovanou v polovině roku 1988 v rámci Cílového projektu SPEV 901 vtflÍNV.Zabezpečení sociálních a ekonomických cílů této varianty vyžaduje při navrhované struktuře čs. ekonomiky tuzemskou spotřebu prvotních energetických zdrojů ve výši 111 - 112 mil.tmp v roce 2OOO. Koncepce PEK je na základě
výpočtů ekonomické efektivnosti a ekologického hodnocení založena na těchto rozhodujících strukturních změnách v období 1985-2000:
- poklesu spotřeby tuhých paliv ve všech sférách užití,
- poklesu spotřeby ropných produktů ve stacionární energetice,
- růstu spotřeby zemního plynu při výrobě centralizovaného i decentralizovaného
tepla a částečně i při výrobě elektřiny,
- růstu spotřeby jaderné elektřiny a tepla.
Realizace navržené koncepce vyžaduje investiční náklady ve výši 120 mld.Kčs
v 9. pětiletce a 126 mld.Kčs v 10. pětiletce /bez uvažování strategických rezerv
ve zdrojové části PEK/.
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUMÉ
РАЗБИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РАМКАХ ВАРИАНТА МЕНЕЕ ЭНЕРГОЕМКОГО
ТИПА ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ЭКОНОМИКИ ДО ЕООО г.
инж. Петр Копач, инж. Ян Блага, инк. Мирослав Малы
Характер топливно-энергетического комплекса как обслуживающего комплекса народного хозяйства требует, чтобы его развитие было всегда в соответствии с нуждами и возможностями народного хозяйства. В этой работе был как основание для создания концепции рационального развития топливно-энергетического комплекса использован проект социально-экономического развития ЧССР до 2000 г., разработанный в
рамках Целевого проекта Государственной программы экономического исследования №
901 в Центральном институте народно-хозяйственного«следования. Результаты работы показывают, что народно-хозяйственная стратегия, основанная в Целевом проекте,
имеет с точки зрения необходимый топливно-энергетических вводов проинтенсификеционный характер.

DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX WITHIN THE VARIANT OF LESS ENERGY
DEMANDING TYPE OF CZECHOSLOVAK ECONOMICS TILL 2000
Petr Kropáč, Engr., Jan Bláha, Engr., Miroslav Malý, Engr.
Character of the fuel and energy complex as a service complex of national
economy requires compliance of its development with the needs and possibilities
of national economy. Project of social-economic development of Czechoslovakia
till 2000 elaborated within the target project of the State Programme of Economic
Development 901 in the Central Institute of National Economy Research has been used
as the base for conception of the rational development of the fuel and energy
complex. The results show that the national economy strategy based on the target
project has an intensification character from the viewpoint of necessary fuel
and energy inputs.

ENTWICKLUNG DES BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEXES IM RAHMEN DER VARIANTE
ENERGETISCH WENIGER ANSPRUCHSVOLLEN TYPES DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN OKONOMIK
BIS ZUM JAHRE 2000
Dipl.-Ing. Petr Kopáč, Dipl.-Ing. Jan Bláha, Dipl.-Ing. Miroslav Malý
Charakter des brennstoffenergetischen Komplexes alseinen Dienstleistungskomplexes der Volkswirtschaft erfordert, dass seine Entwicklung immer im Einvernehmen
mit den Bediirfnissen und Moglichkeiten der Volkswirtschaft vor sich geht. In dieser
Arbeit wurde als Unterlage fiir Bildung einer Konzeption rationaler Entwicklung
des brennstoffenergetischen Komplexes Projektion der sozial-ôkonomischen Entwicklung
der ČSSR bis zum Jahre 2000 ausgenutzt, die im Rahmen des Zielprojektes des staatlichen Programms der ôkonon.ischen Forschung 901 im Zentralinstitut der volkswirtschaftlichen Forschung ausgearbeitet worden i^t. Die Ergebnisse der Arbeit nachweisen, dass die auf dem Zeilprojekt gegriindete volkswirtschaftliche Strategie einen
Prointensivierungscharakter vom Standpunkt der nôtigen brennstoffenergetischen
Eingabe hat.
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SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - SOUČÁST INTENZIFIKACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Miroslav Henel a kol.

i . tfvop
Energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu v ČSSR je proti ekonomicky nejvyspělejším zemím při nejstřízlivějším odhadu a př:\ respektování objektivních specifik československého energetického hospodářství /nepřiznivá struktura
prvotních zdrojů energie/ podstatně vyšší. Tato nadměrná spotřeba energie představuje značnou investiční, devizovou i ekologickou zátěž. Celková hodnota roční spotřeby energie v ČSSR je v současné době asi 50 mld. Kčs při vyjádření v platných cenách
a asi 100 mld. Kčs při vyjádření ve skutečných společenských nákladech s respektováním všech negativních dopadů, což představuje asi 10 % vytvořeného hrubého domácího produktu. Snižování energetické náročnosti /SEN/ proto představuje v podmínkách
ČSSR jednu z nejdůležitějších složek globální národohospodářské intenzifikační
strategie.
Výzkumné práce v uvedené oblasti byly v roce 1988 ve VlJPEK řešeny v rámci Stf
RVT A-O2-125-8O1 ''Snižování energetické náročnosti progresivními technickými prostředky a opatřeními" a byly zhruba rozděleny do dvou základních problémových okruhů.
V prvém, který měl víceméně metodický charakter, byla pozornost zaměřena na
koncepční otázky řízení snižování energetické náročnosti v podmínkách nového mechanismu řízení národního hospodářství. Experimentálně byl vyhodnocen přínos ekonomicko-matematického modelu MONTEC k formování optimální vědeckotechnické politiky
v oblasti racionalizačních inovací a jako analytický podklad pro řízení bylo zpracováno

národohospodářské vyhodnocování efektů snižování energetické náročnosti

v ČSSR v období 7.PLP.
V druhém bylo provedeno zpřesnění prognózy konečné spotřeby paliv a energie
v průmyslu a stavebnictví, dopravě, zemědělství, u obyvatelstva a v ostatní nevýrobní sféře. Prognóza byla zpracována na základě analytických prací a možnostech strukturálních změn v rozvoji národního hospodářství do r. 2000 a ocenění energetických
důsledků rozvoje vědy a techniky do r. 2010. Na tomto základě byla rovněž stanovena
reálná tempa snižování energetické náročností.
2. KONCEPCE ŘÍZENÍ SNIZOVÍCNÍ ENERGETICKÉ" NÁROČNOSTI
Vysoká energetická náročnost tvorby národního důchodu v ČSSR je částečně ovlivněna některými objektivními příčinami, jako je nepříznivá struktura prvotních zdrojů energie a nepříznivá struktura produkce s velkým podílem energeticky náročných
výrobků. Hlavní příčinou však jsou brzdící vlivy dosavadního hospodářského mechanismu, které ovlivňují vysokou energetickou náročnost přímo tím, že vyvolávají nezájem podniků o intenzifikaci i nepřímo přes celkovou zastaralost naší technické
výrobní základny.
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Dosavadní SCP 02, který měl do určité míry tuto situací řešit, nesplnil svou
roli z těchto hlavních důvodů:
- nezájem podniků o racionalizaci v dosavadním hospodářském mechanismu
- některé administrativní zábrany,

které tento nezájem ještě zesilovaly /např.

krácení investičních limitů o částky státní podpory na racionalizační akce/.
Pro další období je nutno důraz klást na tyto aspekty:
a/ za podmínek nového hospodářského mechanismu je nutno se na úrovni centra i při
zajišťování snižování energetické náročnosti zaměřit především na dlouhodobé
koncepční problémy strategického charakteru a oprostit se od krátkodobé operativy s plným respektováním zákona o státním podniku, pokud jde o dělbu činnosti
mezi státními podniky a resortem;
b/ problematiku snižování energetické náročnosti je nutno řešit nikoliv izolovaně,
ale komplexně ve vazbě na makroekonomickou národohospodářskou politiku - zejména
pokud jde o strukturální změny v národním hospodářství - a na jednotnou celostátní palivoenergetickou politiku /JCPEP/. To znamená kromě jiného respektovat protikladne působící tendence racionalizace a sociálních hledisek růstu životní
úrovně, pokud jde o spotřebu energie v nevýrobní sféře - především u obyvatelstva - a racionalizace a růstu stupně elektrizace, jako podmínky technického
rozvoje i růstu životní úrovně, pokud jde o spotřebu elektřiny;
c/ při hledání cest snižování energetické náročnosti je nutno vycházet ze skutečnosti, že energetická náročnost je podílem spotřeby energie a vytvořeného národního důchodu a k jejímu snižování tedy vede nejen pokles čitatele, ale i růst
jmenovatele. To znamená, že stejnou pozornost jako racionalizaci a snižování
spotřeby energie je nutno věnovat též maximálnímu zhodnocování energie směrem
k růstu objemu a kvality vytvořeného finálního národohospodářského produktu. Na
druhé straně je nutno odmítnout některé názory, které jednostranně zdůrazňují pouze zhodnocování a úsilí o racionalizaci spotřeby odmítají;
d/ cílevědomě je třeba využívat komplexní jednosměrně působící systém nástrojů národohospodářského plánu. Jde především.o aktivní využití dotací a subvencí, cenových a tarifních nástrojů, úvěrů a úroků, avšak i o nezbytný rozsah jmenovitých
úkolů v limitech dodávek a spotřeby, státních zakázek a úkolů ve výzkumu, výrobě
a dovozu;
e/ aktivizovat je třeba zejména garanční a regulační úlohu dodavatelského smluvního
systému, který budo nutno na přechodnou dobu opřít u nedostatkových druhů paliv
a energie o výrazně komercionalizovaný systém limitů /zaručených dodávek realizovaných v základní cenové úrovni - vyšších dodávek realizovaných ve smluvně dohodnutých náročných cenách a podmínkách/;
f/ územní a strukturální záměry regulace spotřeby energie bude přitom třeba realizovat s využitím krajsky dislokovaných koordinačních organizací, které mohou zároveň vyloučit ekonomicky protisměrné zájmy dodavatelů paliv a energie oproti objektivní potřebě maximálního snižování energetické náročnosti;
g/ ve zcela novém pojetí je třeba přistoupit k Programu racionalizace spotřeby paliv a energie.
Z věcného hlediska je nutno opatření ke snižování energetické náročnosti zaměřit především do těchto oblastí:
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A/ oblast technického charakteru
- zvyšování energetické iíčinnosti procesů přeměn energie, především výroby elektřiny v parních elektrárnách na fosilní paliva;
- nové technologické postupy vedoucí ke snížení spotřeby energie /kontinuální odlévání oceli, suchý způsob výroby cementu apod./;
- výroba spotřebičů energie s lepšími parametry /lokomotivy, tramvaje, auta, průmyslové pece, parní kotle, osvětlovací tělesa, televizory/;
- zavádění nových materiálů snižujících spotřebu energie, izolační materiály, supravodivé materiály, elektronika, regulační a měřicí technika apod.j
- substituce forem a nositelů energie podle zásad jednotné celostátní palivoenergetické politiky, zejména nahrazování energeticky a ekologicky nevhodných nositelů
energie /uhlí, umělé plyny/ druhy energie progresivní /zemní plyn, teplo, elektřina/ j
- využívání druhotných energetických zdrojů /odpadní teplo, odpadní suroviny/ a nových energetických zdrojů /sluneční energie, větrná energie, malé vodní elektrárny, bioplyn apod./.
B/ oblast strukturálního charakteru v národním hospodářství
- pokud jde o odvětvovou strukturu, rozhodující význam má podstatné sníženi produkce hutnictví železa. Tohoto cíle není možno dosáhnout žádným jednorázových opatřením, ale pouze přirozeným snižováním poptávky národního hospodářství po hutních
materiálech.
Je proto nutné především v resortu FMHSE vytvářet podmínky pro podstatné zvýšení konkurenční schopnosti naší strojírenské produkce, která by umožnila postupné
omezit a zastavit vývoz hutních materiálů a pro výrazné snižování náročnosti strojírenské výroby na kovy. Další významné makrostrukturální přesuny představuje snižování podílu výroby stavebních hmot a základní chemie.
Jednou z nejdůležitějších podmínek výrazného snížní energetické náročnosti
ČSSR je realizace strukturálních národohospodářských změn, především odstranění
historicky vzniklé předimenzovanosti hutnictví železa. Snížení výroby oceli cca na
10 mil. t ročně, čímž bychom se dostali ve výrobě oceli na 1 obyvatele asi na tíroveň NSR, by znamenalo jednorázové konstantní snížení spotřeby prvotních zdrojů energie asi o 10 mil. tmp. Abychom se však přiblížili Úrovni energetické náročnosti nejvyspělejších zemí, bylo by nutno ještě vyšší snížení spotřeby prvotních zdrojů energie. Zdroje dalšího snížení je nutno hledat zejména v celkové nízké technické lírovni našeho průmyslu i v jeho nevhodné struktuře na mikro a mezzo úrovni, což může
ú spěšně řešit pouze hospodářský mechanismus ve spojení s efektivními státními systémovými opatřeními, především ekonomického charakteru.
3. SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU V OBLASTI PROGNÓZ KONEČNĚ SPOTfiBBY PALIV A ENERGIE
Prognóza konečné spotřeby, zpracovaná v roce 1988, je logickým završením dosavadních několikaletých prací na prognóze konečné spotřeby a v návaznosti na ně potřeby prvotních energetických zdrojů. Je třeba zdůraznit, že väechny vstupní práce
byly věcně předurčeny povinností respektovat kvantifikované úkoly XVII. sje2du KSČ,
týkající se jak kvantifikace dynamiky růstu národního důchodu, tak vývoje, materiálové a energetické náročnosti i některých dalších předurčujících direktiv.
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Prognóza 1988 navazuje na minimální variantu prognózy, zpracovnou v roce 1986.
Práce, které byly v oblasti prognóz rozvinuty, měly po zpracování varianty
v roce 1986 vždy jen omezený a nekomplexní charakter. Patří mezi ně práce z roku
1987, v nichž kolektiv odboru 132 VTÍPEK ověřoval energetické a národohospodářské
důsledky omezení některých vládou stanovených energeticky náročných a neefektivních
výrob - ízy. doporučená varianta z 1. pololetí r.

1988

a propočty k další variantě

omezené disponibilitou prvotních energetických zdrojů ve výši 111 mil.tmp.
Teprve rozhodnutí o zpracování nové prognózy, vycházející ze souhrnného národohospodářského zadání výzkumu, umožnilo úplné rozpracování zpřesněné varianty konečné spotřeby, vycházející z nového pojetí národohospodářského zadání.
Právě tento předpoklad umožnil kvantifikovat potřebu prvotních energetických
zdrojů pod dosud hraniční úroveň 115-118 mil.tmp ve všech energetických souvislostech, tedy i ve zpřesněné struktuře paliv a energie.
Ve svém souhrnu se prognóza opírá o zadané sociálně ekonomické cíle rozvoje
národního hospodářství podle progresivní varianty cílového programu SPEV 901.
Charakterizovať rozdílní přístupy v zadání obou variant je účelné především
v ukazatelích přírůstků a struktury. Zatímco vstupní varianta počítala s průměrným
růstem národního důchodu po roce 1990 o 4 % ročně, nové zadání vychází z růstu národního důchodu mezi 3,0 až 3,4 % v jednotlivých časových průřezech.
Ještě výraznější rozdíl je však v předpokladech rozvoje meziodvětvové struktury, především v nižší dynamice rozvoje průmyslové výroby. Jestliže vstupní varianta
vycházela z růstu průmyslové a stavební výroby 3 % ročně, nové zadání vychází z růstu 2,5 %. Důležité jsou i rozdíly v resortní struktuře průmyslu a stavební výroby
obou variant.
Za nejdůležitější pokládáme změnu v názoru na rozvojové tendence v hutnickostrojírenském a elektrotechnickém komplexu, kde proti vstupní variantě jsme propracovali snížení dynamiky o 1,7 % ročně. Naproti tomu energeticky nenáročný průmysl,
reprezentovaný

M P C S R a SSR a potravinářským průmyslem, podstatně zvyšuje dynamiku

svého rozvoje. Tyto vývojové tendence jsou charakterizovány i rozdílem ve výrobkové
skladbě, charakterizující vývoj energetické náročnosti. Projevuje se to zejména
v předpokladech objemu výroby surového železa, oceli a oborů strojírenské metalurgie i v dalších energeticky náročných - námi analyzovaných - výrobcích.
Za podstatné zkvalitnění a prohloubení prognostických prací, považujeme důsledné skloubení technických řešení, která byla v našem pracovním kolektivu rozpracována v rámci prací na přípravě racionalizačního programu pro období 9. a lo. PLP.
Z toho vychází i souhrnný výsledek obou etap prognostických prací, vyjádřený
průměrným ročním tempem snižování energetické náročnosti. Jestliže vstupní varianta
počítala s poklesem mezi lety 1990 - 2000 2,96 %, zpřesněná varianta vykazuje pokles 3,2 %. Zatímco v průřezu 2010/2000 je průměrné snižování energetické náročnosti
ve variantě 1986 2,86 % a ve zpřesněné jen 2,5 %.
4. ZŽVfiR
Snižování energetické náročnosti ve výrobní i nevýrobní $féře je třeba považovat za nedílnou složku celého intenzifikačního procesu čs. národního hospodářství.
Řešení této problematiky bude vyžadovat nejen řadu aktivit v resorut FMPE, který
je podle Zákona o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy za koordi-
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naci tohoto procesu z hlediska celostátní energetické politiky odpovědný, ale zároveň také součinnost orgánů jednotného centra řízení při přípravě a tvorbě státní
hospodářské politiky v dlouhodobých výhledech a pětiletých plánech. Velmi významnou
roli bude v příštích letech sehrávat v této oblasti i VťÍPEK, který by měl v soustavě W Z FMPE být svodnou organizací pro řešení racionálního usměrňování spotřeby
energie v národním hospodářství.
Literatura
/I/ HENEL, M. a kol.: Návrh záměru snižování energetické náročnosti pro období 9.
a 10. pětiletky. /Výzkumná zpráva 88-01-12-2/. Praha, VtfPEK 1988, 52 s.
/ 2 / VANIŠ, J. a kol.: Zpřesnění prognózy konečné spotřeby do roku 2010. /Výzkumná
zpráva 801-01-02-34-2/. Praha, VťfPEK 1988, 122 s., 29 příl.

PE3K)ME • SUMMARY • RESUMÉ • PE3K3ME • SUMMARY • RESUMÉ
3HEPrOEMKOCTM - COCTABHAfl ^ACTB HHTEhCH*JíKAlBlJI
X03HÍÍGTBA
MHA.

p
CTaTbfl saHKMaeTcfl penieHHeM B o n p o c o B ,

CBSJSBHHHX C noHH*ecMeM

ni.OM3B0£CTBeHHO8 K HenpOHSBO/I.CTBeHHoJi C(|)ep. IIpKBOflMT npMHIÍKnHSJIbHUe nOflXOÄU M
KOHuenuMM npnBe,neHHo* UjjoCaeaaTHKH B ycnoBHax H O B O T O Me^sHn^na ynpssaeHMH HapoaHHM X0 3HVCTBOM. OTMeMSeTCSI BO3UOXHOe
•ÍO^".Í T * MOHTEH KaK BaacHoro MHCTpyi»eHTa ÄJIH $°P u wpoB8HMfl
HHMeCKoK nOJIMTHKH B oCJiaCTK paHH0HajIH38T0pCKll* TeXHKqeCKITT Hn™H<»ftTB M MeTOAS ROláruieKCHoií HapoÄHoxosfliícTBeHHoii oueHKM 9$({ieKT0B noHKJceHHfl a a e p r o e i i K o c T i i B
XOSHÍÍCTBe.

DECREASE IN POWER DEMAND - A PART OF INTENSIFICATION OF POWER ECONOMY
Miroslav Henel, Engr.
The paper deals with solution of questions connected with decreasing power
demand of productive as well as non-productive sphere. Basic approaches and conceptions of these problems under the conditions of the new mechanism of management
of national economy are given.

Possible application of the economic and mathemati-

cal model MONTEC as a significant tool for forming optimum scientific and technical
policy in the area of rationalization innovations and methods of complex national-economy evaluation of the effects of power demand decrease in national economy
are pointed out.
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HERABSETZUNG DER ENERGETISCHEN ANSPRUCHSVOLLIGKEIT - BESTANDTEIL DER INTENSIVIERUNG
DER ENERGETISCHEN WIRTSCHAFT
Dipl.-Ing. Miroslav Henel

Der Aufsatz beschäftigt sich mit Losung der mit Herabsetung der energetischen
Anspruchsvolligkeit der produktiven sowie nichtproduktiven Sphäre zusammenhängeden
Fragen. Er gibt grundsätliche Herantreten und Konzeptionen der gegebenen Problematik unter den Bagingungen des neuen Mechanismus der Leitung der Volkswirtschaft an.
Er weist auf môgliche Ausnutzung des ôkonomisch- mathematischen Modells MONTEC als
bedeutenden Werkzeuges fiir Formung optimaler wissenschaftlich-technischer Politik
auf dem Gebiet der Rationalisierungsinnovationen und auf Methoden koraplexer volkswirtschaftlicher Auswertung der Effekte der Herabsetzung der energetischen Anspruchsvolligkeit in der Volkswirtschaft hin.
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NÁVRH PRINCIPŮ ENERGETICKÉ POLITIKY
A STÁTNÍHO PROGRAMU INTENZIFIKACE
PALIVOENERGETICKÉHO KOMPLEXU

Ing. Vladimír šíba

československý energetický problém není v nedostatku energie, ale naopak v její vysoké měrné spotřebě. Ve spotřebě energie na jednoho obyvatele a zejména na
jednotku národního důchodu nebo hrubého domácího produktu jsme stále na nejpřednějším místě na světě. V této souvislosti se náš energetický problém dále projevuje
ve vysoké úrovni a značné dynamice dalšího růstu nákladů národní práce, vynakládaných na získání energie, při současně klesajícím zhodnocení výrobní spotřeby energie cistou produkcí a devizovým přínosem při vývozu zboží. Na výrazně extenzívním
a neefektivním vývoji energetického hospodářství se podílejí jak nadměrně energeticky náročná a málo efektivní struktura naší výroby, včetně samotné výroby energie,
tak i dosavadní neekonomický, administrativně direktivní způsob řízení národního
hospodářství.
Odběratelé energie přirozeně nadsazovali v návrzích plánů své požadavky na
energii a stačilo jim pouze tyto požadavky dostat do státního plánu materiálně
technického zásobování, plánu nákladů a zisku a pak ve skutečnosti plán spotřeby
splnit anebo jen velmi mírně uspořit. Státní plán - aby mu plánované bilance vyšly - nutil palivoenergetický průmysl k maximálním těžbám a výrobám. Výrobci energie - včetně FMPE jako centrálního představitele jejich zájmů - podmiňovali převzetí
státních iíkolu v dodávkách forem energie požadavky na maximální příděly investic,
pracovních sil a peněz. Vznikla psychóza, že energie není nikdy dost, oficiálně
se říkalo, že nejdražší je enegie, která se nevyrobí. Ve skutečnosti se s energií
plýtvalo, ale nikomu to nevadilo, pokud toto plýtvání bylo podle plánu.
Tato situace není minulostí, jde stále ještě o živou současnost.
Skutečnost, že geologické zásoby přírodního bohatství uhlí jsou stále bezúplatně k dispozici těžebním podnikům jako dar přírody nebo státu, přirozeně deformuje
hospodaření s tímto jejich hlavním výrobním prostředkem. S cílem usnadnit si hmotné
plnění plánovaných úkolů v těžbě uhlí je rozšířena výběrová těžba. V souvislosti
s ní dochází k nadměrným úbytkům využitelných geologických zásob. Např. v roce 1987
byly při odbytové těžbě 126,07 Mt úbytky geologických zásob uhlí 180,1 Mt, tj. odbytová těžba činila jen 70 % úbytků geologických zásob a 30 % činily ztráty při
těžbě a úpravě. Výběrová těžba ovšem způsobuje trvalé ztráty na všelidovém vlastnictví geologických zásob uhlí a vyvolává zvýšené investice do důlních děl, protože zbytečně rychleji postupuje porubní fronta.
Nadále jsou uplatňovány nízké velkoobchodní ceny uhlí, což platí i o cenách
uhlí platných od 1.1.1989, které nekryjí náklady národní práce na jeho těžbu a úpravu, uměle podporují poptávku po uhlí a po energii z něj vyrobené, opravňují nenávratné dotace do uhelného průmyslu a svou průměrností vyvolávají i další redistribuci finančních prostředků pod titulem "vyrovnání"1 diferencovaných přírodních podmínek k těžbě. Vliv přírodních podmínek však nelze izolovaně kvantifikovat, takže
redistribuce je také pod vlivem kvality hospodaření a odebírá neoprávněné prostředky

17

dobře hospodařícím a nezaslouženě je přlsouvá špatně hospodařícím. Takové ceny znemožňují uplatnit socialistický princip rozdělování podle výsledků práce a chozrasčotní princip samofinancování a deformují kritéria efektivnosti. Protože uhlí je
v našich podmínkách hlavním zdrojem energie /stále ještě se podílí na našich primárních energetických zdrojích cca šedesáti procenty/ a energie je všeobecnou výrobní spotřebou, jsou nesprávně nízkými cenami uhlí systémově nesprávně nízké všechny
naše velkoobchodní ceny. Tím jsou deformována všechna naše kritéria efektivnosti,
a to nejen obecně, ale - což je horší - i ve struktuře. Výsledkem je skutečnost,
že čím je produkce energeticky náročnější, tím se jeví /např. v rozdílovém ukazateli/ - samozřejmě zcela falešně - efektivnější, než ve skutečnosti je.
Strategické a strukturální problémy palivoenergetického komplexu nejsou pro
svou dlouhodobou předurčenost řešitelné pětiletými plány a tím méně v plánech ročních. Např. výstavba nového dolu nebo elektrárny trvá v našich poměrech i několik
pětiletek. My jsme však ještě tehdy neměli dlouhodobý výhled rozvoje národního hospodářství, který by obsahoval hmotně a hodnotově optimalizovanou palivoenergetickou
bilanci tak, aby mohla být stabilní, výhled, který by mohl vydržet delší dobu a mohl
něco řídit. V pětiletých a v ročních plánech jsme vlastně nekonzistentně rozhodovali o jednotlivých investičních akcích a mezistátních dohodách, de facto jsme jen ad
hoc řešili situace, do nichž jsme se živelně dostali. Přestože jsme po léta státní
plán a plánování skloňovali ve všech pádech, nezačali jsme zatím vlastně palivoenergetický komplex plánovitě řídit.
Přes všechna hesla a administrativní opatření ke sníženi energetické náročnosti dodávky forem energie ze sektoru paliv a energetiky ' v joulech nejenže neklesají, ale rostou. V období posledních analyzovaných sedmi let - od roku 1980 do roku
1987 - se tyto dodávky energie zvyšují každoročně průměrně o 0,5 % a v posledním
roce, tj.v roce 1987 vzrostly oproti roku 1986 dokonce téměř dvakrát rychleji
/o 0,9 %/. Dosavadní metody snižování energetické náročnosti se ukázaly jako neúčinné a dostatečně dokumentují tvrzeni, že potřebného poklesu

energetické náročnosti

jimi dosáhnout nelze.
Podívejme se však, jak veliké a rostoucí výrobní činitele potřeboval sektor
paliv a energetiky, aby mohl uvedené užitečné dodávky energie do národního hospodářství uskutečnit. Ve stejném období 1980 až 1987 rostly průměrně každoročně počty
pracovníků sektoru třikrát rychleji /o 1,5 %/, vlastní náklady cenově srovnatelně
/v cenové úrovni roku 1980/ téměř desetkrát rychleji /o 4,8 % každoročně/, základní
prostředky v zůstatkových cenách téměř šestnáctkrát rychleji /o 7,8 % každoročně/
a zásoby dokonce čtyřiadvacetkrát rychleji /o 12,3 % každoročně/ než dodávky energie. Jde tedy o vývoj palivoenergetického průmyslu zcela jednoznačně extenzívní,
který je jednou z výrazných příčin neefektivního stavu celé ekonomiky.
Přitom celá ekonomika skládá své finanční prostředky na tento neefektivní vývoj palivoenergetického průmyslu, a to neekvivalentně. Ve všech letech skončila bilance primární hodnotové situace sektoru paliv a energetiky, která bilancuje vytvořené vlastní zdroje /odpisy a zisk/ s výdaji na reprodukci, schodkem, v roce 1987
ve výši 3135 mil. Kčs. Toto pasivní saldo je de facto nutno uhradit nenávratně ze
zdrojů vytvořených podniky jiných odvětví. Každoročně se zvyšuje zadluženost sektoru, v roce 1987 o 6230 mil. Kčs, a ke konci roku 1987 dosáhla zadluženost palivo1/ Sektorem paliv a energetiky rozumíme palivoenergetický průmysl řízený FMPE.
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energetického průmyslu řízeného FMPE částky 59,4 mld.Kčs. Dokud bude primární hodnotová situace sektoru paliv a energetiky schodková, není tento stav bankovních úvěrů splatitolný a představuje de facto státní dluh převážně obyvatelstvu, jehož spořitelní vklady jsou převážným zdrojem úhrady. Lze si snadno přecstavit, jakou situaci by mohla vyvolat např. panika obyvatelstva, kdyby lidé vybrali své vklaa> a šli
se svými úsporami na trh.
Stav, v němž je v současné době es. energetické hospodářství, je stavem krize.
V první radě jde o krizi z relativní nadvýroby, která se vlivem administrativního
přídělového hmotného rozdělování energie limity dodávek státního plánu projevuje
plýtváním s energií v její spotřebě, což je samozřejmě horší, než by byl stav převýšení nabídky nad poptávkou. Dále jde o krizi hospodárnosti, neboli o krizový stav
v mimořádně vysoké míře extenzity palivoenergetického průmyslu, kdy na určitý růst
užitečných dodávek energie do národního hospodářství je třeba mnohonásobně vyšší
růst spotřeby všech výrobních činitelů zaviněný vnitřními i vnějšími faktory vyplývajícími z uplatňovaného způsobu plánovitého řízení. V neposlední řadě jde i o krizi ekvivalence, v níž potřeby

reprodukce palivoenergetického průmyslu jsou kryty

neadekvátními krizovými prostředky, nesplatitelným úvěrem, který představuje de facto kamuflovaný schodek státního rozpočtu.
Řídicí sféra si uvědomila, že naše národní hospodářství má energetickou náročnost jednu z nejvyšších na světě a chce po palivoenergetickém průmyslu, aby vyráběl
méně a hlavně snížil své investice. Tak to však nejde. Palivoenergetický průmysl
se přirozeně nechce dostat do situace, že poptávka po energii bude stejná nebo vyšší a ?e on bude příčinou stavu nedostatku, a zároveň má zájem na růstu svých výkonů,
aby mohl využívat své kapacity dimenzované ještě se značnými rezervami na vysokou
energetickou náročnost a aby se při vysokých fixních, režijních a odpisových nákladech neprojevila veliká nehospodárnost v nákladech na jednotku formy energie, t j .
na tunu nebo MWh. Vzniká tak fiktivní rozpor mezi palivoenergetickým průmyslem,
který se chce rozvíjet, a národním hospodářstvím, které chce ťíspory v energii.
Vzniká stav, který je de facto projevem naší nešikovnosti

v řízení ekonomiky. Ve

skutečnosti naopak existuje, shodou okolností, příznivá věcná situace, která, bude-li kvalifikovaně využita, může znamenat, že trh energie bude u nás jeden z prvních,
v němž může být dosaženo rovnováhy.
Je samozřejmě nutno začít od ekonomické regulace poptávky po energii. Podmínkou jsou ceny energie na lirovni hodnoty /a tedy neintervenované/, zásadní nepromítání zvyšování cen energie do cen navazující produkce a důsledné uplatnění principu
ekvivalence.

Na této bázi vyvolaný zájem výrobních odběratelů na úsporách na ná-

kladech a na efektivním odbytu nemůže nezpůsobit racionalizaci poptávky po energii
a změnu struktury ekonomiky k vyšší efektivnosti silou ekonomického mechanismu.
K tomu musí ovšem centrum především vytvořit důsledně náročné parametrické prostředí pro podniky a kromě toho v míře svého poznání přispět pomocí státních programů
rozvíjení efektivní nabídky.
Řešení čs.energetického problému, tj. nalezení východiska z krize energetického hospodářství, vyžaduje tedy neformální a důsledné uskutečnění přestavby ekonomického mechanismu. Přitom je nezbytné vzít na vědomí objektivní reality a vycházet
z nich.
2/ T j . situaci, v níž každý podnik bude vědět, že nemůže počítat s nenávratnou
dotací.
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Zejména je třeba si uvědomit, že socialismus je pokračováním výroby zboží při
všelidovém vlastnictví. Z toho vyplývá, že způsob plánovitého řízení, má-li být
lispěšný, musí respektovat a využívat zákony tržní ekonomiky. Právě jednou z hlavních
příčin neíspěchu dosavadního administrativnědirektivního způsobu řízení ekonomiky
je to, že se snažil ekonomické zákony, které objektivně existují a působí, ignorovat a rozhodoval v rozporu s nimi. Vyplývá z toho dále i fakt, že socialistický trh
je třeba regulovat z pozice zájmů vlastníka, tj. všech lidí předně jako spotřebitelů, a nikoliv z pozice partikulárních zájmů, předně zájmů nejsilnějších skupin výrobců.
S tím souvisí, že nelze vše podmiňovat pouze zdokonalením administrativnědirektivního způsobu řízení, rozkazy centra a pak jen následnou kázní a pořádkem.
Tento centrálně direktivní systém měl už v minulosti a po dlouhou dobu plnou příležitost se uplatnit, včetně nejdokonalejších podmínek, které již nelze zopakovat.
Přesto se neosvědčil. Názorným důkazem toho je také analýza současného extenzívního
vývoje palivoenergetického komplexu jako jedna z výrazných příčin neiíspěchu celé
ekonomiky.
Prosazení úspěšné přestavby, tj. zahájení procesu intenzifikace, vyžaduje:
- Princip ekvivalence, znamenající, že důchod v podnikové sféře pochází výlučně od
zákazníka, tj. z tržby za odbyt. S tím souvisí možnost zabezpečení existence
. podnikavosti, soutěžení a hmotné zodpovědnosti za rozhodnutí a za výsledky práce,
. socialistické zásady rozdělování a odměňování podle výsledků práce, tj. podle
množství a kvality společensky uznané práce.
- Princip

velkoobchodních cen jako exogenního parametru jak pro podniky, tak pro

centrum, znamenající ceny na hodnotové bázi aproximující společensky nutné náklady práce v původním marxistickém obsahu. Takové ceny nazýváme kriteriálními
cenami a navrhujeme je pro fosilní paliva koncipovat na bázi světových cen konkurenčního dovozu srovnatelných užitných hodnot.
- Princip výrazné hospodářské politiky rovnováhy, znamenající
. regulaci /restrikci/ poptávky

včetně útlumu a likvidace neefektivních výrob

a činností,
. rozevírání efektivní nabídky.
Přitom zbavení se nákladného přepychu neefektivních výrob musí být zejména ve výrobě energie prvním krokem na cestě k intenzifikaci, k možnosti obnovováni rovnováhy, předpokladem umožňujícím rozevírání efektivní nabídky.
Likvidace neefektivních výrob je samozřejmě spojena s řešením sociálních konfliktů. Taková řešení jsou v každé živé a zdravě, efektivně se rozvíjející ekonomice
běžná a nikoho nepřekvapují. U nás vyvolávají zděšení, zejména když by se měla dotknout dosud preferovaných skupin pracovníků. Je tomu tak proto, že u nás byla hlediska sociální zcela omylem zabudována přímo do ekonomického systému. Důvodem byla
i neuvědomělá snaha o minimální náročnost. Vede to k nemožnosti uplatnění socialistického principu rozdělování, k rovnostářství, brání to podnikatelským aktivitám, zvyšování efektivnosti a někdy to vede až i k parazitismu na úkor práce jiných.
Sociální a ekonomická hlediska je třeba v zájmu možnosti dobrého uplatnění obou hledisek od sebe přísně oddělit. Kritérium efektivnosti nelze zpochybňovat sociálními
3/ ve smyslu Komaiova "tvrdého rozpočtového omezení"
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a žádnými jinými mimoeSconomickými hledisky. To by znemožnilo cokoliv spočítat, kalkulovat, posoudit a plánovat. Kromě toho je třeba jasné vidět, že nejvyšší politikum je zvyšování ekonomické efektivnosti. To platí vždy a za dané situace socialistické ekonomiky zvláště. Socialistická ekonomika má být samozřejmě daleko citlivější na řešení sociálních problémů než kapitalistická. To platí nejen pro štědřejší
odškodnění a zabezpečení další práce pracovníků z likvidovaných neefektivních činností, ale platí to i pro celé ekologické a sociální programy týkající se všech
lidí a jejich objektivně nejslabších vrstev, mladých manželství, dětí, důchodců,
tedy pro programy, jejichž saturování je socialismus dosud převážně dlužen. Na to
však musí předně mít. Aby mohl socialismus splnit své sociální poslání, musí být
efektivní a v něčem efektivnější než kapitalistická konkurence.
Zatím však u nás nemístná hyperprofie tzv. "sociálních" jistot dusí zájem o výkonnost a o iniciativu. Pasivní definici práva na práci bude nutno novelizovat např.
ve spojitosti s povinností rekvalifikovat se podle potřeb společnosti. Sociální jistotou, kterou musí socialismus bezpodmínečně zajistit, je právo na zabezpečení celkových osobních důchodu podle konečných výsledku vykonané práce. Toto právo pracujících musí být symetricky garantováno odpovědností podniku za efektivní zaměstnanost a odpovědností centra za realizaci takových opatření hospodářské politiky, jež
k uvedené odpovědnosti podniků povedou.
Primárním úkolem přestavby v ekonomické oblasti je vytvoření předpokladů k tomu, aby centrem plánovitě regulovaný socialistický trh ovlivňoval vlastní rozhodovací procesy v podnicích směrem k vyšší efektivnosti a aby hospodařící subjekty
/podniky a centrum/ na působení trhu pozitivně reagovaly. Socialistický stát je tedy zodpovědný za vytvoření jednotně náročného parametrického prostředí pro podniky,
které bude podniky soustavně a nekompromisně nutit k uspokojování potřeb odběratelů,
k hospodárnosti, k realizaci technického rozvoje, k efektivnosti investování a do
konkurenční soutěže na světovém trhu.
To vyžaduje principiální, kvalitativní, revoluční změnu způsobu plánovitého řízení národního hospodářství. Nestačí dílčí "kosmetické" úpravy. Ponechání několika
dosavadních principů nebo jen jediného beze změny nutně způsobí nízkou účinnost
všech přijímaných opatření a může způsobit zvrat a návrat do původního stavu. Např.
ponechání přídělového systému v rozdělování energie podle limitů spotřeby dodávek
forem energie, které v současné době navrhuje aparát SPK, povede zákonitě k petrifikaci nadměrné energetické náročnosti, k zachování psychózy nedostatku energie
v čs. ekonomice, neumožní vůbec fungování trhu v oblasti energie a zmaří věcně nadějnou šanci pro dosažení rovnováhy na trhu energie. Dosavadní pokusy o ekonomickou
reformu u nás a v jiných socialistických ekonomikách neuspěly právě pro svou polovičatost, formálnost a nedůslednost např. v odstraňování neúspěšných nástrojů řízení
a v likvidaci neefektivních výrob.
Právě první kroky v realizaci přestavby, tj. první zahajující etapa uskutečněná ve faktickém životě ekonomiky k přípravě její přestavby, jsou obtížné. Tato etapa je však důležitá a rozhodující pro získání kladného vztahu a důvěry lidi k ekonomické přestavbě.
Palivoenergetický průmysl nemusí mít starost o to, co vyrábět, aby byl efektivní. Jeho výrobní program je v základní činnosti daný. Palivoenergetický průmysl
bude ovšem muset dimenzovat své kapacity na nově vzniklou tržní poptávku po energii.
Přitom bude muset tuto poptávku dokonale uspokojovat jak v místě, tak v čase /i ve
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špičkách/, a v kvalitě /í ve tříděném uhlí/. Pak bude mít z tržeb prostředky pro
svou reprodukci. Bude ovšem muset dokonaleji využívat své základní prostředky, likvidovat své neefektivní zdroje /např. těžby fosilních paliv z neefektivních lokalit/
a tím uvolnit investice pro zmény struktury ve prospěch větší efektivnosti. Bude
muset být výrazně hospodárnější ve všech druzích svých vlastních nákladů, což jistě není žádné neštěstí. Je třeba jen začít normálně hospodařit, a to zcela v souladu se zájmy společnosti, tj. spotřebitelů, a i v souladu se svými podnikatelskými
zájmy.
Ekonomický výzkum VÚPEK ve státním dkolu SPEV 902-125-503 vypracoval a projednal komplexní a konkrétní koncepci realizace přestavby ekonomického mechanismu
v palivoenergetickém komplexu - / I / , / 2 / , / 3 / , / 4 / , / 5 / , která vychází z uvedené
objektivní reality a aplikuje všechny uvedené principy.
4/
Z poznáni této výzkumné koncepce vyjímáme některé problémové okruhy:
1. Podíl direktivních /adresných/ likolů z centra bude v euergetickém hospodářství
poněkud větší než v některých jiných odvětvích průmyslu. V žádném případě však
nesmí administrativnědirektivní nástroje v řízení palivoenergetického komplexu
převládat. Má-li být zahájen proces vyvedení energetického hospodářství z krize,
tj. zahájen proces jeho intenzifikace, nesmí být palivoenergetický komplex a průmysl vyloučen z hodnotově koncipované ekonomiky, naopak musí být výrazná převaha hodnotově koncipovaného způsobu řízení umožňujícího efektivnost plně uvedena
také do energetického hospodářství /nejen do užití, ale i do výroby energie/.
2. Je správné, aby v poznávací funkci státního plánu a zejména v poznávací funkci
jeho dlouhodobého výhledu rozvoje národního hospodářství byla obsažena úvaha
o pokud možno hmotně, ale i hodnotově optimalizované palivoenergetické bilanci
kvantifikované vyjadřující centrální variantu budoucího vývoje energetického hospodářství. Je to proto, aby si centrum za pomoci této bilance jako nástroje poznání a za pomoci objektivních exogennfch kritérií efektivnosti ujasnilo, co vlastně
ve vývoji energetického hospodářství chce, respektive co má pro jeho intenzifikaci a rovnováhu chtít. A aby na základě tohoto poznání mohlo koncipovat centrální /státní/ hospodářsko

politiku rovnováhy v energetické oblasti

/ t j . např.

zda a v jakém rozsahu zajišťovat mezivládními dohodami zahraniční dodavatele zemního plynu apod./.
V žádném případě se však nesmí hypertrofovat funkce centrální úvahy o palivoenergetické bilanci v tom smyslu, že by se bilance prohlásila dogmaticky za záklaa
řešení a zejména se z ní nesmějí vyvozovat žádné kvantifikované objemové" publikované ukazatele /přitom není rozhodující, zda je ukazatel direktivní či tzv. orientační, protože ten funguje jako direktivní/. Plánová palivoenergetická bilance
má přestat být přímým nástrojem řízerí. Bylo by extrapolací starého myšlení a v
rozporu s logikou přestavby ekonomického mechanismu se domnívat, že je plánovací
centrum s to palivoenergetickou bilanci optimalizovat. Např. podniky palivoenergetického průmyslu a skutečná palivoenergetická bilance budou vycházet z objektivní potřeby energie, která se složí jako poptávka odběratelů po energii za předpokladu, že centrum důsledně vytvoří náročné ekonomické prostředí /hodnotové ceny, žádné dotace, finanční trh apod./. Kdyby např. centrum ve své

plánové

4/ Jejichž řešení je ve výzkumné zprávě o této koncepci- / 3 / , / 4 / , / 5 / - konkrétně
rozvedeno, zdůvodněno a v případě potřeby kvantifikováno.
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palivoenergetické bilanci uvažovalo roční potřebu hnědého uhlí 70 Mt a dogmaticky by ji direktivně rozdalo svými limity, mohlo by petrifikovat nehospodárnost, protože při stanovení skutečně náročného ekonomického prostředí, by se mohla tato poptávka složit reálně ve výši např. 60 Mt hnědého uhlí.
V zájmu skutečného snížení energetické náročnosti má státní centrum hlavní a možná jedinou skutečně účinnou a dobře působící úlohu: důsledně vytvořit skutečně
náročné a jednotné ekonomické prostředí.
V zájmu zahájení skutečné intenzifikace je vůbec třeba důsledně dbát, aby ve
státním plánu, tj. ve státním programu intenzifikace energetického hospodářství,
nebyla úloha centra nesprávně zaměřena v tom smyslu, že by se nadále snažilo
"řídit" dílčím zasahováním do pravomoci a zodpovědnosti podniků, poručníkováním
a řešením detailů, které jsou nad možnosti jeho poznání. Jde např. o centrální
stanovení různých technickohospodářských norem a normativů, které z centra mohou
být jen na statistické bázi a znamenaly by petrifikaci dosavadní nehospodárnosti, nebo o řešení dílčích věcí, které s konkrétní znalostí a hlavně pod vlivem
své hmotné odpovědnosti a zainteresovanosti jsou s to daleko efektivněji řešit
podniky /např. rekonstrukce kotelního hospodářství apod./.
Velkoobchodní ceny fosilních paliv kalkulované jako nákladové ceny nejsou řešením, a to z těchto důvodů
. v agregované cenové úrovni druhu paliva nevyjadřují jeho společenskou užitečnost, 5 /
. pro jejich výši není objektivní hranice. Nemohou pozitivně působit protinákladově na hospodárnost, která je v palivoenergetickém průmyslu hlavním prostorem
pro podnikání, umožňující výrazně inflační tendence,

'' '

. v obou těchto souvislostech neumožňují objektivizaci zisku na bázi jeho přímé
úměrnosti efektivnosti,
. neumožňují realizaci důlní renty a tím neumožňují existenci ekonomického nástroje působícího na zkvalitnění hospodaření s geologickými zásobami a i na snižování skutečných nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí,
. vyvolávají redistribuci pod titulem diferenciace v přírodních podmínkách avšak
nutně spojenou s diferenciací v kvalitě hospodaření. Tím znemožňují uplatnění
chozrasčotu a uplatnění principu rozdělování podle výsledků práce,
. neumožňují ekonomickou cestou vyloučení neefektivních těžeb všude tam, kde těžba z jiných lokalit nebo substituční dovoz je lacinější.
Naopak adekvátní řešení představují a umožňují kriteriální velkoobchodní ceny fosilních paliv na bázi světových cen konkurenčního dovozu srovnatelného paliva,
jejichž konkrétní kvantifikovaný návrh pro 9. pětiletku je obsažen a zdůvodněn
zejména v /5/.
5/ V obou těchto souvislostech neumožňují, aby byl zisk přímo úměrný efektivnosti,
tj. společenské užitečnosti produkce a hospodárnosti podniků.
6/ Nemohou objektivně působit na regulaci poptávky po energii. Respektive působí
na ni dostatečně jen za cenu nadměrné důchodové situace palivoenergetického
průmyslu, a to s tendencí promítnutí zvýšení cen paliv a energie do nákladových
cen navazující produkce, tedy s rizikem ztráty působení na regulaci poptávky
po energii vůbec.
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5. Nutnou podmínkou úspěchu přestavby, t j . zahájení procesu intenzifikace, v čs.
podmínkách přehřáté poptávky je okamžité zahájení tvrdé a důsledné monetární politiky, protiinflační politiky drahých peněz. Z této politiky samozřejmě nelze
vyjmout energetické hospodářství. Politika dosažení efektivní rovnováhy vylučuje
existenci nenávratných dotací /vč. slev na daních/ jako nejlacinějších peněz
umožňujících neefektivnost. Tato politika naopak vyžaduje realokaci koupěschopné poptávky návratnou formou bankovních úvěrů a depozit, výhradně návratnou formu případné účasti státu na financování vybraných akcí /státní půjčky i dlouhodobé a bezúročné/ a rozvinuté využití funkce cenných papírů.
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PROJECT OF PRINCIPLES OF POWER POLICY AND THE STATE PROGRAMME OF FUEL AND ENERGY
COMPLEX INTENSIFICATION
Vladimír Siba, Engr.
The state programme of fuel and energy complex intesification aims at bringing
the Czechoslovak power economy out of crisis. This task can be fulfilled only when
using a state market programme which will comprehend the power policy as a consistent
part of the state economic policy which, under the present buyers over situation,
must be antiinflation policy of effective equilibrium, dear money, demand restriction
and hard budget limitation and which will be able to shake off all methods of ways
of management which have brought the power economy to the present state.
The purpose of this paper is to characterize overtly the present state of power
economy and formulate, on priciple, the main requisites which the state programme
should have in order to oe able to fulfil its task.

VORSCHLAG DER PRINZIPE DER ENERGETISCHEN POLITIK UND STAATLICHEN PROGRAMMS
DER INTENSIVIERUNG DES BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEXES
Dipl.-Ing. Vladimír Síba
Die Aufgabe des staatlichen Programms der Intensivierung des brennstoffenergetischen Komplexes ist die tschechoslowakische energetische Wirtschaft aus dem Krisenzustand herauszufiihren.Diese Aufgabe kann nur staatliches Marktprogramm erfullen,
das energetische Politik als konsistenten Bestandteil der staatlichen Wirtschaftspolitik begreifen wird, die in dieser Lage, wann die Nachfrage das Angebot iibersteigt, Gegeninflationspolitik des effektiven Gleichgewichtes, teueren Geldes,
der Restriktion der Nachfrage und harter Voranschlagsbeschrankung sein muss und
das fähig sein wird von alien Methoden und Arten der Leitung loszuwerden, 'die die
energetische Wirtschaft in den gegenwärtigen Zustand gebracht haben.
Der Sinn des Materials besteht in offener Charakterisierung des Zustandes der
energetischen Wirtschaft und grundsätlicher Formulierung der Haupterfordernisse,
die das staatliche Programm haben muss, um seine Aufgabe erfullen zu kônnen.
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POSTAVENÍSES PŘI KONCIPOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO ROZVOJE
ČESKOSLOVENSKÉHO PALIVOENERGETICKÉHO KOMPLEXU

Ing. Vladimír Neužil, CSc, ing. František Vaněk, CSc., ing. Pavel Jílek

1. ÚVOD
Československá palivoenergetická politika byla ve svém historickém vývoji podmíněna strukturou tuzemských zásob fosilních paliv. Rozhodující převaha tuhých paliv
v geologických zásobách vedla v rozvoji palivoenergetického komplexu k orientaci na
spalování uhlí, převážně uhlí hnědého. Tuto skutečnost velmi zřetelně dokumentuje
graf na obr. 1, na němž lze sledovat poměrné zastoupení jednotlivých druhů paliv
a energie v desetiletých časových průřezech.
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Přestože zabezpečení palivoenergetických vstupů pro ČSSR dovozem nejprve ropy
a později zemního plynu z SSSR znamenalo od počátku 60. let přerušení monopolního
postavení uhlí, je třeba mít na zřeteli, že tuzemská těžba tuhých paliv a rovněž i
jejich spotřeba v ČSSR v absolutním měřítku nadále vzrůstala. Připomeňme, že budou-li splněny všechny předpoklady v rozvoji jaderné energetiky a prognózy dovozu plynných paliv, pak se v současné době nalézáme v kulminačním bodě enormně vysokých těžeb /zejména hnědého uhlí/. Podstatným faktorem však bude i postupné a dlouhodobé
snižování energetické náročnosti našeho NH. S tím úzce souvisí i otázka ochrany
a tvorby životního prostředí při zabezpečování palivoenergetických potřeb společnosti,
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Rozhodujícím kritériem efektivnosti energetického systému je zhodnocení energetických surovin v NH vztažené na hodnotově vyjádřenou jednotku konečné produkce.
Toho lze dosáhnout jak zvýšením podílu zvěčněné práce, tak i snížením vstupů paliv
a energie. Zvyšování celkové energetické účinnosti je tedy jedním ze základních
směrů při koncipování budoucí strategie hospodářského rozvoje. Konkrétním východiskem se dnes ukazuje vytváření integrovaných energetických systémů, zahrnujících dostupné fosilní i jaderné zdroje. V rámci tohoto moderního pojetí energetiky je postupně vytlačováno prosté spalování méněhodnotných tuhých paliv, které se - se zřetelem na značně rozptýlenou formu vázané chemické energie /vysoký obsah balastu/ děje s poměrně nízkou účinností a je nahrazováno spalováním ušlechtilých paliv v různých kombinacích s jadernou energetikou a chemickou výrobou.Integrace spalovacích
procesů, jaderných a chemických reakcí v jeden navzájem se doplňující celek přináší
v cílovém pojetí efekty nejen v účelnějším využití fosilních surovin, ale i v omezování negativních dopadů plynoucích ze zajišťování paliv a energie na životní prostředí. Vzhledem k uvedené čs. palivoenergetické základně je třeba výhledově kladně
hodnotit aplikaci integrovaných energetických systémů nejen z hlediska vyššího zhodnocování uhlíkatých surovin, ale současně jako významný příspěvek pro řešení globálních environmentálních problémů. Ty budou stále více v popředí zájmu při spalování
paliv bohatých na uhlík - emise oxidu uhličitého. Oxid uhličitý sice v přízemních
vrstvách atmosféry a v určitých koncentracích představuje biogenní látku, avšak ve
vrchních vrstvách hrozí tvorbou skleníkového efektu.
2. ďčINNOST KONVERZNÍCH PROCESS JAKO TECHNIČKE Z D B V O D N Ě N Í IES
Využití fosilních paliv v současných energetických systémech je -provázeno růstem nákladů na jejich opatřování a u tuhých paliv, zejména v našich podmínkách,
i dlouhodobým poklesem jejich kvality. Z toho důvodu budoucí energetické systémy
musí hledat cestu ke zvyšování celkové, účinnosti využití primárních energetických
zdrojů.
Budeme-li analyzovat celkovou účinnost současného energetického systému konverzních procesů v čs. palivoenergetickém komplexu lze vyjít ze struktury spotřeby
hlavních druhů fosilních paliv použitých pro výrobu tepla a elektrické energie,
resp. určených pro konečnou spotřebu např. v roce 1985. Tato struktura je uvedena
v tabulce 1.

druh
paliva

Spotřeba vybraných druhů paliv v r. 1985
na teplo

Spotřeba/PJ/
v konec,
na elekspotřebě
třinu

součet

celková
spotřeba

dp"

Tab. 1

CUE

119,2

115,1

56,8

291,1

297,6

97,8

HU
LTO
TTO

297,4
9,6
130,9

542,4
0,2

1097,0
49,0
218,4

1198,3
55,2
261,6

222,3

300,4

343,0

91,5
88,8
83,5
87,6

2,6

19,1
7,6
-

257,2
39,2
68,4
40,1

42,7

48,0

89,0

630,2

684,4

684,0

1998,6

2203,7

90,7

ZP
SP
celkem

70,5
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Tabulka uvádí přehled o spotřebě černého uhlí energetického, hnědého uhlí, lehkého
topného oleje, těžkého topného oleje, zemního plynu a svítiplynu ve třech kategoriích: výroba tepla v závodní a veřejné energetice/soustavy CZT/, výroba elektřiny
v závodních a veřejných elektrárnách na fosilní paliva a objemy určené pro konečnou
spotřebu, což představuje převážně decentralizované zásobování teplem. Poslední
dva sloupce v tabulce ilustrují též rozsah užití těchto druhů paliv ostatními způsoby. Sem patří např. použití zemního plynu jako suroviny pro výrobu svítiplynu,
hnědého uhlí pro výrobu generátorového plynu, použití paliv pro přímé těch íologické
otopy v zušlechtovacích procesech. V následujícím přehledu /tabulka 2/ je uvedena
dodávka uvažovaných druhů paliv do konečné spotřeby a současně je odhadnuta účinnost jejich spalování v decentralizovaných zdrojích tepla s cílem provést kalkulaci
souhrnné účinnosti užití fosilních paliv v konečné spotřebě.
Tab. 2

Rozbor účinnosti jednotlivých druhů paliv v decentralizovaných
zdrojích tepla a odhad souhrnné účinnosti

druh paliva

HU
LTO
TTO
ZP
SP

56,8
257,2
39,2
68,4
22,3
40,1

0,60
0,55
0,75
0,75
0,80
0,80

celkem

684,0

O,682 x /

CUE

vyrobené
teplo
/PJ/

odhad průměrné
účinnosti konverze na teplo

spotřeba
v r. 1985
/PJ/

34,1
141,5
29,4
51,3
177,8
32,1
466,2

x/ vypočtená hodnota
K tomu, aby bylo možno rámcově odhadnout globální účinnost celého energetického systému při konverzi fosilních paliv na elektřinu a teplo, je třeba porovnat
bilance použitých paliv s celkovou výrobu - viz tabulka 3.
Tab. 3

Průměrná účinnost dílčích komponent energetického
systému v ČSSR v r. 1985

užití fosilních
paliv
na výrobu tepla v CZT
na výrobu elektřiny
v konečné spotřebě
celkem

spotřeba fosilních
druhů paliv /PJ/

účinnost
využití

679,3
692,6
684,0

0,762
0,335
0,682

2055,9

0,591

objem 1/
užitné
energie /PJ/
517,9
231,9
466,2

X /

1216,0

x/ vypočtená hodnota
1/ u výroby tepla v CZT a konečné spotřebě údaje zahrnují finální práci v teple
a u výroby elektřiny zahrnuje údaj jak podíl finální práce v teple z elektrické
energie, tak nezaměnitelnou elektřinu pro jiná užití.
Jak vyplývá z tabulky, pohybuje se účinnost současného uspořádání energetických
konverzí těsně pod hodnotou 60 %. Uvedená hodnota však má pouze ilustrativní charakter, nebot výpočet nezahrnuje celou řadu dalších faktorů, jako je spotřeba energie
pro těžbu, pro dopravu paliv a energetických médií od zdroje ke spotřebiteli, ztráty.
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vlastní spotřebu energie při výrobě apod. Zahrneme-li např. vlastní spotřebu elektrická energie při její výrobě, která činila v roce 1985 17,8 PJ, sníží se ilčinnost
její výroby na hodnotu 30,9 %.
Prudké zbrzdení tempa vzrůstu spotřeby paliv a energií v průmyslově vyspělých
státech v období posledních 10 - 15 let dokladuje všeobecnou snahu o přechod z extenzívního typu ekonomiky na její intenzívní formu. Rozvoj národního hospodářství
na základě jeho intenzifikace je bezvýhradně podmíněn vyšším zhodnocováním všech
primárních surovinových a energetických zdrojů. V tomto procesu se pravděpodobně
uplatní dvě následné etapy vývoje. V prvé etapě je vyšší zhodnocování palivoenergetických vstupů zabezpečováno postupným zlepšováním účinnosti jednotlivých - do jisté míry i izolovaných - energetických technologií, celková účinnost využití energie
v NH je pak dána součinem účinností jednotlivých článků řetězu od těžby až ke konečné spotřebě.
J

kde

celk !

U. - účinnost těžby
U

-účinnost výroby, popř. konverze

U, =účinnost dopravy
U

=• účinnost spotřebiče
S

Zvyšování účinnosti jednotlivých technologií má však svoji hranici danou technickými možnostmi a tím je rovněž limitována celková energetická účinnost celých
řetězců cesty energie od jejího opatřování až ke spotřebiteli.
Další zvyšování účinnosti bude charakteristické pro druhou etapu a bude možno
ho dosáhnout jen vyšší mírou uspořádanosti a horizontální integrací jednotlivých
článků řetězu.
Naskýtá se otázka, jaké národohospodářské efekty lze očekávat od zvýšené vykalkulované účinnosti celého energetického systému např. o 1 %. Byl vypočten průměr
nákladů národní práce /NNP/ na jednotku energie obsažené v tuhých, kapalných a plynných palivech /vztaženo k roku 1987, viz tab. 4/. Pro výpočet byla použita struktura paliv z tabulky 1.
Tab. 4

Průměrné měrné náklady národní práce na prvotní zdroje

Tuhá paliva

Objem paliv

NNP

Celkové NNP

/PJ/

/KČS.GJ"1/

/10 6 Kčs/

1495,9

Kapalná paliva

316,8

Plynná paliva

391,0

Celkem
+/

2203,7

19,28
42,68
38,26

28 841
13 521
14 960
+

26,O1 /

57 322

vypočtená hodnota

Zvýšení účinnosti konverzních procesů o 1 % znamená úsporu veškerých fosilních
paliv v objemu cca 22 PJ ročně, tzn. i roční úsporu zhruba 570 mil. Kčs v nákladech
národní práce.
Z provedeného rozboru je patrné, že nejnižší účinnost užití primárních fosilních paliv je při výrobě elektrické energie. Přitom téměř 80 % fosil, 'ch paliv
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použitých k její výrobě,tvoří hnědé uhlí. Ze systémového hlediska je tedy zřejmé,
že největší efekty lze v palivoenergetickém komplexu očekávat od zvýšení účinnosti
právě výroby elektrické energie z hnědého uhlí. V tomto případě je nutno uvážit i
tu okolnost, že podstatnou část výkonu parních elektráren bude nutno dovybavit zařízením pro odsiřování spalin a v další etapě i denitrifikačními procesy, což bude
mít za následek další zhoršení úhrnné energetické účinnosti.
Jednou z cest jak překonat tyto okolnosti se pro ČSSR jeví změna způsobu zpracování uhlí. Jde především o rozvoj zplyňovacích procesů a výrobu plynu na bázi
uhlí, který bude určen jak ke konečné spotřebě, tak i k následným chemickým procesům.
V této souvislosti je třeba zdůraznit úlohu PK 25. únor Vřesová v čs. palivoenergetickém komplexu po r. 2000. Konverze uhlí na jinou formu energie s vyšší užitnou hodnotou je zásadním, společensky oprávněným přístupem k řešení palivoenergetické situace státu. Zpracování bohatých expanzních plynů v tlakové plynárně je pak
možno přirovnat k odsiřování spalin u velkých elektrárenských bloků. Výsledným produktem je v obou případech ušlechtilá forma energie určená ke konečné spotřebě. Odsiřování spalin však vyžaduje podstatně rozměrnější zařízení vlivem podstatně nižší
koncentrace aktivní složky / S 0 2 / a i její nižší reaktivity ve srovnání s H 2 S . Vypírka sulfanu je navíc v ČSSR dobře technologicky zvládnuta a dlouhodobě provozována
na zařízeních resortu FMPE i resortů průmyslu.
Účinnost konečného využití chemicky vázaného tepla v uhlí při konverzi na
elektrickou energii a plyn jsou dány součinem dílčích účinností výroby, dopravy
a konečné spotřeby té které formy energie /tab. 5/.
Tab. 5

Porovnání celkové účinnosti opatření užitného tepla v konečné
spotřebě výrobou elektrické energie / resp. plynu z uhlí
U

v

U

d

U

s

U

celk.

Elektrická energie

0,31

0,91

1,0

0,28

Plyn

0,60

0,96

0,85

0,45

Uvedené hodnoty dílčích účinností jsou brány jako průměrné, budou se v konkrétních případech poněkud lišit, nicméně naznačená relace bude dodržena a ukazuje na
tu skutečnost, že výrobu náhradního zemního plynu /NZP/ v TP Vřesová je třeba považovat za technologii s přímými efekty ve snižování energetické náročnosti čs. NH.
Další existence PK 25. únor až do vyuhlení zásob, pro jejichž zpracování byla vybudována, má ze systémového hlediska význam i jako jeden z prvků budoucího integrovaného systému. Význam výrobního areálu může však přetrvat i v období lokálních zásob
uhlí, nebot může být přebudován na koncovou stanici systému ADAM-EVA, výrobnu metanolu na bázi externě dodávaného plynu, nebo jinou výrobnu chemického zaměření. Palivový kombinát Vřesová je zde uváděn jako příklad. Podobným způsobem však bude nutno při vytváření koncepcí IES vyhodnotit řadu dalších lokalit průmyslových aglomerací s vysokým palivoenergetickým nebo energochemickým technologickým potenciálem.
3. MOŽNOSTI OMEZENÍ NEGATIVNÍCH DOPApQ KONVERZÍ ENERGIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘI NASAZENÍ IES
Znečištující výstupy provázející hromadné aplikace spalovacích procesů působí
takové zatížení pro životní prostředí, které se přestalo vázat na specifické lokality a stalo se postupně globálním problémem. Čím déle bude proces neúměrného
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zatěžování životního prostředí trvat, tím obtížnější budou cesty k nápravě jeho
důsledků.
Uvedená rizika by měla být dostatečným tlakem k revizi současné "energetické
filosofie", v níž je nutno kromě technicko-ekonomické stránky respektovat na přinejmenším rovnocenné úrovni i stránku "ekologickou". Kvantifikace ekologických nákladů, jejichž podstatou jsou náklady na odstranění škod způsobených v životním
prostředí a jejich předcházení, by nepochybně přispěla k posunu současného "ekonomického" pohledu na sféru výroby energie. Přijatelná řešení lze vidět pouze v zásadní rekonstrukci současného energetického systému, která by podstatně omezila využití cenných fosilních surovin jako je uhlí, ropa a zemní plyn v perspektivním pohledu, a to tak elementárním způsobem, jakým je prosté spalování. V současné době koncipované nové integrované energetické, resp. energochemické

systémy sdružují na

vstupu vyvážené soubory primárních energetických zdrojů a ve výstupu poskytují kromě přímo využitelné energie i škálu látek, kterých je možno použít jako energetických médií i jako surovin pro následné chemické procesy.
Dnešní způsoby konverze energie jsou v rozhodující míře zajištovány v parních
elektrárnách a teplárnách spalujících fosilní paliva, jaderných a vodních elektrárnách. Ačkoliv každá z těchto skupin výroben má vůči životnímu prostředí určitá negativní specifika, zcela dominantní postavení má v tomto směru výroba elektrické
energie a tepla na bázi spalovacích procesů. Hlavními faktory, kterými tato složka
současného energetického systému vstupuje do životního prostředí jsou především
- produkce tuhých odpadů
- emise znečištujících látek do ovzduší
- znečištování vodních toků a podzemních vod.
Uvážíme-li ještě jadernou složku energetického systému, která prožívá značný
rozmach, je třeba výše uvedený soubor doplnit o produkci štěpného odpadu, který je
nutno bezpečně skladovat a dále i o hlediska rizik havárie.
Přestože všechny tyto vstupy do životního prostředí budou provázet i reálné
modifikace nově koncipovaného energochemického systému, lze mít za to, že jejich
rozsah bude - vzhledem k aplikaci vyšších generací technologií a zejména minimalizaci až úplnému vyloučení spalovacích procesů z výrobní základny IES - podstatně
omezen.
Přibližně 90 % všech znečištujících látek vypouštěných v Československu do
ovzduší pochází ze spalovacích procesů. Proti období do roku 1970, kdy se spalovací
procesy podílely na celkové emisi jen do 75 %, došlo v následující době ke zvýšení
jejich podílu /při celkovém nárůstu/ na iíkor technologických procesů, kde nastalo
určité zlepšení situace modernizací výrobních postupů s aplikacemi dostupných metod
omezování emisí.
Množstvím vypouštěných emisí vztažených na jednotku plochy území nebo na jednoho obyvatele /např. SO 2 :24 t.km" , 204 kg . obyv. / se ČSSR zařadila mezi regiony s největší emisní zátěží.
Rozložení emisí a jejich zdrojů na území republiky je velmi nerovnoměrné a sleduje zejména hlavní průmyslové oblasti s vazbou na těžbu uhlí a výrobu alektřiny
a největší městské aglomerace - obr. 2. Nejzatíženějšími oblastmi jsou kraje Severočeský, Středočeský a Severomoravský, v nichž je produkováno v souhrnu cca 52 %
úletu popílku, 57 % oxidu siřičitého a 59 % oxidů dusíku z celkových emisí v ČSSR.
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v % celtových emisí
Obr.

2

Rozdělení zákl.emisí do ovzduší na vizemi ČSSR

Spalování fosilních paliv produkuje podle známých reakcí sloučeniny, které
jsou cizorodým vstupem do ovzduší. Jejich objem závisí na množství vzdušného kyslíku

a oxidovatelných složek paliv prošlých procesy spalování. Exhalované plyny obvyk-

le unáší doovzduší i část pevných zbytků po spálení /úlet popílku/.
Otázka emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku byla v posledním období často diskutována, je neustále v popředí zájmu světové veřejnosti a v řadě zemí byly již
učiněny konkrétní kroky k jejich omezení. Přestože technické řešení tohoto druhu
emisí je problémem velice složitým, je nutno zdůraznit, že před lidstsem

stojí

otázka ještě daleko složitější, a tou je omezení emisí oxidu uhličitého. Již dnes
jsou prováděny studie a vyvíjena iniciativa v průmyslově vyspělých zemích k omezení
i tohoto hlavního proudu emisí, který se stává základním globálním problémem při
opatřování energie.
Rostoucí závažnost problému emisí oxidu uhličitého /CO-/ nás vedla k provedení
výpočtu emisních faktorů C 0 2 pro typický rozsah v ČSSR užívaných paliv. Uvažováno
bylo určité zjednodušení spočívající v předpokladu konstantního obsahu uhlíku v hořlavině uhlí /v případě všech typů HU 68 % a ČU 82 %/ a dále úplné oxidace veškerého uhlíku na C 0 2 . Výsledky shrnuje tab. 6. Celkové emise C 0 2 jsou pak dány celkovým
množstvím spalovaných druhů paliv a jejich odhad přesahuje v ČSSR 200 mil.t . r" 1 .
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Tab. 6

Přehled vypočtených emisních faktorů C 0 2
Emiťní faktory

palivo
kg.t"

1

1

3

/g.Mj" /

/kg.m" /

hnědé uhlí energetické SHD
HDB
ULB

1139,1
1121,1
1110,9

100,6

hnědé uhlí tříděné

87,6

95,1
119,2

SHD

1541,8

HDB

1264,2

90,7

ULB

1468,8

101,3

černé uhlí energetické

2105,1

115,0

černé uhlí tříděné

2255,5

77,8

těžký topný olej

3117

76,4

lehký topný olej

3172

75,0

zemní plyn

/I,987/
/O,919/

63,7

svítiplyn

59,5

tfčelné uspořádání a vzájemné propojení konverzních postupů ve spotřební části
IES vede rovněž k výraznému omezení emisí a v limitním případě výhradního uplatněni
transportu chemicky vázané tepelné energie na chladných nosičích v uzavřeném cyklu
/např. systém ADAM - EVA/ k jejich úplnému vyloučení. I v případě zachování určitého podílu spalování však dojde k významné změně kvality a kvantity emisí vyplývající z ušlechtilého charakteru použitých paliv /CH 3 0H, C H 4 , H 2 / . Zcela budou eliminovány emise popílku a SO, a v porovnání se současnou strukturou paliv významně sníženy emise NO

a částečně i CO,. Spotřebiče na bázi stechiometrického spalování

kyslíkem, jejichž uplatnění lze předpokládat ve stacionárních jednotkách, odstraní
emise NO

dplně a je přitom možno uvažovat i o recirkulaci COj. Přínos z hlediska

snížení emisí do ovzduší je možno dokumentovat na příkladu IES koncipovaného v regionu severočeské hnědouhelné pánve /SHD/ s variantním uplatněním procesů autotermního zplyňování uhlí, hydrogazifikace uhlí a parního zplyňování uhlí. V porovnání
se spalováním stejného množství uhlí dojde v IES při aplikaci příslušných procesů
k podstatnému snížení emisí - viz tab. 7.
Tab. 7

Emise do ovzduší při provozu IES v %
částečková

SO

x

N0x

co2
100

přímé spalování uhlí

100

100

100

autotermní zplyňování
uhlí
hydrogazifikace uhlí

0,6 - 0,8
0,4 - 0,9

0
0

parní zplyňování uhlí

0,6

0

8 ,b - 11 ,8
5 ,1 - 12,8
9 ,1 - 9 ,3

64 ,b
47
27 ,4 - 66 ,8
49 ,3 - 51 ,o

Integrovaný energetický systém dčelně sdružující energetické a chemické technologie vyšší generace tedy zásadně řeší problém jak vedlejšího /popílek, SOj, N o x »
atd./, tak hlavního /CO-/ proudu emisí a současně přispívá k ohleduplnému a efektivnímu využívání neobnovitelných zdrojů fosilních surovin. Přestože požadavky dnešního "ekonomického" přístupu mohou být provozem IES zcela uspokojeny až při zařazení
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jaderného zdroje přímo poskytujícího levné vysokopotenciální teplo, tedy na značně
vzdálených časových horizontech, k řešení ekologických problémů mohou významně přispět již dříve uplatnitelné varianty IES s aplikací kombinovaných energetických
vstupů do proponovaných technologií konverze fosilních surovin, případně soubory
již známých nebo postupně zdokonalovaných energochemických technologií na nižším
stupni integrace.
4. ZŽVER
Realizaci integrovaných energetických systémů nelze chápat jako samostatnou
akci, ale je nutno ji pojímat jako dlouhodobý proces přechodu na vývojovou formu
energetického hospodářství s vyšší mírou uspořádanosti technologických prvků a vazeb mezi nimi. Tento proces je nutno systematicky rozvíjet a jeho kořeny je třeba
hledat již v dnešní konfiguraci palivoenergetického komplexu.
Podle míry ekonomické a technické náročnosti časového sledu je možno pustupné
budování IES charakterizovat čtyřmi etapami rozvoje:
1. Systémově zdůvodněné strategické tahy v palivoenergetické politice
- orientace plynných paliv především do decentralizovaných zdrojů tepla
- vytěsňování tuhých paliv z decentralizovaných zdrojů tepla
- minimalizace použití plynu ve veřejných horkovodních výtopnách
2. Zdokonalování a technická optimalizace existujících technologických celků
- zlepšování kvalitativních znaků paliv, u tuhých paliv zejména úpravárenskými
procesy
- rekonstrukce KE na KEOT
- opatření v průběhu spalovacího procesu /např. zařazení expanzní, resp.spalovací turbíny před plynové kotle velkých výkonů/
3. Aplikace nových, generačně vyšších typů technologií s vyšší účinností
- paroplynová zařízení na plyn, popř. integrovaná paroplynová zařízení na uhlí
- výroba plynných paliv z uhlí na generátorech II. generace
- rozšíření fluidního způsobu spalování
- využití supravodivosti při výrobě elektrické energie
4. Vytvoření horizontálních vazeb mezi jednotlivými typy energetických technologií
a celých soustav do jednotného integrovaného energetického systému
- použití vysokopotenciálního tepla z HTGR pro technologické procesy
- doprava a skladování chemicky vázaného tepla v chladných médiích
- zastupitelnost jednotlivých soustav centralizovaných forem energií při vykrývaní zvýšených sezónních a špičkových odběrů.
Integrované energetické systémy, tak jak jsou dnes koncipovány, by měly ve
svém cílovém stavu přinést ty nejvyšší efekty. Základní podmínkou je, kromě aplikace pokročilých jaderných technologií s vysokou bezpečností, dosažení vysoké úrovně
účinnosti konverzních procesů nízkohodnotných fosilních paliv na ušlechtilá média,
používaná jako druhotné přenašeče energie. Na tempo jejich postupného zavádění budou působit akcelerační a retardační vlivy a faktory odpovídající sociálně ekonomickému vývoji společnosti. Správná a včasná identifikace těchto faktorů v našem
NH je nezbytnou podmínkou pro volbu optimálních strategických rozhodnutí při dalším
rozvoji čs. palivoenergetického komplexu.
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POSITION OF INTEGRATED POWER SYSTEM IN CONCEPTION OF THE LONG TERM DEVELOPMENT
OF THE CZECHOSLOVAK FUEL AND ENERGY COMPLEX
Vladimír Neužil, Engr.,CSc, František Vaněk, Engr.,CSc, Pavel Jílek, Engr.
The paper is directed to technical and economic justification of gradual
introduction of integrated power system in the Czechoslovak fuel and energy complex.
Total power efficiency of Czechoslovak power engineering is evaluated as one of
factors. Risks of atmosfpheric pollution due to power conversion, especially with
respect to carbon dioxide are claimed. Proportion of pollution with SO- N0„ and
fly ash in the individual regions of Czechoslovakia is

set forth separately.

Concluding, technological and time stages of introduction of integrated power systems in Czechoslovak power engineering are summarized.

STELLUN'" DER INTEGRIERTEN ENERGETISCHEN SYSTÉME BEI KONZIPIERUNG DER LANGFRISTIGEN
ENTWICKLUNG DES TSCHECHOSLOWAKISCHEN BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEXES
Dipl.-Ing.

Vladimír Neužil, CSc., Dipl.-Ing. František Vaněk,

Dipl.-Ing. Pavel Jílek
Der Aufsatz wird auf technisch-okonomische Begrvindung fortschreitender Einfuhrung der integrierten energetischen Systéme im tschechoslowakischen brsnnstoffenergetischen Komplex gerichtet. Als einer der Faktore wird gesamter energetischer
Wirkungsgrad der tschechoslovakischen Energetik gewertet. Es werden Risiken der
Verunreingung der Atmosphäre bei energetischen Konversionen konstatiert, insbesondere mit Einstellung auf Kohlendioxid. Die Proportionen der Verunrenigung mit SO,,
N 0 x und Flugasche in einzelnen Kreisen der ČSSR werden selbststandig angefiihrt.
Abschliessend werden technologische und zeitliche Stadien der Einfíihrung der integrierten energetischen Systéme in der tschechoslowakischen energetischen Wirtschaft
zusammengefasst.
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MNOHOROZMĚRNÁ VERZE MODELU MEFISTO
PRO HODNOCENÍ PRONIKÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
V ČESKOSLOVENSKÉM PALIVOENERGETICKÉM KOMPLEXU

Ing. Ladislav Bohal, CSc, RNDr. Vlastimil Kraus, CSc.

V článku je popsán matematický model pronikání nových technologii na energetický trh. V modelu jsou využity některé dřívější práce IIASA:
- myšlenka, uvažovat různé druhy primární energie jako komodity soutěžící o energegický trh, byla formulována Marchettim v /I/;
- diferenciální rovnice, popisující dynamiku produkční strany energetického trhu byla formulována Peterkou v / 2 / stejně jako základní předpoklad, že životaschopná
technologie musí být po jisté době schopna žít na vlastní dčet.
Existují tři hlavní rozdíly mezi Peterkovým modelem, popsaným v / 2 / a modelem,
popisovaným zde.
1. Pokusili jsme se formulovat rovnovážný model, jehož nabídková /produkční/
strana je popsána systémem Peterkových diferenciálních rovnic a poptávková /spotřební/ strana je popsána pouze pomocí časové řady očekávané spotřeby energie. Na rozdíl od / 2 / jsme neprovedli přechod od absolutních k relativním -produkcím jednotlivých technologií a nemohli jsme tedy eliminovat cenu energie z diferenciálních rovnic. To však ani nebylo naším úmyslem, právě naopak - naším cílem bylo hledat rovnovážnou cenu energie, která je schopna zajistit rovnováhu mezi výrobci a spotřebiteli na energetickém trhu.
2. Model není formulován ve stochastické verzi. Nelze provádět odhady parametrů na základě historických dat. Všechny parametry modelu musí být zadány uživatelem.
3. Model je zobecněn pro případ více druhů energie. Jednotlivé technologie mohou produkovat více druhů energie současně či dokonce některý druh energie spotřebovávat. V zobecněném modelu můžeme řešit např. problémy omezených možností substituce mezi některými druhy energie.
Některé drobné típravy Peterkových rovnic budou vysvětleny a odůvodněny v dalším textu.
l. JEDNOROZMBRN? PŘÍPAD

Uvažujeme technologie T 1 # T 2 , ..., T n , které mohou produkovat pouze jeden druh
energie. Označíme
P k (t) ... objem produkce technologie T. v čase tj
a k (t) ... měrné investiční náklady na zvýšení produkce technologie T. v čase t;
n ^ C t ) . . . proměnné /spojité/ náklady na jednotku produkce technologie T. v čase t;
n 2 k (t)... fixní /diskrétní/ náklady technologie T. v čase tj
c(t)

... cena energie v čase t.

Použijeme-li tohoto značení, můžeme Peterkovy diferenciální rovnice zapsat
způsobem
a

P C O = P C O Cc - n 3 - n
k

k

k

+u

21c

lk

k

pro k - 1 , 2, ..., n. Pro větší přehlednost zápisu jsme explicitně nevyznačili závislost parametrů modelu na čase . Nadále však budeme předpokládat, že všechny parametry modelu mohou být libovolnými funkcemi času.
Veličina Uj. představuje vnější kapitálový tok, který je podrobně diskutován
v /2/% u, > O znamená, že rozvoj technologie je podporován z vnějších zdrojů,
Uj^-cO znamená, že rozvoj odpovídající technologie je z nějakého důvodu potlačován.
Peterkovy diferenciální rovnice popisují chování nabídkové strany energetického
trhu, tj.popisují rozvoj jednotlivých technologií v závislosti na jejich ekonomických parametrech a na okolnostech, panujících na energetickém trhu.
Poptávková strana energetického trhu je popsána pouze celkovým množstvím energie Q(t), požadovaným v čase t.
Budeme definovat rovnovážnou cenu energie c E (t) jako cenu, která rovnováhu mezi
nabídkovou a poptávkovou stranou energetického trhu bez účasti vnějšího kapitálového toku u, . Podmínka rovnováhy

p CO = QCtľ>
k=i

musí být splněna i pro derivace

, QCO

Dosadíme-li za P, (t) z Peterkových rovnic, dostaneme pro rovnovážnou cenu
vztah

QCO
c CO =

+) CP CO n
,L

V

3 sa

+n
ik

zk

k

J P CO / a
i,

k

k

Jestliže se skutečná cena energie bude lišit od rovnovážné ceny a vnější kapitálový tok bude nulový, potom se i skutečné množství vyrobené energie bude lišit
od Q( t) . V případě c > c_ bude nabídka převažovat na poptávkou, v případě c < c E tomu
bude naopak.
Tyto disproporce je možno eliminovat právě pomocí vnějšího kapitálového toku.
Vnější kapitálový tok bude odčerpávat přebytečné finanční prostředky v případě nežádoucího převisu nabídky nad poptávkou a dodávat finanční prostředky v případě nežádoucího převisu poptávky nad nabídkou.
Soustředěním vnějšího kapitálového toku do tzv. rezervního fondu vytvoříme
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nástroj pro odstraňování dočasných disproporcí mezi nabídkou a poptávkou. Vnější
kapitálový tok pro technologii T. v čase t položíme roven
u CO
k

= P

k

CO

Veličina u, bude představovat dotace z rezervního fondu, jestliže c í c E , nebo
odvody do rezervního fondu, jestliže c > c E - Samotný rezervní fond F (t) bude tedy
splňovat následující vztah
FCO = - J „ d )
k=i

=

QCO ľ c - c C
O
E
I-

).
J

Dosadíme-li za u, (t) do Peterkových rovnic, dostaneme
a

P CO

= P CO

f c CO

- n

] -n .

±k J

2k

Tyto rovnice se od Peterkových liší pouze nepřítomností veličiny vnějšího kapitálového toku u, a rovnovážnou cenou c E (t ) energie namísto skutečné ceny c(t).
Rozvoj technologie tedy nezávisí na skutečné ceně energie, ale na rovnovážné ceně
- *-o je logický důsledek požadavku, aby celková produkce energie byla rovna Q(t).
Skutečná cena energie má pouze pasivní funkci- ovlivňuje hodnoty rezervního
fondu, který je možno chápat jako charakteristiku efektivnosti rozvoje celého systému při dané cenové politice.
Rovnovážná cena energie odráží poměry na energetickém trhu - poroste, jestliže
bude růst i podíl energie, vyráběné drahými technologiemi. Klesat bude, jestliže
poroste podíl moderních a ekonomicky efektivnějších technologií.Rovnovážná cena dále závisí na požadované
růstu Q(t) celkové spotřeby energie.
Peterkovy rovnice, ve kterých je skutečná cena nahrazena rovnovážnou cenou tedy popisují takový rozvoj jednotlivých technologií, při kterém je v každém čase t
zajištěna podmínka rovnováhy mezi nabídkovou a poptávkovou stranou energetického
trhu.
Technologii T. nazveme efektivní technologií, jestliže je schopna dále se rozvíjet na svůj vlastní účet, tj. jestliže platí
P CO
c CO - n .
k
I E
lk J
Zle
Je vidět, že efektivnost technologie T. v čase t nezávisí pouze na parametrech
/investičních nákladech, výrobních nákladech, apod./ této technologie, ale i na parametrech ostatních technologií, soutěžících na energetickém trhu. Kromě toho závisí efektivnost technologie T^ i na požadovaném růstu Q(t) celkové energetické spotřeby. Technologie, která není efektivní při malých hodnotách Q(t) se může stát
efektivní, jestliže Q(t) vzroste. Pro účely praktických výpočtů bude vhodnější místo původních diferenciálních rovnic použít diferenční rovnice
a u PC t + 13 = p CO
k

k

k

ľ c CO
(.

E

- n

]- n
ik

J

21

jejichž ekonomická interpretace je přijatelná - zdroje, vyprodukované v čase t budou použity v následujícím časovém okamžiku t + 1.
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2. MNOHOROZMĚRNÝ PŘÍPAD
Uvažujme technologie T., T_, ..., T , které mohou produkovat, resp. spotřebovávat, více druhů energie současně. Druhy energie označíme jako D,, D,, ..., D

.

Pro každou technologii T. definujeme tzv. vektor jednotkové produkce Vj,
v
Ik
v
v

2k

=

Hodnota v.. > 0 představuje množství energie D^ vyrobené technologií T k . Podobně hodnota v „ < 0 představuje množství energie D^^ spotřebované technologií T^.
Jestliže v.,

= 0 znamená to, že technologie T^ energie D. ani neprodukuje ani ne-

spotřebovává. Prvky v.^ vektoru v, jsou jednotkové v tom smyslu, že veškeré měrné
údaje /výrobní náklady, investiční náklady/ jsou vztaženy k těmto hodnotám. Vektor
skutečné produkce technologie T, bude vždy násobkem vektoru jednotkové produkce v^.
Veličinu P k ( t ) budeme nyní nazývat úrovní produkce technologie T. v čase t. Veličina P. (t ) bude bezrozměrnou veličinou - součin v.. Pj(t) bude představovat skutečný
objem produkce (jestliže v.^ > O ) nebo spotřeby Cjestliže v ^ < o) energie D. v čase t.
Kromě \ektoru jednotkové produkce v. bude každá technologie popsána stejnými
parametry, jako v jednorozměrném případě. Cena energie bude vektorovou veličinou
c= (c,, c,i ..., c ) . Pro technologii T. bude ekvivalentem ceny energie c( t) z jednorozměrného případu lineární kombinace

v

c

Základní rovnice dynamiky modelu bude mít tvar

P

kk C "

=

y v c. -„„ 1
' Vk 0t-3 íľ
I J
^ v ek
J1 nn zk.
*• 1 = 1

v

l

l k

J

2

Označme jako TZ. (t) celkovou produkci energie D. v čase t, tedy
m

ECtD =
v

Y

^ ^

v

ik

PCtD.
k

Připustíme, aby hodnoty pro jednotlivé druhy energie byly zadávány v rozdílných
fyzikálních jednotkách

(TWh,tmp. PJ a j . / . Jako q. označíme koeficient, který pře-

počte údaje o energii D. na jednotku, ve které je udávána celková energie. Celková
produkce energie v čase t bude potom rovna
m

ECO =

2 q. E ; Ct3.

Budeme požadovat, aby celkové množství
hodnotě Q(t). Pro jednotlivé druhy energie D^
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produkované energie bylo rovno zadané
budeme

požadovat, aby jejich produkce

, kde L i ( t ) , resp. H A t), jsou dolní, resp. horní

ležely v intervalu <1 . (t), H.(t)>

meze požadavků, kladených na energii D. v čase t.
Celkově tedy budeme požadovat, aby
[ECO Ä
ECO

pro i=i , 2, . . . ,m,

ff^CO

= <ĎCO

/2/

v každém oasovém okamžiku t.
Pomocí takto formulovaných požadavků lze např. řešit i otázky, týkající se substitucí ve spotřebě jednotlivých druhů energie. Požadavek

E.(t) 2. L Ji t) zajistí,

aby produkce energie D. neklesla pod nezbytně nutnou hodnotu - kterou nelze substituovat - a při dostatečně vysokých horních mezích

H.(t) nechá modelu volnost, aby

zbývající požadovaný objem energie doplnil tím druhem, který je z výrobního hlediska nejvhodnější.
Vektorem rovnovážných cen c R nazveme takový vektor cen, který zajistí splnění
požadavků / 2 / . Protože takových vektorů může být obecně více, budeme dále požadovat,
aby celková cena produkce byla minimální
m

>

min.

Pro ťíčelý praktického výpočtu přejdeme od diferenciální rovnice / I / k diferenčr

°

V n l C Í

IP Ct + i, - IP C O + AIP C O ,

- n2|£
jejíž ekonomická interpretace je přijatelná: prostředky, které technologie T

vy-

produkuje v čase t budou použity pro její rozvoj v čase t+1.
Předpokládejme, že v časovém okamžiku t produkce technologií T^, T_
T_,

..., T

splňují požadavky / 2 / . Naším úkolem je najít takový vektor rovnovážných cen c_(t),
aby i produkce v čase t+1 splňovaly požadavky / 2 / pro časový okamžik t+1. Platí
Ct+15 - 2
i. = 1

Označíme-li
A.

B. - J
i =1

—

^>

v

"

v

r
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můžeme požadavky / 2 / zapsat

ve vektorovém tvaru

0-CL+li S E ( U + Se - E S tHCt+15
cTCĽCt.J + ftc - E) -^

min .

3. FORMULACE MODELU S OMEZENÝMI KAPACITAMI
Předpokládejme nyni, že úroveň produkce libovolné z technologií ^ i' ^ o ' ''' ^ n
může být omezena nějakou horní mezí, kterou nesmí překročit ani v tom případě, když
by to její ekonomická efektivnosti umožňovala. V libovolném časovém okamžiku t tedy
musí platit
O £ ^ijCt-} £

m

kCt-3

pro k = 1, 2, . . . , n, ,

n,

kde K(t) je zmíněná horní mez, obecně také závislá na čase.
V takovém případě bude základní rovnice dynamiky modelu dána předpisy
0 < PkCt5 + AO^Ct) <

= P k C t ) + AIP^C t i ,

Jestliže

- w k <:o,

Jestliže

IPkCtJ + A0>kCO

= o,

jest. l i z e

+ AP CO

D1.CO
O.

Technologie, jejichž úroveň produkce se nachází mezi dolní a horní mezí, tj.
takové, že
O

<

FfcCO

< D1kCt.3,

budeme nazývat aktivními technologiemi; množinu aktivních technologií označíme A(t) .
Neaktivní budou takové technologie, jejichž úroveň produkce se nachází na horní nebo na dolní mezi. Z těch nás budou zajímat především ty, které leží na horní mezi - ty se totiž během času mohou vrátit /a obvykle se také vrátí/ mezi aktivní technologie. Technologie s nulovou drovní produkce jsou bu3 nové technologie, které můžeme odstartovat pouze zvláštním "spouštěcím" mechnismem /podrobněji viz / I / / , nebo
technologie, které již dožily.
Aktivní technologie tvoří zvláštní skupinu především z toho důvodu, že právě
pro ně platí lineární závislost úrovně produkce na ceně energie. Přesun jedné technologie z kategorie aktivních technologií mezi neaktivní nebo naopak znamená i změnu ve způsobu stanoveni rovnovážné ceny a tedy i změnu samotného vektoru rovnovážných cen, a to i tehdy, kdy se jiné parametry systému nemění.
Docházíme tedy k závěru, že rovnovážné ceny se mohou měnit nejen v diskrétních
časových okamžicích t 1, 2, ..., kdy se mohou měnit parametry modelu /vstupní data
jsou závislá na čase/, ale i mezi těmito časovými okamžiky, kdy parametry modelu
zůstávají konstantní. Změna rovnovážných cen je v takovém případě způsobena změnou
ve struktuře aktivních technologií.
Diferenční rovnici / 3 / , jako základní rovnici-dynamiky modelu, tedy nelze v
tomto případě formulovat pro jednotkový krok <f= 1, ale obecněji tak, že

6.
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Je vidět, že proc r =l dostáváme diferenční rovnici / 3 / a pro (f-*O dostáváme diferenciální rovnici /!/. Abychom zajistili splnění požadavků / 2 / pro libovolný časový okamžik T'Ě (t, t+l), je třeba rozdělit intervalCt, t+l) na podintervaly tak,
aby ke změnám ve struktuře aktivních technologií docházelo právě v krajních bodech
těchto podlntervalů. V každém z nich bude nutno provést nový výpočet vektoru rovnovážných cen a návazně i výpočet nových úrovní produkce podle vztahu
m

2 v i k c, - n l k )) -]
nC
],
2k d>
kile reCt, t + l ) a <S 5 t-T+1.

Konkrétní postup výpočtu bude následující: v 1. kroce položíme £" =t

°'= 1.

Způsobem, který je popsán v kapitole 4, stanovíme odpovídající vektor rovnovážných
cen. Zjistíme, zda při takto stanovených rovnovážných cenách dojde v intervalu (?",
t+l) ke změně ve struktuře aktivních technologií. Pro každou produkující technologii
položíme
jestliže

o < IlVCt+i)

jestliže

°V<-+" * 0

jestliže

B*kCt+l5 2 0^

Hodnota ^ - min(oT_) udává maximální délku časového intervalu, uvnitř kterého
nedojde ke změně ve struktuře aktivních technologií. Technologie T , pro kterou bylo dosaženo minimacT= ď , se zařadí mezi neaktivní technologie s úrovní produkce
fixovanou bu3 na horní nebo dolní mezi. Způsobem, popsaným v kapitole 4, se stanoví
vektor rovnovážných cen, podle vztahu /4/ se vypočtou odpovídající úrovně produkce
P (TT+cO a položí se T : = T + o C
Celý postup se opakuje tak dlouho, až se ?*=t + 1. Postupně kumulované hodnoty
udávají hranice podintervalů, na kterých dochází ke změnám ve struktuře aktivních
technologií.
4. STANOVENf VEKTORU ROVNOVÁŽNÝCH CEN
V této kapitole budeme předpokládat, že v časovém okamžiku75? (t, t+l) jsou
splněny požadavky, kladené na jednotlivé druhy energie i na energii jako celek,
tj. že platí
£

E CT)

S OH C T )

pro i=l, 2, ..., m,

Ve shodě s kapitolou 3 budeme předpokládat, že uvnitř časového intervalu (977% ď~)t
c'í t-J+1, nedojde ke změně v seznamu aktivních technologií A(7") . Symbolem F(70 označíme seznam technologií, jejichž úroveň produkce je fixovaná na horní mezi.
Pro aktivní technologie platí
F

ó

6. A
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Pro technologie fixované na horní mezi platí
F (T + á) =

D1

k

CT

+

*

5

'
r

energie VD. v čase T + <* bude rovna

Celková produkce E.(^~ + O

D \ C T + <5) - m,,CT3 J + 6 2

V i

lc£FCT>

lk
V intervalu ( 3~,
Dále označíme

T

] - n 2k

+ oOplatí, že
lM k CT + <5> — B1. C T J =

A, ; C t )

=

5

V .

S.

0
-

Pomocí zavedeného značení můžeme napsat ve vektorovém tvaru
ĽCT + «5> = E < D + O. [&Ct>c - IH]Aby požadavky / 5 / byly splněny i v čase 7"+<^" musí vektor rovnovážných cen
splňovat následující podmínky
0.CT + <5) s

ECT) + ó. (ft(t)c - Bj

s

D-tCT + ó) ,

[ECT> + ó. ( Act)c - B )} = QCT + ô).
Takových vektorů ale může být obecně více, proto budeme stejně jako v / I / navíc požadovat, aby cena celkové produkce byla minimální. Dostáváme tak úlohu kvadratického programování s lineárními omezujícími podmínkami / 7 / a s kvadratickou dčelovou funkcí
T
C

E C T + i5) = c T

[ E C T ) + ó. f actJc - BCtí ) ] ->

m i n

-

Jestliže bude matice A regulární, potom bude vždy existovat vektor c, který
splňuje soustavu / 7 / , tj. úloha kvadratického programování bude mít přípustné řešení. Nutnou podmínkou pro to, aby matice A byla regulární, je větší počet aktivních
technologií než je rozměr optimalizační úlohy, tj. větší než je počet uvažovaných
druhů energie. V opačném případě nemusí mít úloha kvadratického programování žádné
přípustné řešení. To znamená, že neexistuje vektor rovnovážných cen c, který by
splňoval soustavu / 7 / . V takovém případě se spokojíme s kompromisním řešením a budeme hledat takový vektor cen, který minimalizuje porušení soustavy / 7 / .
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ПРОНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК ЭНЕРГИИ
Д-р Влестимил Краус, к.т.н., инж. Ладислав Богал, к.т.н.
В статье описана и математически сформулирована модель развития новых энергетических технологий. Разные первичные виды энергии понимаются как товары, соревнивапцие на рынке энергии. С помощью дифференциальных уравнений описана сторона предложения рынка энергии - поведение отдельных производителей /технологий/ в
зависимости от цены энергии. Сторона спроса рынка энергии описана с помощью ряда
динамики предполагаемого потребления энергии. Целью модели является найти равновесную цену энергии, при которой происходит равновесие между предложением к спросом на рынке энергии и объемами продукции отдельных технологий в заданном интервале времени.

GETTING OF NEW TECHNOLOGIES IN THE POWER MARKET
Vlastimil Kraus, Dr.,CSc., Ladislav Bohal, Engr.,CSc.
A model for development of new power technologies is described and mathematically formulated in the paper. Various primary power sources are considered as comodities competing for power market. Using differential equations, the offer side
of the power market is described - behaviour of the individual producers /technologies/ in dependence on power prices. The demand side of the power market is described using time series of the presumed power consumption. The model aims at finding
balanced price of power at which balance between supply and demand in the power
market and production volumes of the particular technologies in the given time
interval takes place.

DURCHDRINGUNG NEUER TECHNOLOGIEN AUF DEN ENERGIEMARKT
RNDr. Vlastimil Kraus, CSc., Dipl.-Ing. Ladislav Bohal, CSc.
In Aufsatz ist ein Modell der Entwicklung neuer energetischer Technologien
beschrieben und mathematisch formuliert. Verschiedene primäre Energiearten werden
als um Energiemarkt im Wettbewerb stehenden Komoditäten betrachtet. Mit Hilfe der
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Differenzialgleichungen wird die Angebotsseite des Energiemarktes beschrieben- Benehmen einzelner Hersteller /Technologien/ in Abhängigkeit vom Energiepreis. Die
Nachfrageseite des Energiemarktes wird mit Hilfe der Zeitreihe des vorausgesetzten
Energieverbrauchs beschrieben.Ziel des Modells heisst, Gleichgewichtspreis der
Energie zu finden, bei dem Gleichgewicht zwischen dem Angebot und der Nachfrage
auf dem Energiemarkt und den Umfangen der Produktion einzelner Technologien im
gegebenen Zeitintervall erfolgt.
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ROZVOJ UHELNÉHO HORNICTVÍA TĚŽBY ŽIVIC V ČSSR

Ing. Erich Goldberger
1. CHARAKTERISTIKA ďKOLU
Na základě výsledků úvodního oponentního řízení, uzavřeného projednáním projektu úkolu / I / a související plánovací dokumentace dne 17.5.1985, byl tíkol zařazen
do státního plánu RVT na léta 1986 až 1988 pod číslem P 01-125-815. Cílem úkolu
bylo zpracovat varianty rozvoje uhelného hornictví a těžby živic jako celku i jednotlivých oborů na období 9. pětiletky a dalšího výhledu.
Celý dkol byl členěn do tří dílčích úkolů. Dílčí úkol 01 se zabýval výzkumem
podmínek rozvoje těžby tuhých paliv a těžby živic a jeho cílem bylo navrhnout zdů- •
vodněný rozvoj těžby fosilních paliv a užití jejich jednotlivých druhů v subsystémech československého palivoenergetického komplexu /PEK/. Dílčí úkol 02 se zabýval výzkumem podmínek rozvoje těžby černého uhlí a jeho cílem

bylo navrhnout zdů-

vodněnou koncepci exploatace zásob černého uhlí v 9. pětiletce a v dalším výhledu
v souladu s koncepčními záměry čs. PEK. Dílčí úkol o3 se zabýval výzkumem podmínek
rozvoje těžby hnědého uhlí a lignitu a jeho cílem bylo navrhnout zdůvodněnou koncepci exploatace zásob hnědého uhlí v 9. pětiletce a v dalším výhledu a zároveň formulovat strategii dlouhodobého rozvoje se zřetelem k ochranným pilířům a koridorům
SHP ve smyslu požadavků usnesení vlády ČSSR č. 241/85 a vlády ČSR č. 270/85.
Koordinačním pracovištěm úkolu byl určen Výzkumný ústav palivoenergetického
komplexu Praha, který zabezpečoval řešení zčásti vlastní kapečitou, zčásti pak rozsáhlými kooperacemi řady dalších organizací. V kolektivu řešitelů VTÍPEK byly vzhledem k nárokům na interdisciplinárnost řešení zastoupeni specialisté nejrůznějších
profesí. Jejich celkový počet v průběhu řešení byl 49 pracovníků, avšak vzhledem
k tomu, že ne všichni se na řešení úkolu podíleli po stejnou dobu, je vhodnější
uvést i průměrný počet, tj. 23 pracovníků. Kromě toho se však řešení v rámci kooperace zúčastnily i další kolektivy vysokých škol, ústavů ČSAV a výzkumných, projektových a hospodářských resortních i mimoresortních organizací. Výsledky řešení byly uvedeny v 97 zprávách a studiích, z nichž 12 tvoří zprávy za ukončené výzkumné
etapy a 26 zprávy o dílčích poznatcích řešitelů koordinačního pracoviště; zbývajících 59 zpráv či studií pak vydaly kooperující organizace. Kromě toho byly výsledky
stručně shrnuty v závěrečné zprávě úkolu / 2 / , v jejíž příloze je uveden soupis všech
zpráv a studií. Cena řešení úkolu, plánovaná původně částkou 27,5 mil. Kčs, byla
postupným zpřesňováním upravena na 24,4 mil. Kčs, v čemž je zahrnuta i 5 % přirážka
za splnění podmínky stanovené dodatkem k příkazu FMPE o zadání úkolu.
2. ZfSKANE POZNATKY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Podat přehled o získaných poznatcích a dosažených výsledcích řešení úkolu
v omezeném rozsahu tohoto příspěvku vyžaduje charakterizovat tři větší, relativně
ucelené tématické oblasti předmětu výzkumu.
Dlouhodobé grognózv_rozvoie těžby tuhých paliv a živic byly zpracovány do roku
2030. Účelem těchto prací bylo orientačně ocenit podle výchozích poznatků vnější
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potřeby a vnitřní možnosti rozvoje těžby černého a hnědého uhlí a živic a současně
identifikovat související klíčové problémy. Časový horizont těchto prognóz byl zvolen záměrně delší než jsou obvyklé časové horizonty výhledových koncepcí, aby tak
byly vytvořeny podmínky pro zpětnovazebně promítání vývojových tendencí vzdálenějšího období do záměrů rozvoje v období bližším.
Vývoj společenských potřeb tuhých paliv a živic jako jeden ze dvou rozhodujících, v prognózách uvažovaných, činitelů byl oceňován v podmínkách, kdy celkové tendence rozvoje národního hospodářství a palivoenergetického komplexu se pro časový
horizont do roku 2OOO teprve formulovaly a pro vzdálenější časový horizont do roku
2030 bylo nutno přijímat různé hypotézy. Specifickým problémem prací byla skutečnost, že vývoj společenských potřeb co do objemu a struktury je v bližším časovém
horizontu do jisté míry předurčen existujícími spotřebiči a založenými záměry výstavby dalších spotřebičů, zatímco pro vzdálenější časový horizont je v rámci různých geologických, ekologických, technických a společensko ekonomických omezení a
kritérií v podstatě volitelný. Proto je nutno oceňování vývoje společenských potřeb
chápat jako trvalý, nepřetržitě se opakující proces, při němž stálejší platnost má
vystižení základních tendencí než určení podrobných číselných charakteristik.
Vývoj společenské potřeby černého uhlí byl oceňován se zřetelem k předpokládanému snižování nadměrné náročnosti čs. hrubého produktu na surové železo a ocel,
k možné substituci koksu jinými palivy a energiemi v hutnických procesech, k žádoucímu snižování vývozu černého uhlí a později snad i koksu a k nízké ekonomické efektivnosti těžby černého uhlí pro energetické účely. Vystihnout vliv všech těchto
okolností na pokles těžby černého uhlí se patrně v plné míře nepodařilo, přesto však
byla dostatečně odůvodněna nutnost opatrnějšího přístupu k investování v daném oboru. Řešení souvisejících problémů nabízí dvě alternativy, z nichž první, spočívající ve zvolnění tempa realizace otvírek, sice umožňuje do budoucna případné korekce,
avšak za cenu poklesu ekonomické efektivnosti investic. Druhá, spočívající v koncentraci prostředků na omezený počet otvírek, je sice z hlediska ekonomické efektivnosti investic výhodnější, avšak za cenu ztráty přizpůsobivosti budoucímu vývoji.
Vývoj společenské potřeby hnědého uhlí a lignitu byl oceňován se zřetelem
k řadě okolností, zejména k ekologickým omezením. V porovnání s devastací území,
k níž dochází při vlastní báňské činnosti, jsou mnohem závažnější důsledky exhalací,
vznikajících při stávajícím způsobu energetického užití uhlí. Základní řešení problémů realizací programu výstavby jaderných elektráren je spojeno s převáděním části
klasických palivových elektráren na teplárenský provoz včetně uplatnění soudobých
technik a technologií, zamezujících vzniku emisí. Značný podíl fixní složky nákladů
jaderných elektráren vyžaduje vysoké využití těchto výroben jako podmínku jejich
ekonomické efektivnosti, takže vzhledem k sezónním & špičkovým odběrům a omezeným
možnostem hydroenergetiky lze ztěží předpokládat v uvažovaném časovém horizontu
úplnou likvidaci klasických palivových elektráren. Omezenost světových zdrojů ropy
a zemního plynu povede v uvažovaném časovém horizontu k výraznému růstu jejich těžebních nákladů a k souvisejícímu růstu jejich světových cen, takže vzniknou podmínky pro ekonomicky efektivní a ekologicky přípustné využívání uhlí při výrobě syntetických plynných a kapalných paliv i chemických surovin. '" rámci realizace celkového poklesu těžby hnědého uhlí a lignitu, který by při předpokládaném vývoji společenské potřeby měl v uvažovaném časovém horizontu dosáhnout zhruba poloviny až
dvou třetin výchozí úrovně těžby, by měla být přednostně omezována těžba jednoúčelového hnědého uhlí a lignitu zejména z hlubinných dolů a preferována těžba kvalitního hnědého uhlí zejména z lomů.
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Vývoj společenských potřeb ropy a zemního plynu ve vztahu k tuzemským zdrojům
nelze oceňovat jednoznačně, protože naprosto převážná část těchto potřeb je zabezpečována dovozem ze zahraničí. Vzhledem k vynikajícím užitným vlastnostem těchto paliv, resp. surovin, zejména pro účely chemických technologií a k ekonomickým podmínkám jejich dovozu ve vzdálenějším časovém horizontu, je rozvoj tuzemské těžby
zřejmě žádoucí. Podmínkou ovšem je, aby náklady na pořízení ropy či zemního plynu
z tuzemských zdrojů nepřekračovaly droveň nákladů, za které je možno tato ušlechtilá paliva pořídit z dovozu, či za jaké lze pořídit náhradu cestou zušlechťování
uhlí z tuzemských zásob.
Rozbor stavu a struktury geologických zásob tuhých paliv a živic jako druhého
ze dvou rozhodujících v prognózách uvažovaných činitelů ukázal na různou specifičnost problematiky jednotlivých druhů fosilních paliv.Jeho výsledky se zřetelem ke
kategoriím zásob i stupňům jejich prozkoumanosti u tuhých paliv svědčí o reálné možnosti zabezpečovat společenské potřeby v předpokládaných intervalech jejich vývoje
po dobu výrazně delší než je uvažovaný časový horizont. Při současné organizaci geologické služby, která pro zpracování prognóz a koncepcí báňské činnosti poskytuje
jen základní podklady a nikoliv ucelenou dokumentaci o rozsahu zásob perspektivně
způsobilých pro těžbu a využití, nelze potřebné poznatky získávat přímo. Pro dané
ííčely je nutno využívat informace jak o zásobách ve správě koncernů uhelného průmyslu, tak o zásobách ve správě národních geologických úřadů, přičemž jejich vypovídací schopnost je rozdílná. Rozsah vypočtených zásob, závislý na historicky a společensky podmíněných kondicích těžby a využití, není ve své vnitřní struktuře stejně aktuální. Projevuje se to zejména při určování rozsahu zásob pro perspektivní
dobývací prostory v případě, že jsou uvažovány odlišně od dobývacích prostorů, pro
které byly provedeny výpočty zásob. Rozsah vypočtených zásob musí být při uvažovaném přechodu z hlubinného na lomové dobývání, při uvažovaném uvolňování ochranných
pilířů a koridorů pro těžbu i při uvažování převodu nebilančních

do bilančních

zásob upravován. Značné úpravy této povahy byly charakteristické zejména pro SHP,
jejíž problematika byla řešena ve velkém počtu variant. Související poznatky přispěly k úpravě určitých národohospodářských úvah, vycházejících bez hlubšího rozboru jen z vykazovaných vytěžitelných zásob a předpokládajících proto neodůvodněně
krátkou dobu životnosti těžby, zejména hnědého uhlí.
Výsledky podobného rozboru stavu a struktury geologických zásob živic svědčí
o nedostatku věrohodných informací potřebných k spolehlivějšímu určení míry zabezpečování společenské potřeby z tuzemských zdrojů. Bez ohledu na tuto skutečnost je
však jasné, že při rozsahu tuzemských zásob živic budou muset být společenské potřeby v rozhodujícím rozsahu uspokojovány dovozem ropy a zemníio plynu a později i získáváním náhradních paliv a surovin zušlechtováním uhlí z tuzemských zásob. Přesto
by však úloha tuzemských zásob živic neměla být podceňována a měly by se systematicky vytvářet podmínky pro ověření jejich rozsahu a struktury a tím i snížení značného rizika hospodářských ztrát při rozhodování o investicích v daném oboru.
Oceněním vnějších potřeb a vnitřních možností rozvoje těžby tuhých paliv a živic a identifikací souvisejících klíčových problémů byla prokázána tendence postupného zhoršování přírodně polohových podmínek. U černého uhlí k tomu bude docházet
zejména postupem těžby do větších hloubek, u hnědého uhlí zejména narůstáním příkryvného poměru a přepravních vzdáleností spolu s rostoucí obtížností řešení střetů zájmů v území, u živic pak postupným přechodem k exploataci dosud neověřených zásob
ve velkých hloubkách. Možné důsledky naznačené tendence na ekonomickou náročnost
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tuzemské těžby tuhých paliv a živic by měly být soustavně v možné míře eliminovány
jak přizpůsobováním rozsahu a struktury těžby cenám a dalším nástrojům ekonomického
mechanismu, tak i přizpůsobováním cen a ostatních relativně krátkodobých nástrojů
motivace dlouhodobým kritériím společensko-ekonomické efektivnosti se záměrem vytvořit prostor i zájem na vědeckotechnickém rozvoji těžby, dpravy a užití tuhých paliv
a živic.
Návrhy _k_qncep_cí_ výhledu těžby tuhých paliv a živic byly vypracovány pro 9. pětiletku a další perspektivu do roku 2010. tfčelem prací na těchto návrzích bylo konkretizovat na základě dříve vypracovaných prognóz a v intencích hlavních směrů sociálního a ekonomického rozvoje ČSSR koncepční řešení vybraných klíčových problémů.
Výsledky byly v návaznosti na opatření ministra č. 7/86, č. 54/86 a č. 10/88 poskytnuty jako podklady pro rozhodování centrálních orgánů.
Objasnění povahy rozhodovacích procesů v palivoenergetickém komplexu, zejména
v jeho hornických subsystémech, si vyžádalo ověřit míru věrohodnosti dlouhodobých
prognóz společenských potřeb prvotních zdrojů paliv a energií. ..ioto byly metodou
mezinárodní komparace a vývojové analogie ověřeny dvě varianty vývoje potřeb a struktury prvotních zdrojů paliv a energií. Výsledky ukázaly, že ve srovnání B variantou
energeticky úsporného typu rozvoje /v roce 2010 použité prvotní zdroje 123,6 mil.
tmp s podílem tuhých paliv cca 36 %/, vypracovanou VlÍPEK v rámci systémového výzkumu PEK, je varianta úplného zastavení růstu spotřeby energií na dosažené úrovni
/v roce 2010 použité prvotní zdroje 107,9 mil. tmp s podílem tuhých paliv cca 27 %/,
navržená Pgtf ČSAV v souhrnné prognóze vědeckotechnického, hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR, spojena se značnými riziky. Nasvědčují tomu i dosavadní výsledky
plnění záměrů ve snižování palivoenergetické náročnosti a ve snižování podílu tuhých paliv. Nepřímo se potvrdilo, že povaha připravovaných rozhodovacích pro

i

se v závislosti na délce jejich časového dosahu mění, nejistota jejich podmínek
zprvu roste až nakonec přerůstá v neurčitost. Tato skutečnost významně ovlivnila
metodologický a metodický přístup k informacím i interpretaci získaného výzkumného
řešení.
Použité metodologické a metodické přístupy, založené na specifičnosti řer^.ié
problematiky tuzemské těžby tuhých paliv a živic byly do značné míry původní. Platí
to především o modelu rozhodování v situaci nejistoty až neurčitosti, který musel
být navržen a použit v souvislosti se světově snad zcela ojedinělou exploatací hnědouhelných zásob v území s nadprůměrnou hustotou obyvatel, vysokým stupněm urbanizace a značnou intenzitou hospodářsKé činnosti, vyžadující omezit rizika z rozhodování přijímaných nutně v podmínkách neúplných a ne zcela věrohodných informací o společensko-ekonomickém vývoji v dlouhém časovém horizontu. Originální jsou však i některé další použité prvky, jako např. modely a programy pro výpočet výkonů technologických celků, simulování postupů porubních front, určení hmotnostních, energetických a kvalitativních výnosů úpravárenských procesů, stanovení ekonomické charakteristiky těžební činnosti v závislosti na přírodně polohových podmínkách a báňsko-technickém řešení otvírek či rekonstrukcí dolů apod., využívané vesměs pro systematické vedení datové základny výzkumu.
Energeticky úsporný typ rozvoje čs. národního hospodářství v podmínkách stále
přísnějších požadavků jak na ochranu životního prostředí, tak na společensko-ekonomickou efektivnost, vyžadoval uplatnit v návrhu koncepce 9. pětiletky a výhledu
do roku 2010 diferencovaný přístup k řešení problémů jednotlivých oborů i koncernů
přiměřeně rozsahu a skladbě jejich zásob, přírodně polohovým a územním podmínkám,
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možnostem vědeckotechnického rozvoje těžebních, úpravárenských a zušlechtovacich procesů a řadě společensko-ekonomickýsh omezení a kritérií . V návrhu koncepce černouhelného hornictví se při celkovém útlumu těžeb respektovaly jak měnící se společenské potřeby, tak možnosti řešit související sociální důsledky poklesu zaměstnanosti, přičemž společenské potřeby koksovatelného uhlí se staly do jisté míry činitelem určujícím nejnižší úroveň těžeb i energetického uhlí. Klesající potřeby koksovatelného uhlí lze v daném časovém horizontu zabezpečit těžbou stávajících dolů,
přičemž přípravu otvírek dolů Frenštát a Slaný lze zatím zabezpečovat v nezbytném
rozsahu geologických průzkumných prací tak, aby se později po vyjasnění potřeb za
uvažovaným časovým horizontem mohlo s menším rizikem -^zhodnout o rozsahu investiční výstavby dolu Frenštát a podle okolností i dolu Slaný. Vzhledem k zastaralosti
stávajících důlních koksoven se zahájení výstavby moderní důlní koksovny již v 9.
pětiletce jeví jako účelné, její kapacitu však je třeba upřesnit se zřetelem k celkovým potřebám koksu i ve vztahu ke kapacitám hutních koksoven.
V návrhu koncepce hnědouhelného hornictví bylo nutno respektovat jak zužování
prostoru užití tohoto paliva pro klasické energetické účely v uvažovaném časovém
horizontu, vyvolané především ekologickými požadavky, tak perspektivní vytváření
prostoru užití této suroviny jako náhrady za ropu, resp. zemní plyn, v ekologicky
přijatelných a ekonomicky efektivních energochemických technologiích. Realizace
celkového útlumu těžeb bude za těchto okolností vyžadovat přednostní omezování těžby jednoúčelového energetického hnědého uhlí a lignitu dobývaného ekonomicky náročným hlubinným způsobem, při současném preferování těžby kvalitního hnědého uhlí dobývaného ekonomicky výrazně účinnějším lomovým způsobem. Proto bylo znovu doporučeno přednostně omezovat těžbu ULB, zejména zastavit otvírku dolu Gbelyf dále bylo
doporučeno přizpůsobit těžby HDB ubývajícím zásobám - jejich rozsah nelze výrazněji
ovlivnit uvolňováním zásob vázaných v ochranných pilířích a koridorech - a v nepo-r
slední řadě omezovat těžby SHD způsobem, který se nedotkne perspektivních zájmů
v centrální oblasti pánve. V případě stávajících hlubinných dolů lze omezování těžeb řešit zčásti upuštěním od záměrů otvírek dalších dseků, zčásti snížením počtu
provozních směn, v případě stávajících lomů - vzhledem ke koncepčním vazbám mezi
báňskou činností a územními a ekologickými zájmy - pak převážně jen zpomalením postupů porubních front a odpovídajícím snížením počtu provozních směn. V obou uvedených případech bude v závislosti na rozsahu a rychlosti omezování těžeb docházet
k poklesu zaměstnanosti, který však je řešitelný bez závažných sociálncíh důsledků
jen v mezích vytvořených přirozenými odchody pracovníků, zejména horníků do důchodu.
Vzhledem k nejistotě budoucího vývoje - vyplývající z odchylek od předpokládaných temp uskutečňování strukturálních změn a racionalizace spotřeb paliv a energií i realizace jaderného programu a zabezpečování směnného ekvivalentu pro rostoucí dovozy ušlechtilých paliv - se doporučuje při celkovém útlumu těžeb pamatovat
na vytvoření přiměřených rezerv v kapacitě těžby SHD, které by spolu s elektrárenskými bloky ČEZ v tzv. studené rezervě tvořily strategickou zálohu PEK. Rozsah rezerv v kapacitě těžby by měl být dimenzován tak, aby i při prohlubujícím se sezónním nesouladu mezi spotřebou paliva v klasických elektrárnách a teplárnách a dodávkami tohoto paliva z dolů - prokázaném na základě strukturálních změn v rámci energetiky - přispěl k plynulosti zásobování v takové míře, jakou nelze zabezpečit rozšiřováním vyrovnávacích skládek. Rezerva v kapacitě těžby by měla postupně dosáhnout
ročního rozsahu cca 7 mil. tun, a to na lomech Libouš a Vršany. V porovnání s riziky hospodářských ztrát z nevytvoření takové kapacity těžby jsou investiční a provoz-
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ní náklady na její vybudování a udržování nepodstatné zejména v případě lomu Vršany,
kde by pro tento účel vznikly mimořádně příznivé podmínky realizací doporučovaného
rozšíření dobývacího prostoru o zásoby vázané v ochranném pilíři liniových staveb
hořanského koridoru.
Návrhy koncepcí včetně řešení vybraných klíčových problémů, charakterizované
odpovídajícími časovými řadami údajů a ukazatelů, byly převzaty FMPE a příslušnými
koncerny a využity při pracích na přípravě 9. pětiletého plánu a výhledu.
Příprava strategického rozhodování o případném uvolňování zásob vázaných v ochranných pilířích a koridorech SHP si v rámci celého výzkumného úkolu vyžádala
zhruba polovinu řešitelské kapacity včetně kooperací, li čelem souvisejících prací
bylo zpracovat podklady o základních variantách báňské činnosti a způsobů řešení jejich důsledků na ostatní činnosti v území. Na jejich základě vytvořit
souhrnné varianty rozvoje ekonomiky

v tomto území a předem stanoveným způsobem

společensko-ekonomického hodnocení zdůvodnit doporučené řešení pro kompetentní centrální a územní orgány ve smyslu podrobného

rozpisu prací FMPE, tvořícího součást

důvodové zprávy usnesení vlády ČSSR č. 241/85 a usnesení vlády ČSR č. 270/85. Pro
mimořádný rozsah a složitost dané problematiky jsou související metodické a metodologické poznatky a výsledky věcného řešení předmětem samostatného článku, publikovaného v tomto Sborníku pod názvem "Souborná studie prognózy těžby uhlí v SHR".
3. PŘÍNOSY tíKOLU A MOŽNOSTI JEJICH DALŠÍHO ROZVÍJENÍ
V dokumentaci koordinačního plánu úkolu se počítalo se společensko-ekonomickými přínosy realizace výsledků především v podobě omezení rizika z rozhodování na
nezbytnou míru. Tohoto záměru bylo dosahováno v podstatě dvěma cestami:
- zabezpečováním adaptabilní strategie uhelného hornictví přiměřeně prognózám rozvoje národního hospodářství v bližším časovém horizontu do roku 2010 a hypotézám
jeho rozvoje do roku 2030,
- vypracováním dominantní strategie rozvoje SHD ve vztahu k zásobám v ochranných pilířích a koridorech SHD ve vzdálenějším časovém horizontu do roku 2030 s nezbytnou perspektivou do roku 2075.
V rámci zabezpečování

adaptabilní strategie šlo především o poskytování znač-

ného množství závažných informací zadavateli zejména v návaznosti na již zmíněná
OM č. 7/86, č. 54/86 a č. 10/88, které přispěly centrálním orgánům v průběhu přípravy a zpracování 9. pětiletého plánu a výhledu do roku 2005 k řešení řady závažných problémů, charakterizovaných již v přehledu dosažených výsledků tohoto úkolu.
Stačí připomenout jen některé nejzávažnější, např. problematiku otvírek dolů Frenštát, Slaný a Gbely, vytváření strategických rezerv v kapacitách lomů Libouš a Vršany, vytváření podmínek pro plynulost těžby při prohlubujícím se sezónním nesouladu
mezi dodávkami a spotřebou, vytváření předpokladů pro zásobování obyvatelstva tříděným uhlím, sladování možností palivových základen s požadavky spotřebičů veřejné
energetiky, vymezení podmínek a důsledků útlumu těžeb energetického uhlí v příslušných koncernech apod. Zabezpečování těchto výsledků vyžadovalo účelnou dělbu práce
a součinnost většiny řešitelských týmů zabývajících se v rámci ústavu

at již svod-

nou problematikou palivoenergetického komplexu, nebo problematikami jeho jednotlivých subsystémů.
V rámci vypracování dominantní strategie rozvoje SHD šlo především o systematické objasnění podmínek dalšího, byt omezeného, rozvoje hnědouhelného hornictví

se zřetelem k reálným inovacím v jeho užití a možným změnám na světových trzích paliv, dále o prohloubení poznatků o možném variantním řešení báňské činnosti a o objasnění způsobů řešení jejích důsledků na chemický a hutní průmysl, zemědělství, železniční a silniční dopravu, vodní hospodářství a osídlení v zájmovém území. V neposlední řadě šlo také o vypracování vnitřně konzistentního a srovnatelného ocenění
všech komplexních variant. Skutečnost, že související práce vyžadovaly účast značného počtu nejkvalifikovanějších pracovníků předních ústavů, škol, hospodářských
a projektových organizací a orgánů státní správy, přispěla nejen k výraznému posunu v nazírání na danou problematiku, ale i k pořízení rozsáhlé dokumentace, která
bude ještě po dlouhou dobu využívána pro nejrůznější účely. Nesporně cenné podklady
by váak samy o sobě nebyly schopny na nezbytnou míru omezit rizika spojená s daným
strategickým rozhodováním o rozvoji SHD. Toho bylo dosaženo teprve společensko-ekonomickým hodnocením, při němž sehrála významnou úlohu aplikace modelu rozhodování
v situaci neurčitosti až nejistoty. Aplikace tohoto modelu snížila výchozí entropii,
charakterizovanou rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti, získáním výsledného nerovnoměrného rozdělení pravděpodobnosti mezi varianty SHD. Dominantní strategie
PHD, zdůvodněná takto provedeným hodnocením, sice připouští určitá rizika, vzhledem
k daným podmínkám neurčitosti však dává předpoklady rizika relativně nejmenšího
a je proto řešením, které by měly centrální orgány v zájmu dlouhodobé společensko-ekonomické efektivnosti preferovat.
K výsledkům uzavíraného úkolu patří i návrh exploatace zásob vázaných v ochranném pilíři hořanského koridoru liniových staveb, který sice vznikl v širším rámci
řešení koncepční problematiky SHD, jehož konkrétní přínosy však vybočují ze všeobecného hodnocení společensko-ekonomické efektivnosti daného úkolu. V studijní dokumentaci Prognózy rozvoje revíru SHD po roce 2000 z roku 1984 nebylo s exploatací těchto zásob počítáno ani v jedné z variant, protože se nepředpokládala možnost vyřešení souvisejících přeložek. V rámci zadávání kooperací potřebných k řešení tohoto
výzkumného úkolu byl řešitelem uplatněn požadavek, aby se při zpracování studijní
dokumentace modifikované varianty počítalo s exploatací těchto zásob pro případ,
že se dodatečně podaří vyřešit související přeložky. V současné době je již k dispozici rozhodující část studijní dokumentace zvažovaných variant přeložek zmíněných
liniových staveb, vypracovaná pro tento úkol v kooperaci příslušných hospodářských,
resp. projektových organizací, která potvrzuje realizovatelnost daného záměru. Z vypracované studijní dokumentace vyplývá, že zásoby vázané hořanským koridorem by bylo možno vytěžit lomem Vršany bud částečně v rozsahu zhruba 70 mil. t nebo v plném
rozsahu zhruba 130 mil. t, čímž by byla prodloužena životnost zařízení lomu zhruba
buř)

o i 2 r.ibo 18 let.
Samotné zdůvodnění strategie a koncepce rozvoje ještě nedává záruku realizace

souvisejících doporučení. VyplýVá to ze skutečnosti, že k těmto problémům lze přistupovat ze dvou rozdílných hledisek - bud z hlediska dlouhodobé společensko-ekonomické efektivnosti, nebo z hlediska časově omezenější rentability státních podniků.
Rtíalizace zdůvodněné strategie a koncepce rozvoje vyžaduje co nejvíce sblížit obě
hlediska tak, aby státní podniky jednaly v souladu s celospolečenskými zájmy.
V návaznosti na doporučené zásady hospodárného využívání zásob, zamezování nežádoucím zásahům do životního prostředí, podporování postavení odběratele vůči dodavateli, zbývá dořešit mnohé problémy cenové soustavy, normativů odvodů a přídělů
a dalších pravici-al řízení. Mělo by jít především o postupné nahrazování cen nákladového t_Yi>- cenami typu parametrického, které lépe vyjadřují žádoucí rozsah produkce
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i diferencované užitné vlastnosti surovin, paliv a energií a přispívají k eliminaci
sezónních výkyvů mezi těžbou a spotřebou. Dále by mělo jít o úpravu rentability cen
surovin, paliv a energií přiměřeně zvýšenému riziku, spojenému s otvírkami a rekonstrukcemi dolů a vyplývajícímu z mimořádně dlouhé doby od přijetí koncepčního rozhodnutí přes dorozvědkový průzkum, vědeckotechnický rozvoj a výstavbu až po realizaci vlastní těžby, popř. o jiné řešení, které by pro hornictví vytvořilo podmínky
ekonomické efektivnosti či návratnosti investovaných prostředků srovnatelné s podmínkami v jiných oblastech socialistického podnikání. Dále by mělo jít o nahrazování cen nákladového typu cenami parametrického typu i u staveb, strojů a zařízení pro
těžbu a \ípravu uhlí tak, aby se zamezilo soustavnému neodůvodněnému růstu investičních nákladů. V neposlední řadě pak by měla být dořešena soustava odvodů a přídělů
ze zisku, která by vedla k důslednějšímu respektování ekologických norem a přispívala k zainteresovanosti územních orgánů na racionálním využívání přírodních zdrojů. Uvedené směry další racionalizace přestavby hospodářského mechanismu v hornictví
spolu s mobilizací vnitřních rezerv snižování nákladů zhmotnělé a živé práce tvoří
rámec problémů, které bude nutno řešit v založeném výzkumném úkolu P 01-125-828
"Výzkum racionálního vytěžení a úpravy uhelných zásob v ČSSR".
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DEVELOPMENT OF COAL MINING AND EXTRACTION OF BITUMENS IN CZECHOSLOVAKIA
Erich Goldberger, Engr.
The results of the state theme of the same name having been solved from 1986
till 1988 are discussed. This theme dealt with the prognoses, problems of conception
and selection of strategy on near as well as distant horizons. In connection with
proceeding structural changes in Czechoslovak national economy and with orientation
to policy of fuel and energy economy, solution of the problems on the near time horizon was connected with proposal of a balanced conception which would suit not
only to the intention to limit mining, especially that of power coal, but also to
the other, socially political, environmental and technical and economic viewpoints
in particular. With respect to uncertainties and vagueness of future social coal
demands and long advance of territorial and mining-technical preparation of extraction, it was necessary to pay extraordinary attention to limitation of risks
connected with strategic decisions reaching the distant horizon.

ENTWICKLUNG DES KOHLENBERGBAOS UND DER BITUMENGEWINNUNG IN DER ČSSR
Dipl.-Ing. Erich Goldberger
Der Aufsatz behandelt die Ergebnisse der gleichnamigen staatlichen Aufgabe,
die in den Jahren 1986 bis 1988 gelôst worden war. Die Aufgabe befasste sich mit
Prognosen, Konzeptionsproblemen und mit der Wahl der Strategie im näheren sowie
im entfernten Zeithorizont. Ira Zusanunenhang mit den verläufenden strukturellen Anderungen in tt>ohechoslowakischer Volkswirtschaft und Orientierung auf brennstoffenergetische Ersparungspolitik wurde die Lôsung der Problematik im näheren Zeithorizont
mit Entwurf einer ausgewogener Konzeption verbunden, die nicht nur den Vorhaben
der Beschränkung der Gewinnung insbesondere energetischer Kohle sondern auch anderen, vor allem sozial-politischen, territorial-ôkologischen und technisch-ôkonomischan Standpunkten entsprechen wiirde. Mit Bezug auf Unsicherheiten bis Untestimmtheiten zunkiiftiger gemeinschaftlicher Bediirfnisse nach Kohle und grossen Vorsprung
territorialer und grubentechnischer Vorbereitung der Gewinnung war es notwending,
der Beschränkung der mit der strategischen Entscheidung verbundenen Risiken, die
in den entfernten Horizont beträchtlich hinreichen, ausserordentliche Aufmerksamkeit zu widmen.
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VLIV INTENZIFIKAČNÍCH TENDENCÍNÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
NA ROZVOJ OBORU ČERNÉHO UHLÍ

Ing. Libor Doležal, ing. Dušan Gálik

1. 1?VOD
Z hlediska měnících se podmínek trvalého tříbení názorů na oblast zájmu z vyšších národohospodářských hledisek trvá skutečnost, že pro další rozvoj oboru černého uhlí v ČSSR je program rozvoje čs. hutnictví železa, a s tím zejména spojená
výroba surového železa a koksu, rozhodující. Celkové objemy těžeb uhlí, výroby železa a oceli, koksu a koksochemických výrobků se zřejmě budou ve výhledech měnit
tím více, čím více se bude přihlížet k rozsahům jednotlivých složek produkce a zejména jejich kvalitě. Z této skutečnosti již dnes vyplývá řada úkolů, které bude
nutno řešit a rozhodovat včas tak, aby nedocházelo k časovým skluzům a ztrátám, jejichž dosah se - zejména v sociálně-ekonomické sféře, ekonomice vnitřní i vnější
a posléze i ekologii - může promítat dlouhodobě.
2. VÝCHOZÍ CHARAKTERISTIKY ROZVOJE OBORU ČERNÉHO UHLf
Cílové záměry palivoenergetického komplexu /dále PEK/, uvedené v pracích VTÍPEK,
a z nich vyplývající prognózy rozvoje uhelného hornictví, vychází především z předpokladu plnění jednoho z rozhodujících programů - snižování energetické náročnosti
národního hospodářství /NH/ a soustavné omezování energeticky náročných výrob. Reálnost prognóz pak bude tím více vzdálena budoucím skutečnostem, čím méně bude možno
ovlivňovat a měnit výchozí stav. Ten se stal impulsem k tvorbě prognózy mimo jiné
i proto, že dosavadní stav je neúnosný v těch směrech a hlediscích, jež jsou pro
další rozvoj společnosti neprůchodné.
Jednou z bariér existujícího stavu je nejen dosavadní rozvoj uhelného hornictví,
ale zejména vysoká energetická i jiná náročnost národního hospodářství na bázi současných požadavků a potřeb. Jestliže existují objektivní skutečnosti, které vyvolávají tento stav - a těch lze vyjmenovat celou řadu - existují také skutečnosti subjektivní, které v mnoha případech překrývají objektivitu danou historickým vývojem.
Je tedy třeba zabývat se zejména problematikou vnějších vztahů ve dvou rovinách,
a to:
- vnější vztahy z pohledu černouhelných koncernů, tj. sladování těžebních potřeb
a možností se sférou užití;
- vnější vztahy československé ekonomiky a jejich vliv na rozvoj oboru černého uhlí,
kam se promítají vlivy dalšího rozvoje černé metalurgie, dále energetiky, ale posléze i jiné komponenty z úrovně národního hospodářství jako celku.
Vycházeje z předchozího je nutno konstatovat, že většina prognóz rozvoje černouhelných koncernů předchází adekvátní představy navazujících odvětví čs. průmyslu. U nich nelze dosud jednoznačně vymezit jejich výrobní programy v budoucích obdobích a tedy ani očekávaná kvanta základních výrob a z nich vyplývající potřeby
černého uhlí, především UVl'K.
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Vzhledem k šíři a mnohostrannosti těchto problémů lze tyto závažné otázky jen
naznačit a přiblížit. Jde o dynamický vývoj otevřených systémů podléhajících mimo
jiné i operativním změnám, který se nemůže v období přestavby hospodářského mechanismu při nově zjištěných skutečnostech vyhnout žádný obor, stejně jako žádný jednotlivý státní či jiný podnik.
3. NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE ČERNOUHELNfcH KONCERN& NA 9 .PĚTILETKU A VÝHLED DO R.2O1O
V návaznosti na probíhající strukturální změny v rozvoji jednotlivých odvětví
národního hospodářství dojde ve výhledovém období k výraznějším změnám v palivoenergetické bilanci.
Upřesněná výhledová struktura zahrnuje paralelně rozvoj jaderné energetiky
a zvýšené dovozy plynu při současném snižování objemu těžby a spotřeby černého
i hnědého uhlí.
V těchto intencích byla v odboru 336 zpracovaná varianta koncepce rozvoje oboru černého uhlí na 9. pětiletku a výhled do r. 2010, jejíž hlavní zdrojové, dovozní
a vývozní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 1.
Tab. 1

Hlavní zdrojové, dovozní a vývozní komponenty ČU a koksu
ve výhledu do r. 2010

U k a z a t e l

Měrná
jedn.

toho

Těžba čer.uhlí
celkem
UVPK

N

černé uhlí
energet.
Tříděné uhlí

oho

10 .PLP

11 .PLP

12 .PLP

8.PLP

Skut.

Plán

1985

1990

1995

2000

2005

2010

26 223

23 300

21 300

14 900

13 600

18 800
11 800

17 OOO

16 465

25 OOO
15 950

9 758
1 492

9 050
1 275

8 400
1 O9O

7 700
1 045

7 000
950

6 300

10 237

10 3 90
2 790
7 600

9 900

9 200

7 700

3 200
6 700
1 400

3 000

8 500
2 800
5 700
-

P r o g n 6 z a

10 700

900

3

Výroba koksu
celkem

•U

Báňský koks
Hutní koks

Vývoz UVPK

•

2 894
7 343
2 600

6 200

1 200

1 640
1 190

z SSSR

1 370
3 225

1 500
3 OOO

3 000

3 OOO

celkem

4 600

4 500

4 500

4 500

Vývoz koksu
Dovoz
černého
uhlí
energetic.

c

9. PLP

7. PLP

z PLR

1 000

800

500

1 500

1 5OO

250
1 000
2 500
3 500

2 550
5 150
1 000
2 OOO
3 000

Koncepce této varianty vychází z analýzy skutečného vývoje čsl. energetického
hospodářství do r.1985, z ocenění dosavadního plnění 8. pětiletky a z očekávaného
vývoje do r. 1990.
Navrhovaná varianta je v souladu s úkoly XVII. sjezdu KSC orientována na prosazení energeticky méně náročného typu čsl. národního hospodářství, čemuž nasvědčují
i cílové hodnoty TS PEZ k r.2000 ve výši 115,3 mil. tmp a k roku 2000 117,7 mil.trap.
Vzhledem k setrvačnému a dlouhodobě negativnímu působení dosavadního extenzívní-
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ho rozvoje čsl. národního hospodářství, zahrnuje tato varianta předpoklad sestupného trendu výroby surového železa až na úroveň 6 mil. t/rok k roku 2010 a tomu odpovídající nároky na potřebu UVPK a koksu.
Z těchto výchozích národohospodářských tfvah byly posléze odvozeny i požadavky
na rozvoj oboru černého uhlí, tzn. rozvoj černouhelných revírů OKD a KDK, zabezpečujících jak energetické potřeby, tak požadavky na UVPK,
Charakteristickým rysem této varianty je to, že při omezených investičních
prostředcích jsou některé rozhodující akce odsunuty na vzdálenější období a požadované objemy i sortiment těžeb bude zajištován na stávajících těžebních kapacitách.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že těžební lokalita Frenštát je z hlediska
rozsahu a kvality uhelných zásob ověřených vrtným průzkumem nejperspektivnější v OKR.
Určujícími

faktory rozvojových trendů těžeb ČU jsou perspektivy dalšího rozvo-

je čsl. hutnictví. Předpokládaný výrazný pokles výroby surového železa až na možnou
limitní hodnotu cca 6 mil. t v r. 2010, a tomu odpovídající požadavky na potřebu
UVPK a koksu, má z hlediska rozvoje OKR zásadní význam. Nelze opominout ani zhoršující se důlněgeologické podmínky a jejich vliv na ekonomiku těžebního procesu.
Vývoj těžeb KDK, který má klesající tendenci je orientován vývojem požadavků
odběratelů. Vzhledem k nutnosti snižovat energetickou náročnost je však nenaplňuje
zcela, nebot vývoj potřeb pokles nezaznamenáva.
Vývoj vybraných ukazatelů těžby za černouhelné koncerny OKD a KDK ve výhledovém období do r. 2010 včetně 9. pětiletky je uveden v tabulkách 2 a 3.na následující straně.
4. VLIV DALŠÍHO VÝVOJE VNĚJŠÍCH V Z T A H 8 ČS. EKONOMIKY A ČERNĚ METALURGIE
NA ROZVOJ OBORU ČERNČHO UHLÍ
Návrh progresivních cílů čs. vnějších ekonomických vztahů /dále VEV/, který
musí být zpracován pod zorným úhlem očekávaného vývoje vnějších podmínek světového
hospodářství /a tedy i vývoje v rámci společenství RVHP/ mění chápání VEV z jejich
dosud obvyklého úzkého vymezení - jako problematika zahraničního obchodu - na činitel, který koncipuje tyto vztahy daleko siřeji ve směru podchycení jejich následujících úkolů:
- umožnit realizaci progresivních změn ve struktuře výroby /posílení moderních, intenzivních technicko-technologických náročnějších směrů výroby při souběžném přiměřeném útlumu technicko-technologických směrů méně náročných, neintenzívních výrob/;
- vést k ostřejší specializaci výroby /nejen na straně výroby, ale i dovozu/;
- reprodukovat prostor a platební prostředky pro zajišťování deficitních, resp. zcela chybějících výrobních zdrojů pro zajištění efektivních výrob;
- přenášet parametrické vlivy vnějšího, nejen ekonomického, ale i technicko-ekonomického prostředí do národních ekonomik.
I když podmínky zapojení ekonomiky ČSSR do mezinárodní dělby práce na přelomu
70. a 80. let se až do současnosti částečně změnily a vyžádaly si i změnu některých
prvků v čs. národohospodářské strategii, přesto přetrvávají konkrétní odchylky výrobní struktury v následujících rysech:
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Tab. 2

Vývoj vybraných ukazatelů těžby ČU v OKR
Měrná
jedn.

Odbytová těžba

tis. t

z toho UVPK

tis. t

energet.

tis. t

P r o g n o z a

Skut.

Plán

1987

1990

22 765
16 280
6 547

22 100 21 380
15 950 15 280
6 150
6 100

1991

1992

1993

1994

1995

2000

2005

2010

21 240

20 940

20 710

14 970
5 970

14 800
5 910

19 100
13 600
5 500

16 600
11 800
4 800

14 900

15 180

2O 600
14 900

550
19 ,13

19 ,13

500
19 ,26

19 31

19 ,36

18 03 7
16 356
87 037

6 060

5 700

10 700
4 200

v tom:
tříděné
Výhřev.ČUE

tis. t

618

MJ/kg

Investice

mil.Kčs

Náklady celkem

mil.Kčs
prac.

19 ,22
16 410
7 PLP

Počet pracov.

Tab. 3

PLP

19 113

107793

560

19,16
17 300
19 500
111395

560
19 ,14
19 766
-

550

19 ,13
-

-

540

-

530

19 ,25

450

450

19 924
-

20 460
-

19 321
2O 461
111373

19 172

19 878
-

107144

18 918
18 051
98 370

2 850

2 800

2 800

2 700

2 200

2 200

2 100

640

590
15 ,70

565

560
15 ,41

545

500
15 ,69

450
14 ,2O

2 387

2 174

3 103
16 350

3 157
16 793

2 3 53
3 225

19 137

Vývoj vybraných ukazatelů těžby ČU v KDK

Odbytová těžba

tis. t

2 972
761
16 28
2 752

2 900

z toho tříděné

tis. t

Výhřevnost

MJ/kg

Investice

mil.Kčs

Náklady celkem

mil.Kčs

PLP
2768,2

2 452
2 736

Počet pracov.

prac.

18 281

18 488

PLP

665
15 ,85

2 900
665
15 ,80

15 ,70

-

-

-

3 062
-

3 074
-

3 105
-

15 ,46
3 133
-

2 565
3 140
17 854

15 ,58

16 416

- vysoký podíl hutnictví železa na tvorbě národního důchodu včetně nadměrné vývozní
funkce tohoto odvětví /přitom s nikoliv špičkovým technicko-technologickým a strukturním profilem sortimentu/;
- ne zcela uspokojivá oborová a výrobková struktura produkce chemického průmyslu
/malý podíl ušlechtilé chemie, absence některých produktů v oblasti organické chemie a biochemie/;
- odstup od světové úrovně v rozsahu, roli a struktuře elektroniky /zejména mikroelektroniky/ ve směru jak výrobního, tak spotřebního užití.
Ve věcné struktuře VEV se výše uvedené odchylky ve výrobní struktuře projevují
v následujících rysech:
- nadměrně vysoký podíl vývozu produktů s relativně nízkým stupněm opracování /včetně vývozu tzv. měkkých položek '/;
- nadměrně vysoký podíl vývozu běžného nestrojírenského spotřebního zboží /což včetně předchozího bodu znamená nepřiměřeně velký zdroj platebních prostředků ' f;
- neúměrně nízký podíl technologicky náročných, perspektivních oborů, charakterizovaných vysokým stupněm opracování /v exportu převažují tedy produkty méně náročné
na kvalifikovanou práci/;
- nadměrný podíl těžkého, mechanického strojírenství v celkovém exportu strojírenské produkce /jako relativně přiměřená se jeví účast takových výrobků, jako jsou
např. textilní a kožedělné stroje, silniční vozidla a určitá část sortimentu obráběcích strojů/.
Také tam, kde dosahujeme v oblasti VEV relativně příznivých výsledků je nutné
čelit a předcházet některým negativně se projevujícím a působícím tendencím jako je
např.:
- stále nedostatečně hluboká specializace výroby, vedoucí v některých výrobách k neoptimální sériovosti, vysokým režijním nákladům, nedostatečné koncentraci výzkumu
a vývoje apod.;
- ne zcela uspokojivá vazba mezi investičními výdaji a technicko-ekonomickou kvalitou exportní výkonnosti výrobků;
- problém spojený s odstraněním vnější ekonomické rovnováhy, a tím s úspornými zásahy v dovozu na počátku osmdesátých let - zejména strojů a zařízení - s dopadem
zejména na plnění úkolů v průběhu této pětiletky

.

Hlavním nástrojem restrukturalizace národního hospodářství - tudíž i oblasti
VEV - se musí stát investiční politika realizovaná v souladu s cíli strategie strukturálního rozvoje čs. ekonomiky na základě přísné zásluhovosti. Jde především o ty
vztahy, které prokázaly schopnost adaptace v nových podmínkách a dávají záruku
1/ v r. 1986 činil podíl skupiny paliva, hmoty a suroviny na celkovém vývozu
v CSSR 23,7 %
2/ v r. 1986 byl podíl skupiny nepotravinářské spotřební zboží na celkovém exportu
16,2 %
3/ V roce 1987 dosáhlo zadlužení ČSSR ve volných měnách /v mld. US 3/ netto 3,6 mld.
a jak je známo, jeho snížení bylo jedním z rozhodujících úkolů řešených na počátku 7. PLP.
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pozitivních výsledků v delším časovém období. Znamená to uvažovat s určitými investicemi do nových perspektivních oborů a výrob, které z počátku nepřinesou zisk srovnatelný s tradičními strukturami, avšak obsahují v sobě značný perspektivní potenciál.
Jedním ze základních odvětví národního hospodářství, ovlivňující budoucí rozvoj černouhelného hornictví, je hutnictví železa a v něm výroba surového železa,
oceli a válcovaného materiálu.
Srovnáme-li uplynulý vývoj čs. hutnictví s vývojem v ostatních průmyslových
zemích, musíme konstatovat, že byl sice ryshlý se všemi znaky extenzívního rozvoje,
avšak neb_ 1 ovlivňován mnohými konjukturálními nárazy kapitalistického hospodářství.
Podobně jako v ČSSR se vyvíjelo i hutnictví v zemích RVHP.
Pomineme-li bohatý a složitý historický vývoj čs. hutnictví, můžeme rozhodující
\5dobí jeho rozvoje po 2. světové válce rozdělit do tří hlavních etap:
do r. 1950 - obnova výroby oceli v předválečné výši /3,1 mil. t/rok/
1951 - 1960 -stoupnutí výroby na 10,8 mil. t/rok /NHKG/
1961 - 1975 -výroba 14,3 mil. t/rok /VSŽ a ost./
1986 -výroba 16,0 mil. t/rok
Již se shora uvedených hodnot je patrno, že - obdobně jako v jiných odvětvích - šlo
o mimořádně rychlý rozvoj, i když charakteristickým rysem nebylo jen samotné zvyšování výroby oceli. Současně byla prováděna i řada žádoucích intenzifikačních akcí
/martinské pece v TŽ VŘSR a NHKG, tandemové pece v NHKG/ - dosažení vysoce progresivního vývoje parametrů vysokopecní výroby,

zavedení bezzvonové sazebny, zajiště-

ní výroby a výstavby výkonných válcovacích tratí, zavedení výroby protlačované oceli atd. - avšak v relativně malém rozsahu.
V tomto období již nastal v zahraničí, zejména v kapitalistických státech,
prudký rozvoj,a to hlavně v intenzifikaci výroby oceli a všech ostatních hutnických
pochodů.
Přes veškeré úsilí se již u nás nepodařilo těmito závažnými modernizačními
programy zachytit prudký nástup intenzifikačních trendů ve světě, jak vyplývá z následujícího přehledu /r.1986/:
Stát:

Produktivita práce v t oceli na 1 pracovníka/rok:

Lucembursko

325

Belgie
NSR
Francie

300
250
220

ČSSR

125 /1986/
119 /199O plán/
114 /2000 plán/
Vybavenost národního hospodářství hutními výrobky, kterou definujeme jako

tzv. kovový fond země, vzrůstala však velmi prudce. Tento zdánlivě příznivý trend
se v posledních letech neobjektivně akcentoval a význam kovového fondu i jeho rozvoj se přecenil. Zjistilo se, že kovový fond není nevyčerpatelným surovinovým zdrojem, nebot při jeho obnově vzniká amortizační odpad. Zapomínalo se na skutečnost,
že kovový fond plní své hospodářské funkce a že jedině strukturální a kvalitativní
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změny při jeho obnově mohou při zvýšené obrátce přinést také zvýšený objem amortizačního šrotu. Je přirozené, že jako odezva na značné přírůstky výroby oceli před
20 lety došlo k přírůstku výskytu amortizačního šrotu. Je třeba si dále uvědomit,
že naše hutnictví se stalo dokonce exportním odvětvím, což jenom ve srovnání s objemy a hospodařením jiných států dokumentuje jeho nadměrnost způsobenou materiálově
náročnou strukturou ve strojírenství a nedostatečnými ekonomickými stimuly, které by
vedly k vyšší technologické úrovni využívání železných kovů v národním hospodářství.
Vysoká palivoenergetická náročnost, nízký podíl šrotu ve výrobě oceli atd., jsou
hlavní příčinou nízké hospodárnosti čs. hutnictví. Výroba koksu v oboru hutnictví
se dostává navíc do kritického stavu v důsledku dožívání stávajících baterií a neustálého odsouvání potřebné výstavby nových agregátů. Tato okolnost brzdí trvale i
žádoucí technický rozvoj i aplikaci ekologických opatření. Současný stav čs. vysokých pe=í není příznivý, dochází ke kumulaci oprav, přičemž jejich rozsah převyšuje
vyčleněné strojírenské a montážní kapacity.
Pokud jde o ocelářství je třeba konstatovat, že struktura výroby oceli, charakterizovaná podílem oceli vyrobené v kyslíkovém konvertoru, neodpovídá světovému
průměru. Podíl konvertorové

oceli v roce 1990 v ČSSR nedosáhne světového průměru

z roku 1975. Celkem uspokojující je úroveň i množství výrob oceli v obloukových pecích. Zaostává však výstavba vakuové techniky a zařízení pro odsiřování železa. Ze
současných válcovacích tratí má předpoklady pro účelnou modernizaci jen 50 % tratí.
Stupeň automatizace řízení technologických procesů je nízký. Ojedinělým případem je
úspěšné zvládnutí ASŘTP vysoké pece ve VŽSKG, popř. kyslíkového konvertoru ve VSŽ
a VZSKG.
Situace ve využívání odpadů v ČSSR je také nepříznivá, zejména pro nízkou vybavenost hutních závodů zařízením pro regeneraci a zpracování těchto druhotných materiálů. Není dostatečně využívána především struska, prach a kaly z oceláren. Využití kovů z pevných odpadů činí jen asi 50 %, nevyužívá se tedy asi 600 OOO t železné substance ročně.
Předchozí základní informace a fakta lze shrnout takto:
a/ Čs. hutnictví bylo po II. svět. válce budováno extenzívně jako surovinová základna čs. strojírenství.
b/ Tempo růstu čs. hutní výroby v tomto období nemá obdoby.
c/ Vybavenost nár. hospodářství hutními výrobky se dnes blíží světové špičce.
d/ Tzv.kovový fond se dosud neobjektivně posuzoval, význam amortizačního šrotu se teprve začíná zhodnocovat a jsou objektivně posuzovány návrhy na snížení
výroby surového železa.
e/ čs. hutnictví je však též významným exportním odvětvími vývoz je stále více předmětem kritiky. Nepříznivý vývoj je především u předvalků II. jakosti /23,7 % vývozu/ .
f/ Rozsah čs. hutnictví je vzhledem k domácí surovinové základně nadměrný. Příčinou
je však též
- neúměrná materiálová náročnost strojírenství a stavebnictví,
- nízká kvalita oceli, nebo nezájem o zužitkování /nepřipravenost průmyslu/ kvalitních ocelí mezitím již vyráběných, či uplatňování umělých hmot.
g/ Z hlediska palivoenergetické spotřeby lze konstatovat, že čs. hutnictví je enormně náročné pro
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- nízká obsah železa v dovážené rudě a v její bazicitě,
- riík-ký podíl šrotu /jako suroviny s nulovým energetickým obsahem/ ve vsázce pro
výrobu oceli,
- pro pomalý postup zdokonalování technologie výroby surového železa /zvyšování
bohatosti vsázky a používání vysoce kvalitního koksu ve vysokých pecích/,
- nevyužívání druhotných zdrojů energie.
Bohužel je nutno konstatovat, že technická úroveň čs. hutnictví v porovnání
s úrovní průmyslové vyspělých států bude zaostávat i nadále, a že do roku 2010 nelze
očekávat praktické uplatnění některé z technologií, jež se mezitím ve světě budou
částečně zavádět. Jde např. o plynulé koksování, přímou výrobu železa a oceli, plynulé procesy výroby oceli včetně úplné eliminace ingotového odlévání oceli, spojení
plynulého odlévání a tváření v jednom technologických procesu, impulsívní a vibrační
tváření, popř. o nové tavící technologie atd.
Mezi nejvýznamnější směry technického rozvoje v ČSSR lze tedy zahrnout inovační programy v těchto oblastech:
- minimalizace palivoenergetické náročnosti /kovnatost vsázky, jakost koksu, modernizace ocelářství - trafoplechy/;
- minimalizace materiálové náročnosti /omezování dovozu kovové substance a snižování potreľ y výroby prvotního kovu, zavádění progresivních postupů sekundární metalurgie s využíváním legovaných odpadů, zpracování odpadů, úletů a kalů/;
- maximalizace hodnoty hutních výrobků /oceli pro trubky, reaktory jaderných komplesů/, plechů, stavební oceli;
- modernizace a intenzifikace výrobní základny, využití výpočetní techniky.
Současně je však nutno si uvědomit, že objem investičních prostředků, které by
bylo třeba vynaložit na vyčerpávající realizaci uvažovaného souboru inovací v hodnotě mnoha desítek miliard Kčs se vymyká z investiční bariéry a nelze jej proto považovat za reálný.
Za takové situace existuje jediné reálné řešení, kterým je alternativa vybraných inovací při současné stagnaci /snížení/ výroby oceli a surového železa při
strukturálních změnách výrobního zařízení a zejména širokého sortimentu hutních výrobků. Mezinárodní kooperace a specializace bude toto řešení nevyhnutelně podmiňovat.
Současný stav čs. hutnictví vyžaduje tedy bezodkladně a energicky vyřešit tyto
zcela základní otázky, podmiňující správné vytyčení programů rozvoje jednotlivých
podniků v rámci přestavby a hlavně urychlení jejich realizace. V podmínkách ČSSR,
kde spotřeba energií v hutích znamená až 12 % veškeré spotřebované energie ve státě,
je navíc podíl 68 % spotřeby energie v hutích /aglomerace a vysoké pece/ v uhlíku
koksu, vyráběného z nejcennější suroviny - černého koksovatelného uhlí. Proto každý
GJ úspor ve specifické i absolutní spotřebě má zcela výjimečný význam pro možnost
zvýšení dodávek bezdýmného paliva na domácí či devizový trh, což je nutno považovat
za závažný argument.
Vývoj struktury hutního průmyslu ČSSR, zejména pokud jde o množství vyráběné
produkce, se stále odchyluje od direktiv centra, nedochází ke snižování výroby surového železa a oceli. Roste nadále výrobní spotřeba kovů v národním hospodářství,
nejsou plněny úkoly ve vývozu výrobků z jiných odvětvi národního hospodářství
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a tento výpadek je nadále nahrazován růstem exportu hutních výrobků, a to v sortimentu výrobků s malým podílem opracování a s nízkými užitnými hodnotami.
Tyto závažné okolnosti si vynucují - jak již bylo zdůrazněno- okamžitá rozhodnutí, nebot jejich plnění /řešení/ budou tak složitá, že požadovaný efekt z jejich
realizace nelze očekávat před rokem 1995. Stálé oddalování výstavby a obnovy kapacit způsobuje navíc prakticky znásobení nákladů na inovace; vynaložené náklady na
tzv. udržení výroby, zejména na koksovnách, jsou tedy zcela nerentabilní a nesvědčí
o odborném a prozíravém řízení.
Mnohé nejasné problémy brání v současné době objektivnímu koncipování rozvoje
čs. hutí. Závažná rozhodnutí, zejména v otázce snižování výroby surového železa,
budou ovlivňovat přímo rozvoj hutí v Severomoravském kraji, ale stejně tak rozvoj
OKR.
Řešení hlavních a rozhodujících problémů v celém čsl. hutnictví bude v prvé
řadě vyžadovat:
- stanovit pro léta 1995 - 2000 objem výroby surového železa a oceli a výroby válcovaného materiálu;
- stanovit výrobu koksu v hutních koksovnách v přímé dohode s FMPE /specifická tíloha es. koksárenství v národním hospodářství, vysoká náročnost na investice a generální opravy/;
- dořešit ekonomicky a ekologicky nejvhodnější dislokaci vysokých pecí v hutních
podnicích;
- zajistit modernizaci ocelářských pecí a konvertorů se záměrem zabezpečit nutné
tavící kapacity šrotu;
- definitivně rozhodnout o likvidaci starých válcovacích tratí;
- využít kooperace a specializace ve výrobě válcovaného materiálu v rámci RVHP.
Vzhledem k vysoké palivoenergetické náročnosti produkce oceli v ČSSR bude dále
třeba:
- přehodnotit přístupy k úsporám paliv a energií, včetně vytvoření podmínek pro realizaci potřebných úsporných akcí;
- přehodnotit nízkou úroveň produktivity práce;
- dořešit vzájemné energetické vazby mezi hutními podniky v části kyslíku a koksárenského plynu /NHKG, VŽSKG, OKK/.
5. ZAVER
Vliv dalšího vývoje vnějších vztahů čs. ekonomiky na rozvoj oboru černého uhlí
a navazujících odvětví je jednoznačně klíčová problematika, vyžadující soustavné
pokračování a rozvíjení daných otázek, jak v navazujících úkolech SP RVT, tak v rámci ne dosud plně kontaktované spolupráce meziresortní, a dále vyžadující rozhodování na centrální úrovni o globálních záměrech čs. ekonomiky, určované dopředně a postupně realizované až do úrovně nově koncipovaných organizačních struktur již ustavených a dále zřizovaných státních podniků.
Cílové záměry palivoenergetického komplexu mají sice již svou konkrétní podobu,
odvozovanou od vlastních poznatků, které jsou trvale konfrontovány s poznatky, potřebami a cíli udávanými SPK, tíÚNV a dalších W Z . I tyto se však jistě budou
dále rozvíjet.
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V tomto příspěvku bylo využito poznatků ze závěrečné etapy / 7 / víkolu SP RVT P
01-125-815 "Rozvoj uhelného hornictví a těžby živic v ČSSR", který byl po tříletém
řešení ukončen v 11/88. Z jeho řešení vyplynulo mimo jiné, že v období přechodu čs.
ekonomiky na intenzívní charakter rozvoje byly využity jejich současné závěry, předpoklady a doporučení, k nimž je nutno bezesporu přihlížet.
Vliv dalšího vývoje černé metalurgie na rozvoj černouhelného hornictví je sice
uznáván, chápán ve stále širších souvislostech, ale doposud se nedaří propojit vzájemné jejich problémy do té míry, aby výslednicí byly národohospodářské přínosy
z těchto odvětví.
Použité zkratky
PEK
- palivoenergetický komplex
NH
ČU

- národní hospodářství
- černé uhlí

UVPK

- uhlí vhodné pro koksování

PLP
TS
PEZ

- pětiletý plán
- tuzemská spotřiba
- palivoenergetické zdroje

OKD
KDK
VEV

- Ostravsko-karvinské doly
- Kamenouhelné doly Kladno
- vnější ekonomické vztahy

NHKG

- Nová hut Klementa Gottwalda

VSZ
TZ VŘSR
KS

- Východoslovenské železárny
- Třinecké železárny
- kapitalistické státy

TR

- technický rozvoj

ASŘTP
VZSKG
OKK

- automatizovaný systém řízení technologických procesů
- Vítkovické železárny a strojírny K.G.
- Ostravsko karvinské koksovny

SP RVT

- státní plán rozvoje vědy a techniky

SPK
tftfNV

- státní plánovací komise
- tfstřední ústav národohospodářského výzkumu

WZ

- vědeckovýzkumná

základna
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РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUME • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUME
ВЛИЯНИЕ Т Ы ^ Ы Щ И Й >Ш1£а^ФИКА1ДШ ьАРОДЫОГС ХОЗЯЙСТВА ал РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
КАМЕННОГО УГЛЯ
Иях.

Либор Долежал, инж. Душен Галин
В нестоящей статье обобщены влияния тенденций интенсификации народного хо-

зайствв на развитие отрасли каменного угля с

использованием знаний решения за-

клгаительного этапа работ по государственной теме 815.
Исходным решающим фактом здесь влияние дальнейшего развития черной метеллурги;. и развитие внешних отношений чехослорэцкой экономики в связи со смежными отраслями и целевыми намерениями топливноенерг-тического комплекса в конфронтации
с потребностями к целями З В Д О В Й С М Ы М И вь-шестояшими о(.генами и другими научно-исследовь ге." ьскими о^гсчияяпиями.
Статья дополнена приложениями Е ииде татлиц, содержащими основные денные о
pasťa6uTt:Boe«o»< варианте отрасли кипенного угла в í-ой пятилетке как и в перспективе до 2010 г., которая исходит из со тояния знения данной проблематики к концу
193-' г.

EFFECT OF THE INTENSIFICATION TENDENCIES OF NATIONAL ECONOMY ON THE DEVELOPMENT
OF BITUMINOUS COAL BRANCH
Libor Doležal, Engr., Dušan Gálik, Engr.
The effects of the intensification tendencies of national economy on the development of bituminous coal branch are summarized in this contribution based on
the results of the solution of the concluding stage of the state theme No. 815.
The starting decisive fact is here the effect of further development of iron
and steel metallurgy and development of external dependencies of the Czechoslovak
economics in connection with subsequent branches and final intentions of the fuel
and energy complex confronted with the needs and targets as given by the superior
authorities and other research institutions.
The paper is complemented by tables containing basic data on the elaborated
variant of the development of bituminous coal branch in the 9th five year plan as
well as in the outlook up to 2О1О which is based on the knowledge of the given
problems at the end of 1988.
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EINFLUSS DER INTENSIVIERUNGSTENDENZEN DER VOLKSWIRTSCHAFT AUF DIE ENTWICKLUNG
DES BEREICHS DER STEINKOHLE
Dipl.-Ind. Libor Doležal, Dipl.-Ing. Dušan Gálik
In diesem Beitrag werden die Einflüsse der Intensivierunastendenzea der Volkswirtschaft auf die Entwicklung des Bereichs der Steinkohle mit Ausnutzung der
Erkenntnisse aus der Lösung der Abschlussetappe der Arbeiten im Rahmen der staatlichen Aufgabe 815 zusammengefasst.
Die entscheidende Ausgangstatsache ist hier der Einfluss weiterer Entwicklung
der Schwarzmetallurgie und die Entwicklung äusserer Beziehungen der tschechoslowakischen Ökonomik in Verbindung mit anknüpfenden Bereichen sowie Zielvorhaben des
brennstoffenergetischen Komplexes, konfrontiert mit den Bedürfnissen und Zielen,
die von obenstehenden Organen und anderen Forschungsorganisationen angegeben sind.
Der Aufsatz ist mit Tafelbeilagen ergänzt, die Grundangaben über die bearbeitete Variante der Entwicklung des Bereichs der Steinkohle sowohl für den 9. Fünfjahrplan als auch für die Aussicht bis 2010 enthalten, die aus dem Stand der Erkenntnisse der gegebenen Problematik zum Ende des Jahres 1988 hinausgeht.
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SOUBORNÁ STUDIE PROGNÓZY TĚŽBY UHLÍ V SHR

Ing. Karel Šmíd
Oblastní plán rozvoje Severočeského kraje, schválený usnesením vlády ČSR č.
310/81 a usnesením předsednictva vlády ČSSR č- 224/81, uložil v souvislosti se snižujícím se stavem zásob hnědého uhlí řešit vstup do trvalých a dočasných ochranných
pilířů a koridorů v území severočeské hnědouhelné pánve /SHP/, vytvořených dřívějšími rozhodnutími, a o výsledku předložit do 31.12.1983 zprávu komisi vlád

ČSSR a

ČSR pro řešení problémů rozvoje Severočeského kraje. Ve zprávě vypracované FMPE se
nepodařilo sjednotit názory na způsob a dobu vstupu do zmíněných ochranných pilířů
a koridorů a navíc se v ní objevila některá další, původně neuvažovaná hlediska řešení daného problému. Proto komxse na svém 30. jednání dne 20. 7. 1984 vzala zprávu
na vědomí, nepostoupila ji však oproti původnímu záměru vládě ČSSR a uložila vypracovat soubornou studii prognózy těžby uhlí v SHR po roce 2000 a v ní, v návaznosti
na očekávaný vývoj celospolečenské potřeby uhlí a ekologických důsledků jeho užití,
vyhodnotit srovnatelné technicko-ekonomické varianty báňských postupů. FMPE pak
vypracovalo podrobný rozpis prací na požadované souborné studii, který byl po projednání s ostatními zainteresovanými orgány a organizacemi dodáte \iě zařazen jako
příloha 2 do důvodové zprávy usnesení vlády ČSR č. 270/85 a usnesení vlády ČSSR
č. 241/85. Koordinací souvisejících prací a vypracováním vlastní souborné studie
byl pověřen VTÍPEK v rámci úkolu P 01-125-815, řešeného v létecn 1986 až 1988.
1. CELOSPOLEČENSKÉ POTŘEBY HNĚDÉHO UHLf S PŘIHLĚDNUTfM K EKOLOGICKÝM D 8 S L E D K 8 M
JEHO UZlTÍ
V budoucím vývoji čs. palivoenergetického komplexu /PEK/ se dále zvýrazní jeho
úloha při řešení konfliktu mezi všelidskými ekologickými požadavky omezování spotřeby fosilních paliv, zejména hnědého uhlí, a mechanismem světového trhu, na němž
ostrá konkurence brání vytvoření dostatečného prostoru pro racionální využívání
prvotních zdrojů a šetrné nakládání se životním prostředím. Ani sebelepším zhodnocováním prvotních zdrojů paliv a energií nebude možno řešit problémy spojené s vedlejším a tím méně hlavním proudem emisí, vznikajících používáním fosilních paliv,
bez výrazného růstu relativní investiční i provozní ekonomické náročnosti PEK. Nahrazování fosilních paliv jadernou energií není pro její značný podíl fixních nákladů - a z něho vyplývající nutnost dosahování vysokého využití výkonu - neomezené.
Možnosti akumulování energie z jaderných zdrojů pro řešení nerovnoměrnosti odběru
jsou dány

vhodnými lokalitami pro zakládání přečerpávacích vodních elektráren.

Alternativa akumulování energie z jaderných zdrojů po dobu poklesu jejího odběru
výrobou vodíku elektrolytickou cestou by přes zlepšené využití jaderných zařízení
vedla v důsledku nedostatečného využití nezbytných kompresních zařízení ke značnému růstu celkové ekonomické náročnosti. Proto lze očekávat, že při zabezpečování výroby elektřiny pro střední pásmo odběrového diagramu a při zabezpečování centralizovaných dodávek tepla v oblastech vzdálených od jaderných výroben, zůstane zachován určitý prostor pro využívání fosilních paliv. Samozřejmě jen za předpokladu
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vyřešení souvisejících ekologických problémů v mezích komparativní ekonomické efektivnosti alternativních zdrojů.
Nahrazování tuzemského hnědého uhlí, dobývaného převážně ekonomicky výhodným
lomovým způsobem, dováženými ušlechtilými palivy by se vzhledem k očekávané dlouhodobé tendenci růstu světových cen ropy a zemního plynu rovněž neobešlo bez dalšího
růstu nákladů na pořízení prvotních zdrojů paliv a energií. Protože se v perspektivě budou přírodně polohové podmínky těžby hnědého uhlí v ČSS1< zhoršovat pomaleji
než přírodně polohové podmínky těžby ropy a zemního plynu v zahraničí, lze na základě komparativní ekonomické efektivnosti předpokládat výrazný rozvoj technologií
zplyňování hnědého uhlí a jeho využívání v integrovaných energochemických systémech.
Energeticky úsporný typ rozvoje čs. národního hospodářství v podmínkách stále
přísnějších požadavků jak na ochranu životního prostředí, tak na společensko-ekonomickou efektivnost, vyžadoval uplatnit již v návrhu koncepce 9. pětiletky a dlouhodobého výhledu diferencovaný přístup k řešeni problémů jednotlivých oborů i koncernů přiměřeně rozsahu a skladbě jejich zásob, přírodně polohovým a územním podmínkám, možnostem vědeckotechnického rozvoje těžebních, Opravárenských a zušlech£ovacích procesů a řadě společensko-ekonomických omezení a kritérií. V tomto návrhu bylo nutno respektovat jak především ekologickými požadavky vyvolané zužování prostoru užití tohoto paliva pro klasické energetické účely v uvažovaném časovém horizontu, tak perspektivní vytváření prostoru užití této suroviny jako náhrady za ropu,
resp. zemní plyn, v ekologicky přijatelných a ekonomicky efektivních energochemickych technologiích. Realizace celkového útlumu těžeb bude za těchto okolností vyžadovat přednostní omei.i.-'íní těžby jednoúčelového energetického hnědého uhli a lignitu dobývaného ekonomicky náročným hlubinným způsobem, při současném preferování těžby kvalitního hnědého uhlí dobývaného ekonomicky výrazně účinnějším lomovým způsobem. Proto bylo znovu doporučeno přednostně omezovat těžbu koncernu ULB, zejména
zastavit otvírku dolu Gbely. Kromě toho bylo doporučeno přizpůsobit těžby koncernu
HDB ubývajícím zásobám, jejichž rozsah nelze výrazněji ovlivnit ani uvolňováním zásob vázaných v ochranných pilířích a koridorech. Daleko nejobtížnější byla příprava
doporučení vývoje těžeb koncernu SHD, při níž bylo nutno vypracovat řadu variant
a provést jejich náročné hodnocení.
Z orientačního vymezení vývoje potřeb hnědého uhlí pro energetické a chemicko-technologické účely a intervalů možného vývoje odbytových těžeb koncernů ULB a HDB
lze usuzovat i na intervaly možného vývoje požadavků na odbytové těžby rozhodujícího koncernu SHD /v mil. t/:
interval potřeb hnědého uhlí

2O1O
60,0 až 61,5

2O3O
40,0 až 52,4

interval těžeb ULB
interval těžeb HDB
interval požadavků na SHD

2,5 až 5,4
13,7 až 15,2
39,4 až 45,3

0
až 3,4
O
až 11,1
25,5 až 52,4

Zabezpečení těžeb v uvedených hranicích intervalů požadavků potvrdilo nutnost
řešit problematiku uvolňování zásob vázaných v ochranných pilířích a koridorech
SHP. Rozsah a struktura exploatace těchto zásob a tím i doba trvání související
báňské činnosti předurčí, zda se v daleké budoucnosti bude hnědé uhlí moci využívat jen v omezeném rozsahu pro energetické účely, nebo také pro účely perspektivních
energochemických technologií. Podle různých variant dlouhodobého vývoje těžby v SHD
lze v závislosti na způsobu řešení exploatace zásob v ochranných pilířích a korido-
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rech a některých dalších problémů předpokládat celkovou těžbu v intervalu 1,9 až
7,3 mld. tun hnědého uhlí a s tím související ukončení báňské činnosti v intervalu
let 2030 až 2237.
V jednotlivých variantách dlouhodobého vývoje těžeb hnědého uhlí v SHD a způsobů řešení střetů zájmů v SHP je problematika otvírek a rekonstrukcí lomů a tím
i exploatace zásob v souvisejících ochranných pilířích a koridorech řešena odlišně.
Proto v nich s odlišnou intenzitou vystupuje do popředí rozpor mezi mimořádně dlouhou dobou potřebnou pro přípravu a realizaci všech souvisejících investic a mezi
dobou, na kterou je možno ještě s přijatelnou nepřesností předpovědět potřebný objem, sortiment a kvalitu hnědého uhlí pro různé oblasti jeho očekávaného užití. Tento rozpor tvoří podstatu nejistoty až neurčitosti, se kterou je spojeno rozhodování
o výběru varianty a která si vynutila uplatnit specifický metodologický a metodický
přístup, umožňující omezit rizika spojená s rozhodováním o výběru varianty na nezbytnou míru. Podstatným prvkem uplatněného přístupu je model rozhodování v situaci nejistoty až neurčitosti, vycházející z teorie her, jmenovitě z metody známé pod názvem hra inteligentního hráče 3 neinteligentním hráčem či také hra člověka s přírodou .
2. ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY AŽ NEURČITOSTI
Model vychází ze skutečnosti, že s délkou časového horizontu roste interval
hodnot prognózované veličiny. Uvnitř posloupnosti těchto intervalů, označované jako
zóna neurčitosti, lze vytvářet různé trajektorie vývoje prognózované veličiny v čase. Každá z trajektorií v každém časovém okamžiku udává hodnotu prognózované veličiny, v posloupnosti časových okamžiků pak časovou řadu hodnot prognózované veličiny.
Pro účely modelu rozhodování v situaci neurčitosti si lze všechny tyto časové řady
představit jako dvě množiny, z nichž jednu tvoří časové řady pro budoucnost navrhovaných variant vývoje jako výraz omezených možností a zájmů subjektu rozhodovatele,
druhou pak časové řady v budoucnosti možných variant vývoje jako výraz objektivní
reality nezávislé na rozhodováteli; průnikem těchto množin je pak pro model vymezen
rozhodovací prostor.
V modelu jsou jako kritéria uplatněny srovnatelné diskontované hodnoty bu3
společenských nákladů, nebo společenského efektu uvažovaných souhrnných variant. Veličina diskontovaných společenských nákladu je vymezena jako součet diskontovaného
součtu časových řad jednorázových /diskrétních/ a provozních /kontinuálních/ nákladů nejen za vlastní báňskou činnost, ale i za ostatní uvažované aktivity v území
SHP. Veličina diskontovaného společenského efektu je pak vymezena jako součet diskontovaného rozdílu časových řad výnosů a jednorázových a provozních nákladů rovněž
za vlastní báňskou činnost i za ostatní uvažované aktivity v daném území.
V modelu jsou zmíněná kritéria upravována o adaptační náklady, které vznikají
v případě, že navrhovanou variantu vývoje bude po její realizaci někdy v budoucnu
nutno adaptovat přiměřeně podmínkám, odpovídajícím jiné možné variantě vývoje, uvažované v meších zóny neurčitosti.
Bude-li rozhodnutí o exploataci zásob v ochranných pilířích a koridorech SHP
založeno na navrhované variantě vývoje, u které se v budoucnu ukáže, že nedocenila
potřeby hnědého uhlí, at již v celkovém objemu či v některých druzích, stane se nezbytnou adaptace zabezpečením jiných, pohotovějších zdrojů energie. Jinak by totiž
schodek v budoucí palivoenergetické bilanci nutně vedl ke zpomalení celkového tempa
růstu národního hospodářství.
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Bude-li naopak rozhodnutí o exploataci zásob v ochranných pilířích a koridorech SHP založeno na navrhované variantě vývoje, u které se v budoucnu ukáže, že
přecenila potřeby hnědého uhlí, at již v celkovém objemu či v některých druzích,stane se nezbytnou adaptace bud omezením jiných, pružnějších zdrojů energie, nebo omezením vlastní těžby hnědého uhlí. Případ omezování vlastní těžby hnědéno uhlí by však
byl vzhledem k již zmíněnému nepoměru mezi dobou potřebnou k přípravě a výstavbě dolů
a dobou, pro kterou je možno s přijatelnou nepřesností prognózovat objem, sortiment
a kvalitu potřebného hnědého uhlí, doprovázen zejména nedosažením předpokládané účinnosti investic, resp. základních prostředků a nedosažením předpokládané produktivity
práce. To by ve svých důsledcích vedlo ke zpomalení tempa růstu národního hospodářství.
Vztahy mezi jednotlivými, pro budoucnost navrhovanými variantami vývoje a jednotlivými, v budoucnosti možnými variantami vývoje, jsou v modelu zobrazeny dvěma
maticemi, a to v závislosti na použitém kritériu bud N nebo E. Vzhledem k předpokládanému rozhodovacímu prostoru jsou množiny navrhovaných variant a možných variant
identické, takže jde o čtvercové matice. Označme ještě, že
s. =

souhrnná varianta navrhovaná pro soubor

podmínek p.,

P. =

soubor podmínek navrhované souhrnné varianty s^,

a t .=

diskontované náklady na adaptaci souhrnné varianty s., souboru podmínek p..

Prvky matice n^., resp. e.. vyjadřují velikost diskontovaných nákladů, resp.
diskontovaného společenského efektu navrhované souhrnné varianty s, ze souboru podmínek možné souhrnné varianty p.. Diagonálu této matice tvoří prvky n.. , resp. e^j,
všechny její ostatní prvky se stanoví jako
n

ij=nii

+

a

ij'resP-

e

i j - e i i "aij-

Pro hodnocení vztahu zobrazených v matici N jsou principy teorie her formulovány takto:
- optimistický princip doporučuje zvolit souhrnnou variantu vývoje, které odpovídají minimální z minimálních diskontovaných společenských nákladů:
s.i min min n..
1
i 3
i
j
- pesimistický princip doporučuje zvolit souhrnnou variantu vývoje, které odpovídají minimální z maximálních diskontovaných společenských nákladů:
s.i min max n.•
i
j
13
±
- princip "zlaté střední cesty" doporučuje zvolit souhrnnou variantu vývoje, které
odpovídají minimální z průměrných diskontovaných společenských nákladů:

Obdobně lze tyto principy formulovat i pro hodnocení vztahů zobrazených v matici E.
Každý z těchto principů vyhovuje určité individuální - subjektivní preferenční
představě. Jeho doporučení zvolit určitou navrhovanou variantu vývoje nelze považovat za objektivně racionální. Ve svém souhrnu však tyto principy představují jakousi
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kolektivní - objektivní preferenční představu. Jejich doporučení zamítnout určité
navrhované varianty lze tedy považovat za objektivně racionální. Z toho vyplývá, že
při tomto přístupu se zdží prostor pro rozhodování na oblast racionálně rovnocenných
variant vývoje.
Uvedený postup výběru racionálně rovnocenných variant vývoje s použitím kritériat a€ již diskontovaných společenských nákladů, či diskontovaného společenského
efektu, vede k omezení hospodářského rizika, spojeného s rozhodováním v situaci nejistoty až neurčitosti. Předpokládá však bodové, nikoliv intervalové určení všech
používaných informací.
Z dřívějších aplikací tohoto postupu plyne poznatek, že takto provedený výběr
racionálně rovnocenných variant vývoje bývá rozdílně citlivý na změny hodnot používaných informací. Jinými slovy, na rozdíl od některých variant, které i při změnách
použitého kritéria, tedy diskontovaných společenských nákladů nebo diskontovaného
společenského efektu, či při změnách diskontovaných adaptačních nákladů v předpokládaném intervalu zachovávají svoje postavení racionálně rovnocenné varianty, mohou
jiné varianty při těchto změnách, aĚ již velkého či malého rozsahu, toto svoje postavení pozbýt a být v něm nahrazeny variantami jinými.Podobné problémy řeší metody
matematického programování v rámci tzv. postoptimalizacního zkoumání stability bázických variant v závislosti na změnách omezení či kriteriálních koeficientů. Tato
skutečnost inspirovala rozšíření a zdokonalení dosud popsaného modelu originálním
postupem zkoumání stability racionálně rovnocenných variant v závislosti na změnách
předpokládaného tempa růstu společenské produktivity práce, resp. úrokové sazby,
a na změnách ocenění adaptačních nákladů.Tento postup zkoumání stability vybraných
racionálně rovnocenných variant umožňuje statistické hodnocení pravděpodobnosti, se
kterou jednotlivé varianty budou racionálně rovnocenné nejen při bodovém, ale i při
intervalovém zadání všech používaných informací. Takto byla výrazně zdokonalena základní metoda určení racionálně rovnocenných variant, založená na teorii her. Přínosem zmíněného postupu zkoumání stability vybraných racionálně rovnocenných variant
je, ne-li odstranění, pak tedy alespoň zmírnění možných důsledků nejistoty, resp.
neurčitosti, na výsledky rozhodovacího procesu.
3. HODNOCENÍ VARIANT
Potřebné informace o báňské činnosti SHD v závislosti na uvolňování zásob vázaných v ochranných pilířích a koridorech a na řešení střetů zájmů v dzemí pánve
byly vypracovány podle jednotných metodických zásad zabezpečujících jejich vnitřní
konzistentnost a vzájemnou srovnatelnost a jsou obsaženy v rozsáhlé účelově zpracované studijní dokumentaci. Předmětem této dokumentace jsou jak studie báňsko-technického řešení jednotlivých variant, tak studie řešení jejich důsledků na ostatní
rozhodující funkční subsystémy území, jmenovitě na chemický, hutní a ostatní průmysl, železniční a silniční dopravu, zemědělství, vodní hospodářství a osídlení.
V průběhu výzkumného řešení tvorby a hodnocení variant byl nejdříve vytvořen
tzv. původní okruh variant, v němž bylo uvažováno pět základních variant a dalších
deset jejich subvariant. Základní varianty jsou známé pod názvy velká, malá, reálná
R 86 krátká, reálná R 86 dlouhá a modifikovaná. Na základě hodnocení tohoto okruhu
variant bylo prokázáno, že v uvažovaných podmínkách nejistoty až neurčitosti má největší pravděpodobnost být z hlediska kvantifikovatelných společensko-ekonomických
kritérií racionální varianta modifikovaná. Vůči této variantě však byly uplatněny

72

námitky z některých nekvantifikovatelných hledisek, zejména v souvislosti s likvidací města Litvínov a ohrožením dlouhého pásma jižních svahů Krušných hor, takže bylo
rozhodnuto najít kompromisní řešení. Tak vznikl tzv. aktualizovaný okruh čtyř variant, označovaných jako I. až IV., v němž varianta I. představuje původní modifikovanou variantu. Na základě hodnocení tohoto okruhu variant bylo prokázáno, že v uvažovaných podmínkách nejistoty až neurčitosti má největší pravděpodobnost být racionální varianta IV. Celý postup nelze v rámci tohotc článku podrobně popsat, přičemž
zestručněný a neúplný popis by mohl vést ke zkreslenému pochopení dosažených výsledků. Proto byl pro daný ilčel model aplikován pro oba uvedené okruhy variant společně,
což umožnilo ucelenou a přehlednou interpretaci výsledků.
Charakteristické rozdíly mezi jednotlivými variantami báňské činnosti SHD
v závislosti na uvolňování zásob vázaných v ochranných pilířích a koridorech a na
řešení střetů zájmů v území pánve vyplývají z přiloženého přehledu. Většina jeho
údajů se týká celé životnosti revíru podle příslušné varianty; výjimku tvoří údaje
o jednorázových a běžných nákladech a výnosech, uvedených v zájmu srovnatelnosti
jednotně do roku 2075, a to jak za báňskou činnost, tak za ostatní uvažované aktivity v území SHP. Podrobnější informace lze zjistit z uvedené literatury, zejména
ze souborné studie / 5 / .
Výsledky aplikace modelu v zóně neurčitosti, uvažované jako nemetrický prostor v závislosti na různých principech a kritériích rozhodování, verzích vyjádření
a parametrizaci adaptačních nákladu a intervalech možných změn tempa růstu společenské produktivity práce, pak pro jednotlivé varianty ukazují, že jejich pravděpodobnost být racionální je následující:
velká
malá
reálná R 86 krátká
reálná R 86 dlouhá
modifikovaná 2 I.
II.
III.
IV.

0,089
0,196
0,004
0,002
0,152
0,067
0,099
0,391

Tyto výsledky lze při dané nejistotě až neurčitosti dále využít pro zhodnocení základních územních rozhodnutí stanovením pravděpodobnosti jejich racionality:
zachování ochranných pilířů Chomutova
uvolnění těchto pilířů

0,909
0,091

- v roce 2025

0,089

- v roce 2050

0,002

zachování ochranných pilířů Jirkova

0,911

uvolnění těchto pilířů v roce 2055

O,O89

zachování ochranného pilíře koridoru
Hořany - Bylany
uvolnění tohoto pilíře

0,196
0,804

- v roce 2005

0,715

- v roce 2121

0,089

zachování ochranných pilířů CHZ ČSSP
uvolnění těchto pilířů

O,263
0,737
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- v roce 2025

0,391

- v roce 2O3O

0,247

- v roce 2040

0,099

zachování ochranných pilířů Litvínova

0,759

uvolnění těchto pilířů

0,241

- v roce 2040

0,152

- v roce 2060

O,O89

zachování ochranných pilířů Dubí, Krupka,
Proboštov
uvolnění těchto pilířů

0,911
0,089

Provedené hodnocení variant, v jehož rámci byly simulovány společensko-ekonomické důsledky volby variant pro desetitisíce možných případů budoucího vývoje, poskytlo informace, jejichž využitím v rozhodovacím procesu lze výrazně omezit související rizika.
4. DOPORUČENE ŘEŠENÍ
Na základě provedených prací byla doporučena varianta IV., která se zřetelem
k širším souvislostem strukturálních změn v národním hospodářství, uvažujících s výrazným poklesem palivoenergetické náročnosti a s rozsáhlými substitučními procesy
uvnitř palivoenergetického komplexu, umožňuje v dostatečné míře zabezpečovat předpokládané společenské potřeby hnědého uhlí v celém dloubám časovém horizontu, aniž
by přitom bylo nutno uvažovat s uvolněním zásob v ochranných pilířích Chomutova,
Jirkova, Litvínova, Dubí, Krupky a Proboštova a přilehlých koridorů a s ohrožením
dlouhého pásma jižních svahů Krušných hor. V podmínkách nastoupené cesty omezování
spotřeby hnědého uhlí pro klasické energetické' účely a očekávaného zavádění hnědého
uhlí jako suroviny do energocheniickych vyrob -\e uvažováno s omezováním báňské činnosti v okrajových částech pánve a s přednostním rozvíjením této činnosti v centrální oblasti pánve, kde jsou k dispozici ještě poměrně značné zásoby relativně kvalitního hnědého uhlí vázané ze značné části ochrannými pilíři Chemických závodů ČSSP
/CHZ ČSSP/ a souvisejících koridorů Most-Litvínov, Záluží-Komořany, Souš-Komořany
a Hořany-Bylany. Uvolnění zásob vázaných dosud ochranným pilířem koridoru Hořany-Bylany do roku 2005 přeložením v něm

vedených liniových staveb podmiňuje prodlou-

žení životnosti lomu Vršany a tím vylučuje případnou nutnost otvírky dalšího lomu.
Uvolnění zásob vázaných dosud ochranným pilířem CHZ ČSSP do roku 2025 pro plné rozvinutí a intenzifikaci těžeb lomu Kohinoor a tím i pro zabezpečení surovinové základny perspektivních energochemických výrob lze řešit dvojím způsobem.První způsob,
který byl určen ke zkoumání a hodnocení, spočívá v likvidaci kombinátu ve stávající
lokalitě a jeho opětném vybudování v náhradní lokalitě Počerady. Druhý způsob, který by mohl přijít v úvahu pouze v případě realizace návrhu na omezení produkce čs.
těžké chemie, by v návaznosti na omezování dodávek ropy a pozdôji možná i zemního
plynu spočíval v postupném útlumu provozu ve stávající lokalitě a podle výsledků založeného výzkumu integrovaných energochemických systémů v případné výstavbě kombinátu, který by kromě jiného zpracovával hnědé uhlí na syntetické látky nahrazující
ropu a zemní plyn ve zbývající omezené části průmyslu těžké chemie mimo území pánve.
Oproti prvnímM způsobu je druhý způsob ekonomicky, především investičně, méně náročný, a z hlediska přípravy odpovídajících rozhodnutí méně naléhavý.
Doporučovaná varianta přitom vyhovuje v zásadě ústřednímu územně ekologickému
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hledisku v jeho širších mezinárodních, vnitropolitických, sociálních, oblastních
a ekonomických souvislostech a vytváří podmínky pro racionální využívání přírodních
zdrojů a dosažení ekologické rovnováhy v území SHP. Počítá proto s omezováním těžby
hnědého uhlí v míře, v jaké se do roku 2010 vzhledem k programu rozvoje jaderné energetiky dá předpokládat pokles jeho využití pro klasické energetické účely. Současně
vytváří v rozsahu, sortimentu a jakosti předpoklady pro pozdější ekonomicky efektivní a ekologicky přijatelné využívání tuzemského hnědého uhlí jako náhrady za perspektivně nedostatkové a ekonomicky náročné dovozy ropy a později i zemního plynu. Počítá s intenzívním řešením důsledků báňské činnosti na ostatní činnosti v území SHP
v rozsahu uvažované náhradní výstavby a rekultivace. Zároveň předpokládá soustavné
zavádění a využívání potřebné techniky a technologie v rozsahu odpovídajícím neustále zpřísňovaným normám na ochranu životního prostředí, zejména ovzduší před škodlivinami vznikajícími v oblasti využívání hnědého uhlí. Aproximativní charakter uvažovaných těžeb přitom vyžaduje pamatovat v možné míře i na případné korekce, které
v budoucnu mohou přechodně vznikat vzhledem k spotřebě hnědého uhlí nižší či vyšší,
než byl předpoklad. V případě dodatečného dalšího omezování těžeb by bylo nutno zabezpečit, aby souvisejícími korekcemi nedošlo k narušení základních koncepčních
vazeb mezi postupy jednotlivých lomů, na nichž závisí možnost intenzívní exploatace
zásob relativně kvalitního hnědého uhlí v centrální oblasti pánve a jejich využití
pro energochemické účely. Opačný případ dodatečného přírůstku těžeb by bylo možno
zabezpečit otvírkou jednoho či více rezervních lomů,což by však bylo spojeno s dořešením všech souvisejících problémů, zejména střetů zájmů v území. V současné situaci, kdy je předčasné zabývat se možným rozsahem a dobou podobných korekcí, je nutno
všechny úvahy týkající se zúžené reprodukce odvíjet od předpokladů uvažovaných těžeb, které signalizují potřebu již nyní začít s vytvářením některých odpovídajících
systémových podmínek.
Literatura
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iKTibiii ОЧБРК iirüriiOSü Д О Ш Ч И УГЛЯ В ^ Е В Е Ю Ч Ы С Ш ь ЬУгОУГСЛЬпОь.
Лыж.Карел Шмид
В рамках научна-исследовательской темы Р 01-125-815 был в смысле постановления правительстве ЧССР №. 241/85 разработав комплектный очерк прогноза добычи угля
в Сейеромешском 5уроугольном бассейне после 2000 г. с учетом запасов в предохранительных целиках и корридорах северочешского бурогулольного бассейна. Статья
обсуждает исходные предпосылки, методический подход к решению в условиях ненадежности двже неопределенности , результаты оценки вариантов горнодобывающих работ и связанное с этим столкновение интерессов на территории и рекомендации дальнейшего развития концерне Зеверочешские буроугольные шахты. Заключительно подчеркивается необходимость согласия критерий долгосрочной оО^ес-геенно-экономической
эффективно сии с хоэращетным положением государственных предприятий угольной промышленности с помощью соответствуй^!!* системных мероприятий.
OVERALL STUDY OF PROGNOSIS OF COAL MINING IN THE NORTH-BOHEMIAN BROWN COAL DISTRICT
Karel šmíd, Engr.
Overall study of prognosis of coal mining in the North-Bohemian Brown Coal
District after 2000 with special respect to coal reserves in safety pillars and
corridors of the North-Bohemian Brown Coal Basin has been worked out within the
research theme P 01-125-815 in compliance with the governmental decree No. 241/85.
The paper deals with starting presumptions, methodical approach to taking decisions
under the conditions of uncertainty and vaguenees, results of evalution of mining
activity variants and solutions of clash of interests in the region and recommendations to further development in the concern North-Bohemian Brown Coal Mines. Concluding, necessity to secure conformity between the criteria of long-term social
and economic effectiveness and the accounting system /"khozraschot"/ of the state
enterprises of coal mining using pertinent system measures is esmphasized.
ZUSAMMENFASSENDE STUDIE DER PROGNOSE DER KOHLENGEWINNUNG IM NORDBÖHMISCHEN
BRAUNKOHLENREVIER
Dipl.-Ing. Karel šm£d
Im Rahmen der Forschungsaufgabe P 01-125-815 wurde im Sinne des Beschlusses
der Regierung der ČSSR No. 241/85 eine zusammenfassende Studie der Prognose der
Kohlengewinnung im Nordböhmischen Braunkohlenrevier nach 2000 mit spezieller Hinsicht
auf die Vorräte in Sicherheitspfeilern und Korridoren des nordböhmischen Braunkohlenbeckens erarbeitet. Der Aufsatz behandelt die Ausgangsvorausetzungen, methodisches
Herantreten an Entscheidung unter den Bedingungen der Ungewissheit und Unbestimmtheit, Ergebnisse der Bewertung der Varianten der Bergbautätigkeit und der zusammenhangenden Lösung der Zusammenstösse auf diesem Gebiet und die Empfehlungen für
weitere Entwicklung im Konzern Nordböhmische Braunkohlengruben. Abschliessend wird
die Notwendigkeit der Schaffung eines Einklangs zwischen den Kriterien der lang- •
fristigen gesellschaftlich-ökonomischen Effektivität und der wirtschaftlichen Rechnungsführung der staatlichen Betriebe des Kohlenbergaus mit Hilfe der betreffenden
Systemmassnahmen betont.
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VÝBĚR VARIANTY KONCEPCE ROZVOJE ODVĚTVÍ ENERGETIKY

Ing. Josef Kadlec, CSc. a kol.

1. tíVOD
Koncepce rozvoje odvětví energetiky, zpracovávaná ve sféře výzkumu, si klade
za cíl identifikovat a objasňovat nejdůležitější aspekty rozšířené reprodukce energetického systému / I / .
Koncepce je založena na určitém souboru prognostických předpokladů /"-.ento soubor je souhrnně označen jako hypotéza/ o budoucím charakteru energetického systému.
Za nejdůležitější z tohoto souboru lze považovat předpoklady o výrazných strukturálních změnách - umožněných rozsáhlým uplatněním výsladků mezinárodního vědeckotechnického pokroku a o územně centralizovaném rozvoji systému, charakterizovaném koncentrací velkých energetických výroben v jedné lokalitě / 2 / .
Základní kvantitativní rámec pro obecnou hypotézu vytváří prognóza / 3 / . Podstatné části celkové prognózy tvoří "dílčí" prognózy o vývoji energetické náročnosti sociálně-ekonomické reprodukce čs. společnosti v příštích desetiletích, investicích a energetických surovinách, se kterými může odvětví energetiky v budoucnu
počítat.
Z rozboru existujících prognóz lze vyvodit důležitý závěr spočívající v tvrzení, že v současné době nelze vytvářet koncepce budoucího rozvoje odvětví energetiky ve spolehlivém základním kvantitativním rámci.
Jako příklad prognostické nejistoty lze uvést rozptyl v prognóze tzv. brutto
spotřeby elektrické energie na konci tohoto, resp. počátkem příštího století. Pro
rok 2000 činí tento rozptyl 15 TWh /rozmezí 108 TWh až 123 TWh/, pro rok 2010 pak
TWh /rozmezí 115 TWh - 153 TWh/.
Výše uvedená fakta jednoznačně signalizují vysokou neurčitost v kvantitativním
ocenění základních faktorů, ovlivňujících vlastní koncepci rozvoje odvětví energetiky. Adekvátní reakcí na tuto situaci je vytvoření více variant koncepce a jejich
uspořádání - podle výše užitku - na základě výsledků jejich vícekriteriálního hodnocení.
První krok v realizaci tohoto záměru byl učiněn v roce 1987, kdy byla vytvořena a publikována první z možných variant této koncepce /3/, resp. / I / .
Tento článek informuje o pokrocích dosažených v roce 1988 při tvorbě hodnocení a uspořádání několika variant rozvoje odvětví energetiky / 4 / .
2. BLOKOVĚ SCHÉMA TVORBY VARIANT
Pro tvorbu jednotlivých variant koncepce bylo vytvořeno blokové schéma /obr.
1/, které dává do souvislosti následující části koncepce: prognózu brutto spotřeby
elektrické energie a tepla, diagramy zatížení elektrizační soustavy, zajištění dynamických regulačních služeb v ES, strukturální rozvoj systému, zahrnující jadernou energetiku, fosilní energetiku, hydroenergetiku, elektrlzaci, teplárenství
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a závodní energetiku, dále strukturu instalovaného výkonu v ES, rozdělení výrob
elektrické energie v jednotlivých typech výroben pro krytí diagramů zatížení, rozdělení výrob tepla na centralizované a decentralizované, rozdělení výroby centralizovaného tepla na resort paliv a energetiky a ostatní resorty.
Obrázek 1
Blokové schéma tvorby variant koncepce
odvětví energetiky
Prognóza brutto spotřeby
el.energie a tepla
diagramy zatížení ES
zajištění
spolehlivého chodu
ES /pružné výkony/

X
strukturální

rozvoj
odvětví energetiky

struktura instalovaného
výkonu v ES
pokrývání diagramu
zatížení /rozdělení
výrob, využití/

rozděleni výroby
tepla na centralizované a decentralizované
rozdělení centralizovaného tepla
na veřejný a závodní sektor

jaderná energetika
fosilní energetika
elektrizace
teplárenství

požadavky
na rozvoj
decentral.
tepla /mimo
odvětví
energetiky
požadavky na
rozvoj závodní energetiky /mimo
odvětví
energetiky/

varianta pro vícekriteriální
hodnocení

Omezujícími podmínkami jsou disponibilní investice a primární energetické zdroAlgoritmus odpovídající tomuto schématu lze charakterizovat jako analyticko-heuristický, nebot se v něm kombinuje používání analytických modelů a odborných odhadů.
3. POPIS JEDNOTLIVÝCH VARIANT
Podle blokového schématu na obr. 1 byly vytvořeny tři varianty koncepce rozvoje odvětví energetiky označené jako 123, 118, 108 - vztaženo k tzv. brutto spotřebě
elektrické energie v roce 2000. Rozvoj odvětví v koncepci "108" byl dále navržen ve
dvou subvariantách. První subvarianta je označena jako "jaderná". Její hlavní charakteristikou je předpoklad, že přírůstky výroby elektrické energie v období let
2000 - 2010 se kryjí novými jadernými výrobnami. Druhá subvarianta je označena jako
"paroplynová". Její hlavní charakteristika spočívá v tom, že rozvoj jaderné energetiky v ČSSR je po roce 2OOO přerušen a přírůstky výroby elektrické energie v období
let 2000-2010 jsou kryty energetickými výrobnami, používajícími pokročilé spalovací
technologie - např. paroplynové cykly. Vzniklé varianty se popisují souborem charakteristik. Varianta "123" byla podrobně popsána v /3/ a publikována jako "varianta
87" v /4/. Varianty "118" a "1O8" jsou podrobně popsány v /5/.
Za výchozí pro zpracování všech variant koncepce byl zvolen rok 1985 /3/.
v tomto roce bylo v CSSR opatřeno celkem 85 TWh elektrické energie - z toho v domácích zdrojích 80,6 TWh a z dovozu 4,4 TWh - a dále bylo vyrobeno 561 PJ "centralizovaného tepla" ve formě horké vody, resp. páry.z tohoto množství vyrobily energetické výrobny resortu paliv a energetiky 123,7 PJ. V elektrizační soustavě bylo
instalováno přibližně 20 OOO MWfi, z toho v resortu paliv a energetiky 17 500 MW^.
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V soustavách centralizovaného zásobování teplem bylo instalováno zhruba 57 000 MWfc,
z toho v resortu paliv a energetiky asi 11 500 MW .
Cplné vlastní náklady na dodávku elektrické energie činily 356 Kčs/MWhd. típlné
vlastní náklady na dodávku tepla soustav CZT resortu paliv a energetiky v průměru
činily 61,23 Kčs/GJ. Na výrobu elektrické energie a centralizovaného tepla bylo spotřebováno zhruba 76 mil. tun hnědého uhlí, 12 mil. tun černého uhlí, 4,1 mil. tun
kapalných paliv /těžké topné oleje/, 2,6 mld m zemního plynu a 110 tun jaderného
paliva. Energetické výrobny resortu paliv a energetiky vypustily do ovzduší 1,6 mil.
tun SO2 a 0,42 mil. tun polétavého popílku. Technologický pokrok se projevil zejména tím, že v lokalitě Dukovany byly uvedeny do provozu další bloky jaderných výroben.
Za reprezentativní lze považovat dvě charakteristiky koncepce:
- výkonová struktura výrobní základny čs. elektrizační soustavy,
- rozdělení výrob elektrické energie a roční doba užívání instalovaného výkonu v čs.
elektrizační soustavě.
První charakteristika se získává kvantifikací rozvojových tendencí celého odvětví vyplývajících z hypotézy, resp. prognózy /2^/3/. Druhá charakteristika se získává
jako výsledek výpočtu MZES /6/. Obě charakteristiky pro všechny vytvořené varianty
jsou uvedeny v tabulkách 1 - 8 .
Tab. 1

Výkonová struktura výrobní základny čs. ES /MW / - varianta 123

Typ
energetické
výrobny
KE
KEOT+teplárny
AVE
VE průtočné
PVE denní
PVE týdenní
JE + JEOT
SE
ZE
FMPE

y

1990

2000

2010

10459

9255

1816
1367

3011
1403

3280
6969
2088

1550
7100
2332

186

204

272

545

1343
-

1343
-

1993
-

1736

4400

10280

95

79
2672
19695

66
2247
24948

1993
1624
19520
1850
34664

22367

27195

36514

2772
17002
19774

CELKEM
Tab. 2

Rok
1985

Výkonová struktura výrobní základny /MW / čs. ES - varianta 118

Typ
energetické
výrobny
KE
KEOT+teplárny
AVE
VE průtočné
PVE denní
PVE týdenní

1985

R o k y
1990

2000

2020

10459
1816
1367
186
1343

9255
3011
1403
2O4
1343

3380
6904
2O88
277
1993

1650
6956
2313
541
1993
1600

pokračování tabulky na str.
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pokračování tabulky ze str. 80
Typ
energetické
výrobny

1985

1990

2000

2020

JE + JEOT
SE

1730
95

440
79

9613
66

17280
-

ZE

2772

2247
24321

1850

17002

2672
19695

32333

19774

22367

26568

34183

FMPE
CELKEM

R o k y

Výkonová struktura výrobní základny čs. ES

Tab. 3

- jaderná subvarianta varianty 108 /MW /
Typ
energetické
výrobny

1985

1990

2OOO

2010

KE

10459

9255

1550

KEOT+teplárny
AVE
VE průtočné
PVE denní
PVE týdenní
JE + JEOT
SE
ZE
FMPE
CELKEM
Tab. 4

R o k y

1816

3011

3280
6969

1367
186

1403
204

2088
272

7100
2332
545

1343
-

1343
-

1993

1993

1736
95

4400
69

1OOO
9280
66

1000
12400
-

2772
17OO2

2672
19695

2247

1850

24948

26920

19774

22367

27195

28770

Výkonová struktura výrobní základny čs. ES /MW /
/paroplynová subvarianta varianty 108/

Typ
energetické
výrobny
KE
paroplyn.cykly
KEOT+teplárny
AVE
VE průtočné
PVE denní
PVE týdenní
JE + JEOT
SE
ZE
FMPE
CELKEM

R o k y
1985

1990

2OOO

10459
-

9255
-

3280
-

1816
1367

3O11
1403

6969
2O88

30O0
7100
2332

186

204
1343
-

2010
1550

272

545
1993
1000
9280
-

2772
17OO2

4400
79
2672
19695

1993
1OOO
9280
66
2247
24948

1850
26800

19774

22367

27195

28650

1343
1736
95
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Tab. 5

Rozdelení výrob. el. energie /TWh/ a roční doba užívání instalovaného
výkonu /hod/rok/ v čs. ES - varianta 123

Typ energetické výrobny

1985

1990

2000

2010

KE

48.146

36.436

4.724

1.442

hod/rok

4603

3937

1440

930

TWh
hod/rok

5.962

11.948
3968

29.491
4232

27.570

3278

TWh
hod/rok

2.770
2026

2.941
2096

5.205

5.574

2493

2390

TWh
hod/rok

0.671

0.783

1.051

2.427

3608

3838

3864

4453

TWh
hod/rok

0.768

1.098
818

1.900
953

1.591
798

TWh

KEOT+teplárny
AVE
VE průtočné
PVE denní
PVE týdenní
JE + JEOT
SE
ZE
FMPE
tuzem.
SALDO
Hr.spotř. v ES
Tab. 6

572

TWh
hod/rok
TWh

3883

1.710
1053
11.779

26.331

hod/rok

6785

5984

TWh
hod/rok

0.004

TWh
hod/rok

10.532
3799

TWh
hod/rok

65.530
6375

100.333

10.551
3949

8.500

5.O00

3783

2703

70.090

79.540

140.648

4122

4039

1O7.9O1
4325

TWh
hod/rok

6O.622
4077

9O.O9O
4028

116.401
428O

145.648
3989

TWh
TWh

3.54O
84.162

5.396
95.486

5.799
122.2OO

6.999

5140

42

5057

152.647

Rozdělení výrob el, energie /TWh/ a roční doba užívání instalovaného
výkonu /hod/rok/ v čs. ES - varianta 118

Typ energetické výrobny/rok

1985

1990

2OOO

2010

KE

TWh
hod/rok

48.146

36.436

4603

4.778
1414

1.O88

3937

TWh
hod/rok

5.952

11.948

29.225

24.024

3276

3968

4233

3454

TW.1
hod/rok

2.770
2026

2.941
2O96

5.151
2467

5.513
2363

TWh

0.671

KEOT + teplárny
AVE

660

hod/rok

3608

0.783
3838

1.O31
3722

2.453
4535

PVE denní

TWh
hod/rok

0.768
572

1.O98
818

1.590
798

1.590
798

PVE týdenní

TWh

-

-

-

hod/rok

-

-

-

2.190
1369

VE průtočné

pokračování tabulky na str. 83
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pokračování tabulky ze str.82
Typ energetické výrobny/rok

1985

1990

JE + JEOT

11.779
6785

TWh
hod/rok

SE

TWh
hod/rok

ZE

TWh

0.004
42
10.532

TUZEM.

Tab. 7

26.331

61.766

94.771

5984

6425

5484

-

-

-

-

-

8.61O
3932

5.000
2703

79.540

103.540

131.630

hod/rok

70.090
4122

4039

4257

4071

TWh

80.622

90.090

136.630

4077

4028

112.150
4221

3.540
84.162

5.396

6.100

7.OOO

95.486

118.250

143.630

TWh

3799

hod/rok
SALDO
Hrubá spotř. v ES

2O1O

10.551
3949

hod/rok
FMPE

2OOO

TWh
TWh

3997

Rozdělení výrob el.energie /TWh/ a roční doba užívání instalovaného
výkonu /hod/rok/ v čs. ES - jaderná subvarianta varianty 108

Typ energetické výrobny

1985

1990

2000

2010

KE

48.146
46O3

36.436
3937

1.321
403

2.218
1431

5.952
3278

11.948
3968

27.285
3915

28.253
3979

2.77O
2O26

2.9*1
2096

5.277

5.650

2527

2423

0.671
3608

0.783
3836

1.O51
3865

2.427

hod/rok
TWh-

0.768

1.098

1.900

1.900

572

818

953

953

TWh
hod/rok

KEOT + teplárny

TWh
hod/rok

AVE

TWh
hod/rok

VE průtočné
PVE denní

TWh

hod/rok
PVE týdenní

TWh
hod/rok

JE + JEOT

TWh
hod/rok

SE

TWh
hod/rok

ZE

O.OO4

42

26-331
5984

-

56.978
6140

62.579
5047

-

-

-

-

8.500
3783

s.ooo

hod/rok

70.090
4122

79.540
4039

93.815
3917

103.029
3975

TWh

80.622
4077

90.090
4028

102.315
3906

108,029
3890

3.540
84.162

5.396
95.486

5.800
108.115

7.000
115.029

TWh

hod/rok
SALDO
Hr.spotř.v ES

11.779
6785

-

10.551
3949

hod/rok

tuzem.

-

1O.532
3799

TWh
FMPE

-

4453

TWh
TWh

2703

63

Tab. 8

Rozdělení výroby el.energie /TWh/ a roční doba užívání instalovaného výkonu
/hod/rok/ v čs. ES /paroplynová subvarianta varianty 108/

Typ energetické výrobny

1985

1990

2000

2010

KE

48.146

36.436

1.321

4603

3937

403

-

TWh
hod/rok

paroplyn

TWh

-

hod/rok

-

TWh

-

-

11.152

-

3717

5.952

11.948

27.285

24.140

hod/rok

3278

3968

3915

34OO

AVE

TWh
hod/rok

2.770
2026

2.941
2096

5.277
2527

5.650
2423

VE prútoc.

TWh

0.671
3608

0.783

1.051

2.427

3838

3865

4453

O.768
572

1.098
818

1.900
953

1.900

-

-

-

-

-

-

-

-

KEOT + teplárny

hod/rok
PVE denní

TWh
hod/rok

PVE týdenní
JE + JEOT

TWh
hod/rok
TWh
hod/rok

SE

TWh
hod/rok

ZE

TWh
hod/rok
FMPE

TWh
hod/rok

tuzem.

TWh
hod/rok

953

11.779

26.331

56.978

57.760

6785

5984

6140

6224

-

-

-

-

-

-

0.004
42
10.532

2O.551

8.500

5.000

3799

3949

3783

2703

7O.O9O

79.540

93.815

1O3.O3O

4122

4039

3917

3933

80.622
4077

9O.O9O

1O2.315

4O28

3906

108.030
3907

Saldo

TWh

3.540

5.396

5.800

7.000

Hr.spotřeba v ES

TWh

84.L62

95.486

108.115

115.030

4. HODNOCENÍ VARIANT
V / 5 / bylo navrženo hodnotit účinky variant koncepce rozvoje odvětví podle následujících kritérií:
-

celospolečenská efektivnost,
ekonomie odvětví,
vliv na životní prostředí, zdraví a životy obyvatel,
realizovatelnost,
socioekonomické /uzemní/ vlivy.

Tato základní hodnotící kritéria se dále desagregují v závislosti na charakteru
hodnoceného účinku. Použité schéma desagregace je uvedeno na obr. 2. Pro ocenění variant v rozsahu podle obr. 2 byla použita řada specifických metod uvedených v /S/.
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Hodnocení se provádělo ve zvolených průřezových letech. Ve vybraných ukazatelích se provádělo kumulativní hodnocení za období 1991 - 2010.
Podrobné výsledky hodnocení jednotlivých variant jsou uvedeny v ,/5/.
Obrázek 2
Schéma souboru hodnotících k r i t e r i í
rozvoje odvětví

variant

koncepce

energetiky

nejlepší varianta

celospolečenská
efekt ivr.ost

ekonomie
odvětví

investiční
náročnost
/hl.II-VIII
rozpočtu/

spotreba PEZ
devizová náročnost na
dovoz PE

liplné v l a s t n í
náklady ES

realizovatelnost

_ exhalace S0-

pravděpodobnost uskuteč.ií záměru

socioekon.vliv

jvlivnění

ízemí realizací záměrů
toncepce

exhalace
popílku

úplné v l a s t ní náklady
SCZT

-

-

i/liv na životní
prostředí,zdraví
i životy obyvatel

exhalace N0 v

produktivita
práce
v odvětví

zaboř půdy

nárok na
prac.GÍly

5. POROVNANÍ VARIANT
Význačným rysem porovnávaných v a r i a n t j e s k u t e č n o s t , že jde o v a r i a n t y s n e s t e j ným energetickým účinkem /tabulka 9 / .
Tab.

9

Celkový objem e n e r g i e vyrobené v j e d n o t l i v ý c h variantách za období
1991 - 2010

var. 123

var. 118

var. 108

e 1 . e n e r g i e /v TWh/

2468

c e n t r a l i z o v a n é t e p l o /v PJ/

42BO

2394
3780

2140
4060

e l . e n e r g i e + centralizované
t e p l o /v PJ/

13165

12398

11764

Z t é t o situace l z e jednotlivé varianty porovnat jen pomocí měrných ukazatelů.
Soubor zvolený pro porovnání j e uveden v tabulce 10.
Tab. 10 Ukazatele vybrané pro porovnání variant koncepce rozvoje odvětví
Ukazatel

Jednotka

celospolečenská efektivnost /produkce energie 1991-2O1O na jednotku nových investic/
MJ/Kčs

Varianta
123
30,42

Varianta
118

Variimta 108
jaderná paropl.

34,42

49,6 , 56,23

pokračování tabulky na s t r . 86

pokračování tabulky ze str. 8b
Ukazatel
produktivita
odvětví
vliv na
životní
prostředí

dplné vlastní
náklady na
dod. el.
energie
exhalace SO2

exhalace N 0 y
pravděpodobnost realizace
záměrů koncepce

Varianta
123

Kčs/MWhd

406,6

401,5

405,0

404,4

Kčs/MWhd

405,9

394,1

4OO,O

428,1

t/TJ
kg/PJ
-

Varianta
118

Varianta
jaderná paropl.

Jednotka

1,3

1,42

1,38

28,95

40,27

1,333

24,63

26,47

střední

střední
vysoká

vysoká

nízká

Z lídajů obsažených v tabulce 10 lze odvodit následující závěry:
Pro alternativy s nestejným energetickým účinkem /varianty 123, 118, 108/
- při hodnocení koncepce odvětví energetiky podle celospolečenského kritéria "investice na produkci jednotky energie" jsou výhodnější varianty produkující méně
energie. Zvolené kritérium však nepředstavuje nejobjektivnější celospolečenské
hledisko, a to proto, že v sobě nezahrnuje ztráty plynoucí pro celou společnost
v důsledku nedodání požadovaného množství energie. Při použití kritéria zohledňujícího v kvantitativní formě ekonomické a sociální důsledky nedostatku energie ve společnosti by se varianty produkující méně energie staly pravděpodobně
výrazně horší;
- pří hodnocení koncepce podle odvětvového kritéria "dplné vlastní náklady na dodávky elektrické energie" není mezí variantami podstatný rozdíl za předpokladu,
že rozhodujícím faktorem strukturálních změn výrobní základny bude ve všech
případech jaderná energetika;
- pří hodnocení podle ekologických kritérií "exhalace SO2" a "exhalace NO " jsou
výhodnější varianty produkující více energie /v důsledku vyššího podílu jaderné
energetiky/;
- pří hodnocení podle kritéria "realizovatelnost" je výhodnější varianta produkující méně energie /za předpokladu, že rozvoj odvětví se realizuje na bázi jaderné energetiky/.
Pro alternativy se s

nýro energetickým účinkem /varianta 108, jaderná, resp. pa-

roplynová subvarianta,
- při hodnocení obou alternativ podle celospolečenského kritéria "investice na
produkci jednotky energie" je výhodnější paroplynová subvaríanta /je levnější/j
- při hodnocení podle odvětvového kritéria "dplné vlastní náklady na dodávku elektrické energie" je výhodnější jaderná subvarianta;
- při hodnocení podle ekologických kritérií "exhalace S0-" a "exhalace NO " je výhodnější jaderná subvarianta /víbytek exhalací S02 v paroplynové variantě se hodnotí jako "méně" pozitivní než přírůstek exhalací N 0 x / ;
- při hodnocení podle kritéria "realizovatelnost" je výhodnější jaderná subvarianta /čs.energetické strojírenství je v současné době orientováno výrazně v jaderném směru, jeho převod na jinou orientaci by byl z hlediska dodržení zamýšlených termínů uvádění do provozu nových energetických kapacit vysoce riskantní
a pro příslušné státní podniky asi ekonomicky nevýhodný/,
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- agregaci všech výše uvedených závěrů lze dospět k závěru, že jaderná subvarianta je lepší než subvarianta paroplynová /pozitivní účinky vyšší produktivity,
lepší ekologie a vyšší realizovatelnosti převyšují negativní účinek vyšších
investic/.
6. ZÁVĚRY
Porovnání variant

koncepce rozvoje odvětví energetiky na základě výsledků je-

jich hodnocení podle více hledisek představuje první krok v aplikaci užitkového vícekriteriálního rozhodovacího modelu na velmi složitý proces volby "nejlepší" varianty této koncepce.
V další etapě výzkumu bude nutné - kromě vytváření a hodnocení dalších variant - provést sestupné uspořádání vyhodnocených varii .it podle jejich užitku.
V takovémto uspořádání se za "nejlepší" považuje varianta s maximálním užitkem.
Konstrukci odpovídajících dílčích i celkové funkce užitku je přitom nutné provést
s respektováním hodnotových preferencí subjektu, který o koncepci rozhoduje.
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В стьтье кротко описаны три созданных варианта. Эти варианты оцениваются по
следуишим критериям: капитальна вложения, полная себестоимость, расход энергетического сырья, регулирующие мощности, эмиссии, требования к территории в выбранных годах и итогом в периоде 1391-2010 гг.
Имея в виду неодинаковый энергетический эЦект

отдельных вариантов и проти-

воположное влияние отдельных критерий,в настоящее время не возможно занять однозначную позицию по отношению к предпочтению определенного варианта. При уважении
выбранных критерий каается подходящим вариант с преобладающей стомно-гидровнергетической структурой для более низкого уровня производственных целей электрической энергии и централизованного тепле.
В З^КЛГЧРЯИ«? стормулировр.тгм нвпргвления дальнейшего исследования при примек
нении полезной многокрит°рквльной модели принятия решений для очень сложного процесса выборе "наилучшего"варианта концепции развития отрасли энергетики.

SELECTION OF A VARIANT OF DEVELOPMENT CONCEPTION IN POW2R ENGINEERING
Josef Kadlec, Engr.,SCs. et al.
Development conception in power engineering is based on hypothesis of character
of development of productive power in Czechoslovak power system and prognosis forming an overall quantitative framework for the conception. The prognosis shows that
the future development of the power system will proceed under the conditions of
considerable uncertainty. Therefore, it it, necessary to form and subject to raulticriterial evaluation more conception variants.
Three variants are briefly described in the paper. They are evaluated according
to the following criteria: investments, full total costs, consumption of power raw
materials, emissions, claims to territory in selected years as well as for the period 1991-2010.
With respect to unequal power effect of the individual variants and conflicting action of the individual criteria, it is not possible to take up at present an
unequivocal position on preference of a certain variant. When respecting the selected criteria, the variant with predominant nuclear-hydroenergetic structure for lower levels of production targets of electrical energy and centralized heat seems to
be suitable.
Concluding, tendencies of further research under application of utility multicriterial decision-taking model to the very intricate process of the choice of the
"best" conception variant of the development conception in power engineering are
formulated.

AUSWAHL DER VARIANTE DER ENTWICKLÜNGSKONZEPTION DES BEREICHES ENERGETIK
Dipl.-Ing. Josef Kadlec u.a.
Die Entwicklungskonzeption des Bereiches Energetik ist auf der Hypothese über
den Charakter der Entwicklung der Produktonskräfte des tschechoslowaklsken energetischen Systems und auE der Prognose gegründet, die für die Konzeption einen allge-
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meinen quantitativen Rahmen darstellt. Aus der Prognose geht hervor, dass die zukünftige Entwicklung des energetischen Systems unter den Bedingungen beträchtlicher
Ungewissheit verlaufen wird. Es ist deshalb notwendig, mehrere Varianten der Konzeption zu schaffen und Mehrkriterienbewertung zu unterziehen.
Im Aufsatz werden drei geschaffene Varianten kurz beschrieben. Diese Varianten
werden nach folgenden Kriterien ausgewertet: Investitionen, volle Selbstkosten,
Verbrauch von energetischen Rohstoffen, Regulierungsleistungen, Exhalationen, Gebietsansprüche in den auserwählten Jahren sowie ingesamt für den Zeitraum 1991-2010.
Mit Rücksicht auf ungleichen energetischen Effekt einzelner Varianten und entgegengesetzte Wirkung einzelner Kriterien ist es nicht möglich, gegenwärtig eindeutigen Standpunkt zur Präferenz einer bestimmten Variante einzunehmen. Bei Respektierung der erwählten Kriterien scheint die Variante mit überwiegender kern-hydroenergetischer Struktur für niedrigere Niveaus der Produktionsziele der elektrischen
Energie und zentralisierten Wärme geeingnet zu sein.
Abschliessend werden die Richtungen weiterer Forschung bei Anwendung

des Nutz-

multikriterienentscheidungsmodells für sehr komplizierten Prozess der Wahl der "besten" Konzeptionsvariante der Entwicklung des Bereiches Energetik formuliert.
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KONCEPČNÉ OTÁZKY VÝSTAVBY JADROVEJ ENERGETIKY

Ing. Tibor Rajci, CSc, ing. Jan Roušek, CSc.

V priebehu deviatej pätročnice sa v Československu na lokalite Mochovce ukončí
výstavba jadrových elektrární s reaktormi typu W E R 440 a súčasne sa do prevádzky
v Temelíne uvedú prvé bloky äalšej generácie tohto typu - W E R 1000.
V prvom desatročí po r. 2000 budú prvé bloky W E R 440 dožívat a vzhľadom k času potrebnému na prípravu zodpovedajúcich investičných akcií bude potrebné ešte počas 9. pätročnice rozhodnut o osude blokov W E R 440 a príslušných lokalít. Treba
pritom zvážit zainvestovanost týchto oblastí, ich väzbu na jadrový energetický zdroj
/najmä závislost na dodávkách tepla/ aj sociodemografické aspekty; z týchto hladísk
pravdepodobne vždy pojde o snahu udržaf v lokalite, resp. oblasti energetický zdroj,
či už vybudovaním jadrových blokov äalšej generácie ako náhrady /a likvidovaním dožitých blokov/, alebo predĺžením životnosti stávajúcich blokov a novou výstavbou
JE na iných lokalitách.
Predlženie životnosti JE je vo svete v súčasnosti velmi aktuálne / I / , v krajinách RVHP sa tomuto problému venuje aj jedna z tém Komplexného programu vědeckotechnického pokroku /KP VTP 3.1.7.7./. Predlžovaniu životnosti JE obecne a najmä blokov
W E R 440 bola venovaná štúdia VlÍPEK, do ktorej prispeli aj pracovníci EGIÍ a EGP

n, e/.
Názor na efekt predlžovania životnosti možno získat porovnaním dvoch variantov
rozvoja výstavby JE z hladiska predŕženia životnosti blokov s W E R u nás /3/.
Výhlad výstavby JE v ČSSR po roku 2000 je uvedený v tab. T-1. Vychádza sa
z prác VTÍPEK / 4 / , podlá predpokladu prvý blok JE Kecerovce bude však v prevádzke
až po roku 2000.Pre účely posudzovania účelnosti predlžovanie životnosti blokov
W E R sa neuvažuje s inými jadrovými zdrojmi /napr. W E R 500, W E R 1500, RR, HTR/.
Predpokladá sa, že k odstavovaniu blokov dôjde po 30 ročnej prevádzke pri súčasnej
náhrade prvej generácie JE blokmi W E R 1000 v rovnakej lokalite /oblasti/.
Prípad variantu rozvoja s rekonštrukciou blokov W E R je uvedený v tab. T-2.
Tento variant umožňuje znížené tempo výstavby nových blokov /čast kapacít j t. určená
na rekonštrukciu/. Aj v tomto prípade sa však predpokladá odstavenie blokov W E R
440 typu 230.
Orientačné náklady na novú výstavbu, rekonštrukciu a likvidáciu predpokladáme
podlá tabulky T-3 /2/.
Orientačné hodnotenie variantov podlá tabuliek T-1 a T-2, vrátane ich nákladovosti je v tabulkách T-4 a T-5.
Napriek istému zjednodušeniu /náklady na zdroj uvádzaný do prevádzky, odstavený k likvidácii, resp. uvedený do prevádzky po rekonštrukcii sú sústredené do pätročníc/ je výhodnost predĺženia životnosti JE zrejmá. Podrobnejším výpočtom merných
ročných aktualizovaných nákladov 1 bloku W E R 440 po predĺžení životnosti / 2 /
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Tab-3 Orientačné náklady na novů výstavbu, rekonštrukciu a likvidáciu
Inv.náklady
/hl. II až
VIII/
/mld.Kčs/

Náklady na
rekonštrukciu

Náklady na
likvidáciu

/raid.Kčs/

/mid. Kčs/

2
5

5,5
14,0

Blok W E R 440
Blok W E R 1000

ľ/

2

.

1
3

Poznámka: 1/ Odhadom cca 36 % z investičných nákladov
2/ Odhadom
20 % z investičných nákladov

Tab-1

Rozvojový variant výstavby JE v ČSSR /bez rekonštrukcie/

JE
/Lokalita/

Inšt.
výkon
/MW/

Obdobi

Vybud.
v 5RP
/MW e /

JEMO
Mochovce

4x440

1991
až
1995

3320

JETE
Temelín

4x1000

1996
až
2OOO

2OOO

JEKE
Kecerovce
JEBLA
Blahutovice
EBO
J.Bohunice
JEVČ
Tetov
JE Sev.
Čechy

2xlOOO

2001
až
2OO5

2x1000

2006

2x1000

až

4x1000

2010

2x1000

2011
až
2015

JE Sev.
Slovensko

2x1000

2016

JEDU
Dukovany

2x1000

JEMO
Mochovce

2x1000

JE POČ
Počerady

2x1000

JETE
Temelín

2xlOOO

JE
X

2x1000

až

—

Prírast
výkonu
/MW/

Výkon v JE
/kumulovane/
/MW e /

3320

7280

2000

9280

4000

13280

3120

16400

3680

20080

5000

2200
/JEDU
bi.2,3,4,
JEMO
bi. 1,2/

2800

22880

5000

2880
/JEMO
bi.3,4,
JETE
bl.1,2/

2120

25000

4000

-

4000

880
/JE V-1,
bl.1,2/

5000

1320
/JE V-1
bl.1,2
JEDU 1/

2020
2021
až
2025

Odstavené
v 5RP
/MW/
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Tab-2

Rozvojový variant výstavby JE v ČSSR
/b rekonštrukciou/

3320

-

3320

7280

2000

-

200

9280

2001
až
2005

4000

-

4OOO

1328O

2006
až
2010

4000

880 /O/
/JE V-l
blo.l, 2/

3120

16400

4000

20400

3000

23400

3000

26400

JEMO
Mochovce

4x440

1991
až
1995

JETE
Temelín

4x1000

2x1000
2x1000

1996
až
2000

EBO
J.Bohunice

2x1000

JE VČ
Tetov

4x1000

JE
Severné
Čechy

2x1000

2011
až
2015

4000

JE
Severné
Slovensko

2xlO00

2016
až
2020

3000

JE POČ
Počerady

2x1000

3000

JE
X

2x1000

2021
až
2025

Tab-4

Výkon v JE
/kumulovane/
/MW/

Odstav./O/
Rekonštr./R/

Obdobie

JEKE
Kecerovce
JEBLA
Blahutovice

Prírast
výkonu
/MW e /

Vybud
v 5RP
/MW e /

Inšt.
výkon
/MW/

JE
/Lokalita/

V

5TP

/MWe/

1320 /R/
/JE V-2
bl.l,2
JEDU
bl.l/
2200 /R/
/JEDU
bl.2,3,4
JEMO
bl.l,2/
2880 /R/
/JEMO
bl.3,4,
JETE
bl. 1,2/

Hodnotenie variantov výstavby JE /bez rekonštrukcie/
2006 až
2010

2011 až
2015

2016 až
2020

2021 až
2025

Počet nových
blokov W E R 1000

4

5

5

5

Počet likvidovaných
blokov W E R 440
W E R 1000

2

3

5

2
2

Prírast výkonu
5 RP /GW/

3,12

3,68

2,8

2,12

Náklady za 5RP
/mld Kčs/

58

73

75

78

Obdobie
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Tab-5

Hodnotenie variantov výstavby JE /s rekonštrukciou/

Obdobie

2006 až
2010

2001 až
2015

2016 až
2020

2O21 až
2025

Počet nových
blokov W E R 1000

4

4

3

3

Počet likvidovaných
blokov W E R 440

2

-

-

-

Počet rekonštruovaných blokov
W E R 440
W E R 1000

-

3

5

2
2

Prlrast výkonu
za 5RP /GW/

3,12

5,32

5,2

5,88

Náklady za 5TP
/mld Kčs/

58

62

52

56

vychádza, že pri 3-ročnej odstávke na rekonštrukciu a nákladoch na rekonštrukciu
1 bloku 2 mld Kčs pri predĺžení životnosti iba o 10 rokov vychádzajú merné ročné
aktualizované náklady 530 Kčs/MWh, čo zodpovedá terajším nákladom na JE Dukovany
a je o cca 22 % nižšie, ako očakávané náklady na JE Mochovce.
Osobitným hľadiskom

prevádzky jadrových elektrární budúcnosti je požiadavka

na ich využívanie pri pokrývaní týždňového diagramu zaťaženia. Tento problém sa
podlá modelových výpočtov chodu elektrizačnej sústavy /ES/ so stále rastúcou naliehavosťou objavuje už okolo roku 2OOO a má dopad aj na životnost jadrových blokov
/5/. Z analýzy plynie,že z dôvodov regulácie blokov W E R 440 na konci týždňa možno
očakávat zníženie využitia inštalovaného výkonu o 128 hod. v r. 2000 a o 800 hod.
v roku 2005. To predstavuje priemerné zvýšenie výrobných nákladov o 2 % v r. 2000
a až o 14 % v roku 2005. Nasadenie prečerpávacích vodných elektrární /PVE/ s týždňovým cyklom do ES by síce potrebu spoluúčasti JE pri pokrývaní týždňového .diagranu
zataženia neodstránilo, ale by ju výrazne znížilo. V tabulke T-6, je porovnaný nárok na znižovanie výkonu v JE v prípade bez zaradenia a so zaradením PVE s týždňovým cyklom pre jeden z rozvojových variantov na úrovni roku 2005 / 7 / .
Tab-6
Požiadavka

WER

Celkový ročný počet
regulačných zmien vý-

440

konu sústavy blokov JE
zúčastnených na regulácii v ES na konci
týždňa

1OOO

Požiadavka
výkonovej
hladiny JE

0
50
7O
0
50
7O

%
%
%
%
%
%

JE

JE +. PVE

74

25
111
76
-

163

34
28

5

20

8

Rozvoj jadrovej energetiky sa stal celosvetové diskutovanou oblasťou. Je treba citlivo rozpoznávat vplyv vôeobecného úsilia o zníženie energetickej náročnosti
národných hospodárstiev, vplyv hnutia ekologických organizácií a skutočné vědecko-technické a ekonomické posúdenie objektívnych podmienok rozvoja jadrovej energetiky.
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Rastúca snaha o vývoj metodiky na realistické posúdenie rizika z prevádzky jadrových elektrární a využitie všetkých prostriedkov na elimináciu možných havárií
je

vlastná všetkým, ktorí v oblasti rozvoja jadrovej energetiky pracujú. Mohutný

nápor na zhoršovanie životného prostredia zapríčinený aj uspokojovaním energetických
potrieb národného hospodárstva dáva priestor pre využitie výroby energie z jadra
prostredníctvom jadrových elektrární s neobyčajne náročnými bezpečnostnými systémami.

Vývoj ukazuje, že aj ekonomické charakteristiky jadrových elektrární, nehladiac

na ich nesporne vysokú investičnú náročnost, sú konkurencieschopné s pokročilými
typmi elektrární na spalovanie fosílnych palív, kde odstránenie nepriaznivého vplyvu na okolité prostredie napriek enormne vysokým nákladom sa nepodarilo zatial celkom odstranit.
Podrobným rozborom komplexných podmienok rozvoja čs. energetiky sa ukázalo, že
alternatívne koncepcie zabezpečenia energetických potrieb štátu nedávají vo svojich ukazovateloch nádeje na reálne fungujúci energetický systém a preto jadrová
energetika zostáva nadalej jedinou možnostou zabezpečenia dynamického rozvoja československého energetického hospodárstva.
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CONCEPTUAL PROBLEMS OF NUCLEAR POWER ENGINEERING
Tibor Rajci, Engr.,CSc, Jan Roušek, Engr.,CSc.
The variant of construcition of nuclear power plants in Czechoslovakia used till
now is compared with the variant considering increase in life of 10 WWER-440 type
power blocks and some impacts of prospective use of nuclear power plants for covering weekly diagram of load are given.

KONZEPTIONSFRAGEN DES AUFBAUS DER

KERNENERGETIK

Dipl.-Ing. Tibor Rajci, CSs., Dipl.-Ing. Jan Roušek, CSc.
In der Arbeit wird die bisherige Variante des Aufbaus der Kernkraftwerke in
der ČSSR mit der Variante, die die Verlängerung der Labensdauer von 10 WWER-440
Blôcken erwägt,verglichen und einige Wirkungen perspektiven Einsatzes der Kernkraftwerke fur Deckung des Wochendiagrams der Belastung werden angegeben.
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OBJEKTIVIZACE AKTUALIZACE ODPISOVÉ POLITIKY
V RESORTU PALIVA ENERGETIKY

Ing. Stanislav Hachran, CSc. a kol.

Směrnice k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu v bodě
1/6 a přílohy ke kapitole IX. stanovila

provést zhodr.ocení odpisování základních

prostředků /uloženo FMF, SPK, SKVTRI a FCtf k 31.5.1989/.
V rámci projektu Htí SPEV č. 902-125-403 /VTÍPEK č. 860/ "Řízení reprodukce ZP
a investičního procesu v resortu paliv a energetiky" byla v předstihu zakotvena
- kromě jiných úkolů - i potřeba řešení tohoto problému ve výzkumu VTÍPEK.
Výzkum a rozbor, provedený ve spolupráci s FMPE a podřízenými státními podniky v r. 1988, podal decizní sféře řízení cenné poznatky o této oblasti. Hlavní pozornost byla zaměřena zejména na otázky
- opotřebení, životnost a odpisy ZP,
- funkce odpisů a metody odpisování ZP.
Ostatní problémy s tím související, jako je příprava přecenění ZP a dopady
z příslušných úprav odpisování ZP do tvorby fondu rozvoje, budou záviset na konkrétních legislativních úpravách odpisové politiky a aktualizaci jejich řešení. Faktor,
který bude rozhodující měrou ovlivňovat řešení těchto problémů, je struktura objemu potřeb a zdrojů paliv a energie a k tomu nezbytný stav a využití ZP. To je však
předmětem výzkumu jiných prací.
OPOTŘEBENÍ, ŽIVOTNOST A ODPISY ZP
Opotřebení ZP představuje ztrátu jejich hodnoty a užitné hodnoty spojenou se
zapojením ZP do procesu výroby. Současně s'tím se předpokládá, že objem této ztráty se postupně zhruba stejnou měrou přenáší jako odpis ZP do nákladů a do hodnoty
vyrobené produkce.
V roce 1987 vykázal resort paliv a energetiky tento stav a odepsanost ZP v mil.
Kčs v pořizovacích cenách /bez uranového průmyslu/:
Tab. 1
organizační
členění
1
resort celkem

/V
v tom:
pl.sk.111 uhelný
průmysl
/%/
pl.sk.115 plynár,
a těž.ž.

ZP v PC
neodepsané
2
309 333

odepsané
3
33 947

90,1

9,9

L00 709
86,9

15 149

54 067

3 563

13,1

roční odpisy propočtové
celkem
4
343 280
100

115 858
100
57 630

odepsané
6

celkem

14 OO5

2 6O3

16 608
100

84,3

5 192
77,7
2 091

15,7

1 492
22,3
233

dokončení tabulky 1 na str. 97
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'

neodepsané
5

7

6 684
100
2 324

pokračování tab. 1 ze str. 96
organizační

roční odpisy propoč tové

ZP v PC
neodepsané
2

1
%

93,8

pl.sk.120 energ.
a teplarenst.

154 557
91,0

/%/

ľ/

4
100

neodepsané
5
90,0

odepsané
6
10,0

15 235

169 792

6 722

877

7 599

9,0

100

11,5

100

10 868

193 892

odepsané
3
6,2

celkem

88,5

celkem
7
100

z resortu celkem
budovy a stavby

/V.stroje a zaříz.

183 024

si. 6

833

9 119

9,1
1 770
23,6

7 489

94,4

5,6

10O

90,9

126 309

23 079

149 388

5 719

100

76,4

84,6
Pozn.: si. 5

8 286

15,4

100
100

si. 2 x odpisová sazby podle struktury ZP
si. 3 x odpisová sazby podle struktury ZP.

Rozbor odepsanosti ZP podle výrobně organizačních objektů, budov a strojů ukazuje míru zastarávání ZP, nezbytnost jejich obnovy a likvidace v souladu s opotřebením a potřebou výroby v tomto odvětví.
Tento proces charakterizuje pouze některé stránky reprodukce ZP, což ještě neznamená nesprávnost odpisových sazeb. Jejich objektivizace neznamená zcela nové
principy odpisové politiky, jejíž teoretické základy jsou propracovány, nýbrž novou
kvalitu jejich důsledného ekonomicky funkčního začlenění do systému přestavby řízení.
Hodnota ZP se s jejich využíváním stále snižuje jak z důvodu fyzického, tak morálního opotřebení, vznikajícího výrobou nových kvalitnějších a zároveň zastaráváním stávajících ZP. Toto postupné opotřebení a přenášení hodnoty ZP do nákladů a
hodnoty produkce je běžně vyjádřeno vztahem/zjednodušeně bez výtěžku a nákladů likvidace/:
pořizovací cena ZP v Kčs
pořizovací cena ZP v Kčs x životnost ZP v letech

x 100 a průměrné roční
odpisové procento

Vztahy uvedených činitelů reprodukce ZP normalizuje uvedená vyhláška č. 94/1980
Sb. o odpisování ZP příslušných tříd a oborů jako závazné roční odpisové sazby v
procentech a orientační dobu odpisování v letech. Dále je zde stanovena lineární
metoda způsobu odpisování ZP konstantní sazbou po dobu stanovené normativní životnosti, odpisovací povinnost podniků a další základní ustanovení a výjimky odpisování. Jednou z těchto výjimek je zavedení metody substančního odpisování souboru ZP
důlních děl v hornictví, které se odepisují jako soubor podle vytěžených zásob uhlí.
Jejím nedostatkem je pasivní působení na využívání vytěžení zásob uhlí.
K hlubší analýze těchto vztahů byl celkový soubor ZP rozdělen na budovy a stavby /ZP třídy 1 a 2/ a stroje a zařízení /ZP třídy 3 až 7/ zavedené evidence. Uvnitř
těchto byly ZP rozděleny podle skupin, tedy do 20 skupin odstupňovaných od jednoprocentní až do petadvacetiprocentní odpisové sazby za rok a současně byly tyto skupiny pro vyjádření věkového hlediska členěny na neodepsané ZP a celkem za soubor.
Druhová, věková a amortizační struktura ZP je důležitým výchozím podkladem pro
řízení odpisové politiky i pro simulování procesu vyřazování a obnovy ZP.
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Rozbor druhové, věkové a amortizační struktury ZP ukázal, že u některých oborů,
zejména ZP strojů a zařízení, stanovené sazby odpisů v procentech a orientační doba
stanovené životnosti neodpovídá jejich fyzickému, morálnímu a hodnotovému opotřebení, jak vyplývá z části likvidovaných ZP v letech 1986 a 1987 /tab. 2/.
Tab. 2
obor Název ZP
č.

Likvidované
ZP v PC
/tis.Kčs/

Počet
kusů

Prům.
život,
skut.
let

Návrh
Dle Sb.
změny
94/1980
doba
doba odpis
odpis
odpis,
odpis,
/let/
/let/

492

Kombajny
dobyv. +
razící

545 077

14O

7,1

17

6

25

4

493

Zařízení
těžná
hlub.dolů

27 336

116

18,4

4

25

7

14

496

Stroje a zařízení pro
geolog.průz.

51 424

335

14,4

12

8

17

6

357

Rozvaděče

•

5

20

7

14

•

•

Uvedené a další obory ZP v odpisových sazbách a životnosti stanovené vyhláškou
vyžadují úpravy.
Současná odpisová sazby v procentech, uvedených vybraných a dalších ZP podle
vyhlášky 94/1980 Sb. a jejich skutečné opotřebení a životnost ZP, je prokazatelně
značně rozdílná, a to v tom smyslu, že:
- sazba důlních zařízení nerespektuje v požadované objektivní míře opotřebeni ZP
důlního provozu,
- agresivní výrobní prostředí v dole způsobuje rychlejší opotřebení v takové míře,
že v průběhu 8 let jsou prováděny 4 střední a 2 generální opravy ZP,
- vrtné soupravy pracují ve dvou až třísměnném provozu na pracovištích s úkolovou
normou a výkony se zde zvýšily v posledních letech o 100 %,
- růst nákladů na opravy ZP jde na úkor odpisového efektu uživatele,
- orientační doba odepisování ZP u přenosů a rozvodných transformátorů neodepsaných
ZP činí 24,71 let, u odepsaných 20,81 let a prodloužená doba odepsaných 27,91 let.
Cílem změn odpisových sazeb je jednak přiblížit je skutečné životnosti a předcházet jejich předčasnému, anebo naopak opožděnému vyřazování se ztrátami efektivnosti, stimulovat využívání a produktivnost ZP až do jejich fyzické likvidace. Nelze
proto zjednodušovat, nýbrž důsledně analyzovat míru odepsanosti ZP a jejich potřebnou plánovitou obnovu s otázkou objektivizace procentních sazeb a životnosti ZP stanovené uvedenou vyhláškou. Oba problémy sice spolu souvisí, ale jejich řešení odpovídá na poněkud jinou stránku reprodukce ZP.
METODY ODPISOVANÍ ZP
Protože vznikají rozdíly mezi skutečnou a normativní dobou životnosti až několik let a roční průměrné odpisové sazby ZP v procentech podle vyhlášky č. 94/1980 Sb.
zůstávají dlouhodobě stálé, byly rovněž zkoumány náměty na změnu současné lineární
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metody odpisování ZP s konstantní průměrnou procentní roční sazbou odpisů a místo
toho zavedení progresivní, nebo degresívní, anebo jin4 kombinované metody odpisování ZP.
K tomu je nutné předeslat, že - jak vyplývá z analýz - žádné normy a metody odpisování nemohou odrážet trvale skutečný průběh fyzického, morálního a ekonomického
opotřebení ZP. Ne každé produktivní i neproduktivní opotřebení životnosti ZP lze
také řešit odpisem. Přenášení hodnoty ZP do nákladů a výkonů výroby nemůže zachytit
stejný, ideální průběh, jako je tvorba odpisového fondu.
Lineární odpis

s konstantní průměrnou roční sazbou odpisu v procentech podle

předem stanovené orientační doby životnosti s připočtením zůstatkových cen vyřazovaných ZP k odpisům mylně navozuje myšlenku, že moment vyřazování ZP lze považovat
za deterministický proces. Ve skutečnosti, se zřetelem na VTR a tím morální i fyzické opotřebení ZP po určitém pravděpodobném intervalu jejich životnosti, má vyřazování ZP převážně stochastický charakter, a to zejména u souborů strojů a zařízení.
Pro ilustraci uveáme v porovnání dobu dožití a průměrnou dobu odpisování, respektive odpisovou životnost strojů a zařízení za r. 1987 u vybraných reprezentantů
státních podniků /VHJ/:
Tab. 3
VHJ
OKR
SHD
ČEZ
ČPP

Průměrná
doba dožití /let/ ZP
11,97
17,65
27,178
17,151

Odpisová
životnost /let/ ZP
8,467
15,142
24,43
15,56

Přesto, že v současné době je často uplatňována z různých jiných hledisek argumentace o poměrně vyšší inovaci ZP v odvětví paliv a energetiky - což je dáno i jeho reprodukčním cyklem, bezpečností a strukturou - ve srovnání se zastaralými kapacitami spotřebního, elektrotechnického nebo strojírenského průmyslu, uvedené údaje
nasvědčují, že prodlužování doby životnosti ZP má své hranice. Zvýšením intenzity
využití a urychlení žádoucí likvidace ZP by se jejich dožití mohlo zkrátit. To ovšem
předpokládá i pohotové finanční a materiálové zdroje investic na obnovu a restrukturalizaci ZP.
Tvorba financích zdrojů investic je další příčinou vzniku námětů na přehodnocení lineárního odpisování ZP a zavedení metod urychleného degresívního, progresivního, nebo kombinovaného odpisování ZP do praxe. S tím souvisí i náměty na znovuzavedení překonaného odpisování nad 100 % pořizovací /reprodukční/ ceny a životnosti
ZP.
Jednotná lineární, časová metoda odpisování ZP s konstantní procentní sazbou
odpisu a životnosti uplatňovaná v našem národním hospodářství, má své přednosti při
porovnávání ekonomických efektů, v účetní evidenci, tvorbě a užití zdrojů a jiných
aspektů. Je v podstatě základem konstrukce metod proměnlivého, časového odpisování
ZP.
Urychlení odpisu ZP, nebo jeho zpomalení, lze upravit i strmějším, rychlejším
nebo prodlouženým, nižším lineárním odpisem ZP.
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Degresívní odpis znamená v prvních letech životností ZP uplatnění vyšší procent. í sazbv a postupně se snižováním délky doby životnosti rovněž degresívní snižování
sazby odpisu. To umožňuje podnikům rychlejší akumulaci vytvářených pohotových prostředků v prvních letech zavedení nového ZP do provozu, kdy je jejich výkon vyšší
a méně náročný na opravy.
Progresivní odpis vychází z opačných argumentů, že s rostoucím fyzickým opotřebením je nutné zrychlené odpisování ZP provádět ke konci životnosti, protože rostou náklady na ddržbu a vznikají nové dokonalejší ZP.
Je ováem otázkou, která z těchto metod odpisování je adekvátnejší současnému
stavu zastaralých ZP v ČSSR a perspektivám rozvoje. Urychlení odpisu ZP by zřejmě
mohlo vyvolat další nároky na investice a růst nežádoucí rozestavěnosti. Metody kombinovaných odpisů pak aplikují dílčí aspekty předchozích.
Společnou myšlenkou metod proměnlivých odpisů ZP je dsilí jak o průběžné sladování skutečné životnosti ZP, její délky a procentní odpisové sazby, tak i o urychlené - adekvátně opotřebení - vytváření

finančních zdrojů na prostou a rozšířenou

reprodukci ZP. Aktualizaci vyžadují nejen procentní sazby odpisů, ale i normy životnosti podle forem opotřebení ZP. Tyto vztahy však může zajistit i tiprava zvýšení
či snížení procentní sazby lineárního odpisu ZP v uvedené normě Sbírky zákonů, pokud budou akceptovány. V tom ovšem spočívá i problém její další aplikace pro diferencované podmínky výroby, využití, opotřebení a hospodaření se ZP a jejich efektivní obnovu v podmínkách přestavby systému řízeni.
Směrnice k realizaci komplexní přestavby

hospodářského mechanismu navozují,

že bude umožněno i urychlené odpisování ZP. To však vyžaduje normativně vymezit,
zda půjde o jednotný metodicky stanovený postup, anebo postup diferencovaně umožňující státním podnikům proměnlivý odpis ZP příslušných tříd a oborů ZP. V případě
akceptování metody normativní progresivní sazby odpisů je nutné vyslovit zásady,
kterých bude využito k řešení a použití dané metody.
K objektivizaci odpisování ZP v této etapě přestavby hospodářského mechanismu
je proto potřebné předně sladit normativní životnost a procentní sazbu odpisů ZP
při lineárním odpisu, který je v podstatě základem ostatních metod odpisování ZP.
Odpověd na optimální řešení variant odpisování a možnosti urychlení likvidace
odepsaných ZP však nevyplývá jen z pozice tohoto subsystému hospodářského mechanismu. Bude to záviset také na rychlosti strukturálních změn výroby, posunech rovnovážného, nebo nerovnovážného rozvoje národního hospodářství a

legislativní realizaci -

zvýšení kompetencí skutečné samostatnosti státních podniků.
Náměty na znovuzavedení odpisování ZP nad 100 % pořizovací /reprodukční/ ceny
po odepsání nad stanovenou životnost, jestliže dále slouží v provozu, již nezahrnuje ani uvedená vyhláška. Tím méně v přestavbě hospodářského mechanismu nelze tento
návrh akceptovat z těchto důvodů:
- do výrobních nákladů produkce nelze ekonomicky reálně přenést větší hodnotu ZP,
než je jejich původní pořizovací cena,
- pokud v direktivním systému řízení byly odpisy formálním evidenčním znakem opotřebení ZP a prostředkem přerozdělování finančních zdrojů a nakolik mají býr reálným
ekonomickým zdrojem financování reprodukce ZP, musí být také odrazem reálných
ekonomických podmínek výroby a užití ZP,
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- odpisy jsou hodnototvornou, cenovou kdteaorií jen do 100 't jejich pořizovací
/reprodukční/ ceny ZP,
- nelze sdružovat fiktivní zdroje financování investiční výstavby nových kapacit.
Je účelné vést evidenci o ZP již odepsaných a působících nadále v provozu, a£
již z hlediska provozních nákladů, nebo pravé potřebné korekce životnosti a odpisů
ZP. Pokud

by odpisování rad 100 % pořizovací /reprodukční/ ceny ZP bylo apliková-

no ve vnitropodnikovém řízení některých státních podniků pro stimulaci hospodaření
se ZP a přerozdělování odpisů

- je to vnitropodnikovou záležitostí. Otázkou však

bude dčelné propojení obou těchto subsystémů řízení navzájem a celého systému řízení.
NĚKTERÉ" VYBRANĚ PROBLÉMY AKTUALIZACE A OBJEKTIVIZACE ODPISOVĚ POLITIKY
Směrnice ke komplexní přestavbě hospodářského mechanismu v zásadě stanoví odstranit přerozdělování odpisů mezi odvětví a státními podniky. Dočasně, v průběhu
9. pětiletky, se však ještě přerozdělování odpisů k pokrytí potřeb investic v důsledku rozdílných podmínek a potřeb výroby připouští. Stanovení kritérií pro objektivní kvantifikaci objemu částí přerozdělovaných odpisů

tím bude stále více méně

direktivní záležitostí vyššího organizačního stupně řízení, což nebude, účinně stimulovat podniky k hospodárnosti.
Odvody odpisů do státního rozpočtu, jak stanoví uvedená směrnice, budou zrušeny s výjimkou hospodářských organizací s útlumovým programem a dočasně nových podniků, kde stát se zúčastnil jejich výstavby značnými dotacemi. Objektivizace pravidla
pro odčerpávání a přerozdělování těchto prostředků, nebo zásad však bude nutné rozpracovat. Základním nástrojem řízení samofinancování reprodukce ZP se stává fond
rozvoje, jehož hlavní zdroj tvoří odpisy a příděl ze zisku. Státním podnikům proto
nebude lhostejné znát předem plánovité vlastní zdroje a možnosti jejich užití.
Závažný víkol představuje příprava a provedení přecenění ZP. Z titulu Cíprav VC
a nákupních cen k 1.1.1989 budou provedeny přepočty rozpočtu staveb k 31.3.1989 a
provedeno nové ocenění zásob. Tím se ovšem rozdíly mezi stávající cenou a cenou
nově pořizovaných ZP stále zvyšují. Proto bude nutné přistoupit k přecenění všech
ZP, čímž se sleduje:
- vytvořit objektivní základnu tvorby cen a financování obnovy ZP,
- vytvořit objektivní základnu odpisování ZP,
- vytvořit objektivní podmínky pro strukturální změny, rovnovážné podmínky reprodukce a hodnocení efektivnosti rozvoje.
Organizace, postup a uplatnění vhodných metod provedení těchto prací bude nutně předmětem aktualizace urychlení přestavby hospodářského mechanismu v nejbližší
době.
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В статье ооо^шенм результаты этапа исследовения, которыГ. эани..еется объективизацией списывания на :;мо;. тизациг, сроком службы и использованием основных
средств в ведомстве топлие и энергетики, ота зедечв вытекает ю проекта осноаноГ:
темы Государственно;: прогрвимы экономического исследования К. 1-С£.'-125-чОЗ и я в л я ется проблемой, которая COCTLцной частью Инструкции по обеспечению комплексной
перестройки хозяйственного
иечьнизма.
проведенный еналиэ норм амортизации, способ списывания не амортизацию и д а л ь нейшие решенные проблемы, которые с этим связаны, и заключения, должна Сыть ислользовани при икеоэнии .'.онолкениГ; к положению '.> -4/1'joü и в п-рес: rc.f.ке
воспроизводством oCMOiiiii.x ср-;.СТБ и ••, о^ессо л:-п»::^.*ьного ^ :,.'.-и т <:-.-.
OBJECTIV1ZATION AND ACTUALIZATION OF DEPRECIATION POLICY IN THE BRANCH OF FUEL
AND ENERGY
Stanislav Hachran, Engr.,CSc. et al
The results of the investigation stage dealing with objectivization of depreciation, life and utilization of principal means in the branch of fuel and energy
are summarized in the paper. This task resulted from the project of the main target
of the state programme of economic research No. 902-125-403 and as a problem which
is a part of the instruction for ensuring complex reconstruction of the economic
mechanism.
The analysis of the depreciation regulations, depreciation method and further
solved problems connected with and conclusions should be used for amendment of the
edict No. 94/1980 and in reconstruction of procedure for reproduction of principal
means and the investment process.
OBJEKTIVISIERUNG UND AKTUALISIERUNG DER ABSCHREIBUNGSPOLITIK IM RESSORT
DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE
Dipl.-Ing. Stanislav Hachran, C S c , u.a.
Der Aufsatz fasst die Ergebnisse der Forschungsetappe zusammen, die sich mit
der Objektivisierung der Abschreibung, Lebensdauer und Ausnutzung der Grundmittel
im Ressort der Brennstoffe und Energie befasst. Die Aufgabe ging aus dem Projekt
der Hauptaufgabe des staatlichen Programms der ökonomischen Forschung No. 9O2-125-4O3
und als Problem hervor, das ein Bestandteil der Richtlinie zur Sicherung komplexer
Umgestaltung des Wirtschaftsmechanismus ist.
Die durchgeführte Analyse der Abschreibungsnormen, die Abschreibungsmethode
und weitere gelöste Probleme, die damit zusammenhängen, und Schlussfolgerungen
sollten bei Novellierung der Verordnung No. 94/198O der Sammlung und Im Umbau der
Steuerung der Reproduktion der Grundmittel und des Investitionsprozesses ausgenutzt
werden.
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ANALÝZA PODKLADŮ A ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ
KE KONCEPCI ROZVOJE RESORTU FMPE NA LÉTA 1991 -2005

Ing. Eduard Nytra, CSc, ing. Jaroslav Kárych

JVOD
Pro analýzu byly využity metodické přístupy, matematické modely a programy vyvinuté v rámci řešení úkolu 86O-OO-OO-1 "Řízení reprodukce základních prostředků
a investičního procesu v resortu paliv a energetiky".
Vzhledem k tomu, že podkladové materiály koncernů byly zpracovány podle odlišných hledisek než se požaduje v souboru ekonomicko-matematických metod vyvinutých
v souvilosti s řešením shora uvedeného úkolu, byla pracnost analýz značně zvýšena
úpravou vstupních údajů do tvaru použitelného v disponibilních programech.
Přitom nemohly být zdaleka využity možností vyvinutých systémů, nebot chyběla
řada údajů, které by mohly vypovídací schopnost získaných výsledků podstatně zvýšit.
K tomu jsou uvedeny v textu připomínky vždy v souvislosti s rozborem příslušného
ukazatele a ve výstupních tabulkách jsou chybějící údaje označeny pomlčkou.
V této fázi je analýza provedena na vysoce agregátní úrovni, tj. za plánovací
skupiny 111, 115 a 120 a za resort celkem. Filozofie přístupu k analýze vychází
z faktu, že agregátní ukazatelé jsou výslednicí rozsáhlých a náročných dílčích rozborů. Je však třeba prověřit, zda bylo syntézou dosaženo výsledku, který odpovídá
zákonitostem vlastním zkoumanému procesu. Nenl-li tomu tak, je třeba příčinu disproporcí hledat cestou postupné desagregace směrem k objektům na nižších stupních řízení.
Hlavní součástí analýz jsou výstupní sestavy, obsahující výhledové časové řady
ukazatelů reprodukce základních prostředků i některých dalších ukazatelů, které
s touto oblastí souvisí. Tyto časové řady mají samy o sobě svou vypovídací schopnost.
Těžiště komentářů spočívá tedy v té části interpretace ukazatelů, která analyzovaný
jev komentuje nad rámec informace vyplývající bezprostředně z tabulek výstupních
sestav.
1. ROZBOR V Z T A H B MEZI PRfRfisTKY A tíBYTKY ZAKLADNfCH P R 0 S T Ř E D K 8
Výchozí podmínkou věcné i formální správnosti koncepco reprodukčního procesu
základních prostředků je dodržení elementárních logických vafcňb mezi stavy, přírůstky a úbytky. Znamená to, že trend úbytků se musí rovnat trendu přírůstku v časovém posunutí o průměrnou dobu obratu souboru základních prostředků, a že stav základních prostředků /ZP/ na počátku období musí být zlikvidován právě za dobu, rovnající se době obratu neboli průměrné životnosti daného souboru.
Z provedené úvahy vyplývá, že budoucí likvidace ZP je v podstatě determinována
minulým vývojem. Abychom mohli tuto skutečnost do analýz promítnout, využili jsme
meziroční indexy růstu základních prostředků /nazývané také stupni naturální reprodukce ZP/, stanovené za období 15 let do roku 1985, které činí:
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budovy a stavby
u plán. skupiny 111
u plán. skupiny 115
u plán. skupiny 120
za FMPE celkeT

stroje a zařízení

ZP celkem

1,0356

1,0737

1,0497

1,1637
1,0792

1,1480
1,0817
1,0812

1,1614
1,0804
1,0761

1,0728

Za průměrnou dobu obratu byly v propočtem uvažovány tyto statisticky zjištěné
údaje /v letech/:
—

budovy a stavby

stroje a zařízení

ZP celkem

34

14

21

plán.skup. 115

28

15

25

plán.skup. 120
FMPE celkem

33

24
18

28
25

plán.skup. 111

33

Na základě uvedených meziročních indexů růstu a průměrných dob obratu byly vypočteny teoreticky opodstatněné odhady objemů likvidace na 8. až 11. pětiletku. Porovnání těchto hodnot s údaji vyplývajícími z podkladů ke koncepci rozvoje resortu
je uvedeno v tabulce 1. Ukazuje se, že objemy likvidace byly v koncepci podhodnoceny takto /v mil. Kčs/:
Tabulka 1
Rozbor likvidace ZP v koncepci rozvoje
resortu paliv a energetiky
/podle návrhu jednotlivých koncernů/
Údaje jsou uvedeny v mil. Kčs
8.PLP

9.PLP

10.PLP

ll.PLP

Plánovací skupina 111
Budovy a stavby
Stav ZP na počátku 8.PLP

57682

Likvidace ZP:
- podle modelu
- podle návrhu koncernu

4299
4268
31

Rozdíl +Stroje a zařízení
Stav ZP na počátku 8.PLP
Likvidace ZP:

5121

6099

5333
-212

5567
532

7265
6112
1153

15435

22025

31429

10909
4526

14506
7519

15652

47155
10817
7844

- podle modelu
- podle návrhu koncernu
Rozdíl +-

2973
1

15777

pokračování tabulky 1 na str. 105

104

pokračování tabulky 1 ze str. 104
Rozbor likvidace ZP v koncepci rozvoje
resortu paliv a energetiky
/podle návrhu jednotlivých koncernů/

tfdaje jsou uvedeny v mil . Kčs

8.PLP

9.PLP

10.PLP

ll.PLP

Plánovací skupina 111
Základní prostředky celkem
Stav ZP na počátku 8.PLP

104837

Likvidace ZP:
- podle modelu

15116

20556

28124

38694

- podle návrhu koncernu

12112

16242

2OO73

21764

3004

4314

8051

16930

2O2O

4312

9201

Rozdíl +Plánovací skupina 115
Budovy a stavby
Stav ZP na počátku 8.PLP

40535

Likvidace ZP:
- podle modelu

947

- podle návrhu koncernu

237

661

1112

3810

710

1359

3200

5391

1236

2464

4914

9797

689

1256

1398

1684

547

1208

3516

8113

18998

Rozdíl +Stroje a zařízení
Stav ZP na počátku 8.PLP

9457

Likvidace ZP:
- podle modelu
- podle návrhu koncernu
Rozdíl +Základní prostředky celkem
Stav ZP na počátku 8.PLP

49992

Likvidace ZP:
- podle modelu
- podle návrhu koncernu
Rozdíl +-

2183

4484

9226

926

1917

2510

5494

1257

2567

6716

13504

3329
798

4873
8514

7133
4995

1O442

2531

-3641

2138

2810

10806
7321

8048
2218

11918
7652

3485

5830

4266

17651
12146
5505

Plánovací skupina 120
Budovy a stavby
Stav ZP na počátku 8.PLP

81107

Likvidace ZP:
- podle modelu
- podle návrhu koncernu
Rozdíl +Stroje a zařízení
Stav ZP na počátku 8.PLP

7632

64683

Likvidace ZP:
- podle modelu
-podle návrhu koncernu
Rozdíl +-

pokračování tabulky 1 na str. 106
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pokračování tabulky 1 ze str.iC'j
Rozbor likvidace ZP v koncepci rozvoje
resortu paliv a energetiky
/podle návrhu jednotlivých koncernů/
Údaje jsou uvedeny v m i l . Kčs
9. PLP

10.PLP

ll.PLP

14135

12921

19051

28093

8119

10732

12647

19778

6016

2189

64O4

8315

8575

12014

17544

2o908

5303
3272

145O8

11674

17554

-2494

5870

9354

8. PLP
Základní prostředky celkem
Stav ZP na počátku 8.PLP

145790

Likvidace ZP:
- podle modelu
- podle návrhu koncernu
Rozdíl +F M P E

celkem

Budovy a stavby
179324

Stav ZP na počátku 8.PLP
Likvidace ZP:
- podle modelu
- podle návrhu koncernu
Rozdíl +Stroje a zařízení
Stav ZP na počátku 8.FLP

121295

Likvidace ZP:
- podle modelu

22859

25947

38857

58877

- podle návrhu ko2icernu

15854
7005

14383
11564

23556
15301

29482
29395

31434

37961

56401

85785

21157

28891

102 77

9O7O

35230
21171

38749

Rozdíl +Základní prostředky

celkem

Stav ZP na počátku 8.PLP

3O0619

Likvidace ZP:
- podle modelu
- podle návrhu koncernu
Rozdíl +-

4 703 6

Model základních vztahů RZP
/odvozené ukazatele RZP/
F M P E
celkem
5ís.
uk.
a

Ukazatel
b

101

Průměrný stav ZP

102

V pořizovací ceně

103

/mil. Kčs/

104

Náročnost produkce

1O5

na ZP z UVV

106

/Kčs/Kčs/

Členění
ukazatele
c

8. PLP
oč.skut.
1990
1

- celkem
387005
- bud. a st. 214018
- str.a zar. 172986
- celkem
- bud.a str.
- str.a zar.

6.77
3.74
3.03

9. PLP
plán
1995
495741

10.PLP
plán
ť.onn
3

233208

603838
320307
283531

8.38
4.44
3.94

9.77
5.18
4.59

262539

ll.PLP
plán

4
697800
375111
322689
-

pokračování tabulky na str. 107
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pokračování tabulky ze str.106
Model základních vztahů RZP
/odvozené ukazatele RZP/
F M P E
celkem
Cis.
uk.
a

Ukazatel

Členění
ukazatele

b

c

8.PLP
oč.skut
1990

1

9.PLP
plán
1995
2

ÍO.PLP
plán
2000
3

ll.PLP
plán
2005
4

107

Účinnost ZP z UVV

- celkem

0.15

0.12

0.10

-

108

/Kčs/Kčs/

- bud.a st.

0.27

0.23

0.19

-

- str.a zar

0.33

0.25

0.22

-

12O2.6

1525.2

1856.4

2178.6

109

- celkem

111

Vybavenost
pracovníků ZP

- bud.a st.

665.0

807.7

984.7

1171.1

112

/tis.Kčs/prac./

- str.a zar

537.5

717.5

871.7

1007.5

113

Produktivita práce z U W
/tis.Kčs/prac./

114

Stupen aktivity ZP /Kčs/Kčs/

110

0.178

0.182

O.19O

_

0.45

0.47

0.47

0.46
-

115

Průměrný stav zásob /mil.Kčs/

19234

24517

28183

116

Průměrný stav výrobních fondů
/mil. Kčs/
406239

406239

520264

632021

117

(Jčinnost výrobních fondů z U W
/Kčs/Kčs/

0.141

0.114

0.098

118
119

Stupeň naturální

- celkem

1.06

1.05

1.04

reprodukce ZP

- bud.a st.

1.04

1.04

1.04

1.03

120

/Kčs/Kčs/

- str.a zar

1.08

1.06

1.04

1.02

121
122

Stupeň hodnotově

- celkem
- bud.a st.

1.05

1.04

reprodukce ZP

1.04

1.03
1.02

1.01

123

/Kčs/Kčs/

- str.a zar.

1.06

1.03
1.06

1.04

1.01

124

Stupeň hodnotového

- celkem

44.0

45.9

49.0
43.6

52.9

55.0

57.4

125

opotřebení ZP

- bud.a st.

34.7

37.8

126

bez fikt.opravek /%/

- str.a zar.

5.4

54.9

127

Stupeň hodnotového

- celkem

-

-

128

opotřebení ZP

- bud.a st.

129

vČ.fikt.opravek /%/

- str.a zar.

-

•

1.03

1.01

48.9

-

-

-

-

130

Průměrná životnost

- celkem

24.0

24.2.

25.3

131
132

skutečná /roky/

- bud.a st.

-

-

-

-

133

Průměrná životnost

- celkem

134
13 5

normovaná /roky/

- bud.a st.
- str.a zar.

-

-

-

-

136
137

Koeficient

- celkem

12.9

13.2

12.8

14.4.

likvidace ZP

- bud.a st.

5.5

12.2

8.0

10.1

138

/Kňs/tis.Kčs/

- strvá zar.

22.2

14.2

18.2

19.4

139

Koeficient

- celkem

71.4

63.3

52.0

42.7

140
141

obnovy ZP
/Kčs/tis.Kčs/

- bud.a st.

45.5

54.1
73.6

48.5

41.3
44.4

- str.a zar.

- str.a zar.

104.1

56.0

pokračování tabulky na str. 108
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pokračování tabulky ze str. 107
Model základních vztahů RZP
/odvozené ukazatele RZP/
F M P E
celkem
Cis.
uk.

Ukazatel

členění
ukazatele

8.PLP
oč.skut.
1990

9.PLP
plán
1995

ÍO.PLP
plán
2000

ll.PLP
plán
2005

142

Koeficient

- celkem

143
144

intenzity obnovy

- bud.a st.

180.1
120.0

225.9

165.8

244.6

/Kčs/tis.Kčs/

- Ttr.a zar.

213.2

193.0

325.3

437.7

145
146

Čistý přírůstek • ZP
/mil.Kčs/

- celkem
- bud.a st.

147

148
149

Reprodukční poměr
/Kčs/Kčs/

150

24230

23202

19473

8401
- str.a zar. 13609

10774

12695

11519

13456

10507

9954

3.81

3.06

1.96

5.03
2.07

3.09

- bud.a st.

7.33

3.43

- str.a zar.

3.69

4.18

152

Rentabilita z U W /Kčs/tis.Kčs/
Poměr dokončených investic
k investiční výstavbě /Kčs/Kčs/

155

4.55

- celkem

Rentabilita výrobních fondů
/Kčs/tis.Kčs/

154

246.5

22012

151

153

208.0

Nedokončená výstavba
z uskutečněné výstavby /%/
Podíl odpisu včetně zůstatkových
cen likvidovaných ZP na U W
/Kčs/Kčs/

31.5

22.6

19.4

223.7

199.1

198.0

1.28

1.07

1.15

_

_

_

1.28

0.99

156

Podíl odpisu strojů a zařízení
na U W /Kčs/Kčs/

157

Podíl mzdových nákladů na U W
/Kčs/Kčs/

O.28

0.28

0.29

_

158

Poměr materiálových nákladů bez
odpisu k U W /Kčs/Kčs/

0.78

0.82

0.83

-

8.PLP

_

9.PLP

ÍO.PLP

_

ll.PLP

8.-ÍO.PLP

plán,skup. Ill

3004

4314

8051

1693O

32299

plán.skup. 115

1257
6016

2567
2189

6716

24044

6404

13504
8315

10277

9070

21171

38749

79267

plán.skup. 120
FMPE celkem

22924

Za předpokladu, že objemy přírůstků ZP zůstanou ve výši uvažované v podkladech
ke koncepci, promítlo by se zvýšení likvidace snížením konečných stavů ZP v koncových letech jednotlivých pětiletek o tyto hodnoty /v mil. Kčs/:
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8.PLP

9.PLP

10.PLP

ll.PLP

plán.skup. 111

3004

7318

15369

plán.skup. 115

1257

3824

10540

32299
24044

plán.skup. 120
FMPE celkem

6016

8205

14609

22924

10277

19347

40518

79267

Snížení objemů ZP by se příznivě promítlo do ekonomických ukazatelů zejména
zvýšením fondové účinnosti a fondové rentability.
Odvození teoretických objemů likvidace ZP, vyplývajících z modelového propočtu, lze demonstrovat na příkladu tab. 1 pro stroje a zařízení plánovací skupiny 111:
průměrná doba obratu zde činí 14 let, což znamená, že stav na počátku 8. pětiletky
by musel být zlikvidován za 14 let, tedy za 3. pětiletky bez jednoho roku. Součet
likvidací za tyto 3 pětiletky činí:
podle modelu

48277 mil.Kčs /viz stav na poč. 8.pětiletky 47155 mil. Kčs/

podle koncepce

33259 mil. Kčs

likvidace je
nižší o

15018 mil. Kčs

-"-

Obdobně se postupovalo i u ostatních plánovacích skupin.
Disproporci mezi teoretickým a plánovaným objemem likvidace nelze řešit zjednodušeně pouze zvýšením likvidace, nebot příčiny tohoto stavu nemusí spočívat jen
v pokračující fyzické zastaralosti strojového parku, ale mohou být také důsledkem
nižšího využití, nesprávné odpisové sazby nebo i chyby v evidenci a propočtech. Doporučuje se proto, aby koncerny prověřily vztah mezi přírůstky a likvidací ZP a v
případě ponechání rozporu jej náležitě zdůvodnili.
2. ROZBOR V Z T A H S MEZI NŽROČNOSTf PRODUKCE NA ZP, ďČINNOSTÍ ZP, VYBAVENOSTÍ
PRACOVNÍKA ZP A PRODUKTIVITOU PRA~CE
Náročnost produkce na ZP vypočtená z U W , vykazuje následující tempa, měřená
meziročním indexem růstu:
mezi léty
1990 až 1995
Plán.skup. 111 budovy a stav.

1,050

mezi léty
1995 až 2000

stroje a zař.

1,061

1,027
1,032

ZP celkem

1,055

1,029

mezi léty
1990-2000
1,038
1,046
1,042

1,039

1,013

l,O26

stroje a zař.

1,068

1,008

1,038

ZP celkem

1,046

1,012

1,029

Plán.skup. 120 bud. a stavby

1,006

1,035

1,020

stroj, a zař.

1,028

1,027

1,027

ZP celkem

1,017

1,031

1,024

bud. a stavby

1,035

l,O31

1,033

Plán.skup. 115 bud.a stavby

FMPE

stroje a zař.

1,054

1,031

1,043

ZP celkem

1,044

1,031

1,037
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líčinnost ZP je převrácenou hodnotou náročnosti produkce na ZP a vykazuje tedy
ve všech plánovacích skupinách odpovídající pokles.
Byla-li dodržena zásada stálých cen ZP, pak růst náročnosti produkce na ZP je
nutno chápat jako důsledek působení různých faktorů kromě vlivu cen /důlně-geologické podmínky a j . / . Tato problematika je dosti zamlžená. Koncerny by měly jednoznačně uvést, zda do koncepčních úvah zahrnují nebo nezahrnují cenový růst inflačního charakteru. Argumenty týkající se růstu objemů ZP, a tím tedy i náročnosti
produkce na ZP, jsou nejrozmanitější povahy. Jejich kvantitativní syntéza není však
z daného volného řazení argumentů uskutečnitelná. Doporučujeme, aby koncerny ve smyslu metodik vtfPEK dopracovaly informace o růstu objemů ZP a náročnosti produkce na ZP
do konečného stadia v podobě meziročních indexů růstu a provedly s využitím expertních metod rozklad těchto temp podle působících faktorů.
Produktivita práce vykazuje na základě vypracovaných podkladů tato tempa:
mezi léty
1990 až 1995

mezi léty
1995 až 2000

Plán .skup. 111
Plán .skup. 115

0,982

0,997

0,989

0,991

l,O14

1,002

Plán .skup. 120

l,O3O
1,005

1,009

1,019

1,009

1,007

FMPE celkem

mezi léty
1990 až 2000

Produktivita práce za resort FMPE celkem vykazuje mírný růst, strukturní vlivy
plánovacích skupin na tento trend jsou zřejmé z tabulky. Vzhledem k tomu, že náročnost produkce na ZP má vyšší tempo růstu, roste i vybavenost pracovníků ZP.
Uvedené relace navenek ukazují, že předkládaná koncepce vykazuje na drovni resortu extenzívní vývoj ekonomiky. Považujeme proto za nezbytné provést hlubší rozbor relací mezi odpovídajícími výrobně-ekonomickými ukazateli, a to zejména se zřetelem na neadekvátnost cen výrobků resortu paliv a energetiky.
3. POSOUZENÍ STUPNĚ NATURÁLNÍ A HODNOTOVĚ REPRODUKCE ZP
Stupněm naturální reprodukce ZP rozumíme meziroční index růstu objemů ZP v pořizovacích cenách, stupněm hodnotové reprodukce meziroční index růstu objemů ZP
v zůstatkových cenách. Číselné údaje jsou uvedeny ve výstupních sestavách /ukazatelé 118 až 123/. Významnou informaci podává srovnávací analýza obou ukazatelů. Rostou-li ZP v zůstatkové ceně pomaleji, pak se jejich opotřebení zvyšuje a naopak:
Vývoj stupně naturální a hodnotové reprodukce
8.PLP

9.PLP

10.PLP

ll.PLP

stupeň nátur.reprod.

1,05

1,03

1,02

1,01

stupeň hodnot.repr.

1,04

1,02

1,00

1,00

Plán.skup. 111

Plán.skup. 115
stupeň nátur.neprod.

1,05

1,05

1,03

1,03

stupeň hodnot.repr.

1,05

1,05

1,03

1,03

pokračování tabulky na str. lil
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pokračování tabulky ze str.110
8.FLP

9.PLP

ÍO.PLP

ll.PLP

stupeň nalur.reprod.

1,07

1 ,06

1,05

l,O4

stupeň hoa:i. rcpr.

l?05

1,06

1,04

1,01

stupeň nátur.reprod.

1,06

1,05

1,04

1,03

stupeň hodn.repr.

1,05

1,04

1,03

1,01

Plán. skup. L20

FMPĽ

4. ROZBOR STUPNE HODNOTOVÉHO OPOTŘEBENÍ ZÁKLADNÍCH

PROSTŘEDKS

Stupeň hodnotového opotřebení ZP je poměr oprávek ke stavu ZP v pořizovací c e ně. Tento ukazatel v běžném pojetí má nevýhodu v tom, že nereaguje na proces zastarávání základních, již odepsaných prostředků, i když jsou stále ještě v provozu. Proto byla v metodice VlJPEK zavedena modifikace uvedeného ukazatele, zohledňující tzv.
fiktivní oprávky, t j . kumulativní pomyslné odpisy nad 100 % pořizovací hodnoty.
V podkladech pro koncepci není s plně odepsanými ZP a k nim příslušejícími fiktivními oprávkami počítáno, i když jejich výchozí

stav není zanedbatelný. Za stávající

situace by do prognózy patřily i úvahy, zda, do jaké míry a jakým tempem budou plně
odepsané ZP likvidovány. Výchozí stav plně odepsaných ZP a k nim příslušející objem
fiktivních oprávek by měl být prověřen s tím, zda je opodstatněný /strojový park
je značně fyzicky opotřebený nebo naopak ve stavu jsou plně odepsané stroje proto,
že jsou zachovalé vlivem jejich nízkého využití/. Na základě dřívějších analýz jsou
fiktivními oprávkami nejvíce ovlivněny stroje a zařízení, kde stupeň opotřebení m ů ž e
byt až o 10 % /např. místo 55 % 65 %/ vyšší. Neuvedením fiktivních oprávek je v y p o vídací schopnost stupně hodnotového opotřebení ZP ochuzena.
Stupeň opotřebení ZP, uváděný ve výstupních tabulkách, lze hodnotit takto:
u budov a staveb je výše ukazatele i jeho trend přiměřený. Zvyšování stupně opotřeb e n ' lze zde chápat vzhledem k dlouhé průměrné životnosti ZP jako přirozený jev. To
ovšem nevylučuje v desagregacích výjimky /zastaralé budovy a stavby/, na agregátní
úrovni nepostižitelné.
Nepříznivá je väak situace u strojů a zařízení. U všech plánovacích skupin je
všeobecně nadprůměrná hladina stupně hodnotového opotřebení /vesměs výrazně nad
50 %/, u plánovací skupiny 111 je navíc zřejmý proces postupujícího zastarávání:
Stupeň opotřebeni strojů a zařízení /bez fiktivních oprávek/ v %:
8.PLP

9.PLP

ÍO.PLP

PÍ.skup. 111

54,6

56,7

60,4

62,2

PÍ.skup. 115

58,2

58,8

58,1

59,6

PÍ.skup.

55,5

53,4

52,2

55,4

55,4

54 ,9

55,0

57,4

FMPE

120

ll.PLP

Doporučuje se prohloubit analýzu stupně opotřebení základních prostředků r o z šířením výchozí údajové základny o objem používaných odepsaných ZP a k nim příslušejících fiktivních oprávek. Je nutno také vysvětlit, proč se v rozporu s obecnou c h a rakteristikou technického rozvoje konzervuje v koncepci nadpůrměrný stupene odepsanosti strojů a zařízení, který má u plánovací skupiny 111 dokonce rostoucí tendenci.
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Vysvětlení vyžaduje u koncernů hloubkový rozbor, neboE argumentace nedostatkem prostředků na obnovu může být sice oprávněným, nikoliv však vyčerpávajícím zdůvodněním.
K dalším příčinám lze např. řadit nízkou intenzitu zatížení /využití/ strojů, nedostatky v evidenci, chyby při sestavování podkladů apod.
5. POSOUZENÍ P R B M Ě R N Ě ŽIVOTNOSTI

ZÁKLADNÍCH P R O S T Ř E D K S

Průměrná životnost /průměrná doba obratu/ základních prostředků patří k základním parametrům reprodukce, nebot spolu s meziročním indexem růstu určuje objem potřebných investic. Metodika vrfPEK sleduje průměrnou životnost skutečnou i normovanou a každou z nich dále členěnou na budovy a stavby a stroje a zařízení. Jelikož
v podkladových materiálech nebyly všechny údaje potřebné k analýze vývoje průměrné
životnosti ZP, bylo možno spočítat pouze průměrnou skutečnou životnosti za ZP celkem, která činí /v letech/:
8.PLP

9.PLP

10.PLP

ll.PLP

U plán. skup. 111

21,2

22,2

22,7

u
u
u

27,4

27,9

28,5

tfdaje

plán. skup. 120

25,3

chybí

24,0

24,3
24,2

26,0

FMPE celkem

plán. skup. 115

25,3

Průměrná doba obratu ZP celkem se zvyšuje jen nepatrně /asi o 0,4 % ročně/.
Doporučuje se doplnit vstupní údaje tak, aby bylo možno spočítat dobu obratu
ve všech položkách výstupního formuláře. To znamená rozdělit odpisy celkem na odpisy budov a staveb a na odpisy strojů a zařízení a doplnit údaje o plně odepsaných
ZP a jím příslušejících fiktivních oprávkách.
6. POZNÁMKY K UKAZATELI RENTABILITY VÝROBNÍCH F 0 N D 8 A DALŠÍM U K A Z A T E L 8 M
0 ukazateli rentability výrobních fondů se předpokládá, že bude mít v systému
ekonomického řízení významné postavení. Je to vysoce syntetický ukazatel, do kterého se promítá celá řada nevyřešených otázek, zejména problematika cen. Jeho vypovídací schopnost je zatím malá.
Ostatní ukazatele vhodně doplňují informovanost o předpokládaném vývoji reprodukčního procesu základních prostředků.
Z vazeb mezi ukazateli reprodukčního procesu je důležitý vztah mezi objemem
investičních prací a dodávek a základními prostředky uváděnými do provozu. Druhý
z ukazatelů je vlastně zpožděnou veličinou oproti ukazateli prvnímu. U velkých stavebních celků probíhá však proces uvádění do provozu skokem, kdežto jejich financování je proces mnohem plynulejší. Proto má vzájemné srovnání agregátů uvedených
ukazatelů, do kterých patří velké stavební celky, smysl jen za delší časová období.
Za FMPE celkem je srovnání následující /v mil. Kčs/:

8.PLP
Objem invest.prací a dod.
Přírůstky ZP
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104789
118549

9.PLP
142741

10.PLP
133887

ll.PLP
149085

Celkem
530502

138741

142806

139134

539230

Hrubý orientační pohled na uvedené objemy ukazuje, že mezi investováním a uváděním základních prostředků do provozu jsou rozumné relace. Uvážíme-li, že při rozšířené reprodukci a vzhledem k časovému posuvu by měly být investice o něco větší
než ZP uváděné do provozu, pak je ve srovnávaných časových řadách dokonce zjevný
dtlum v investování.
SHRNUTÍ
Předmětem analýzy byly vztahy mezi ukazateli reprodukce základních prostředků
v resortu paliv a energetiky. Jako podkladové materiály sloužily výhledy rozvoje
jednotlivých koncernů do roku 2005. Cílem analýzy bylo ověření reálnosti údajů uvedených v těchto výhledech, zejména s ohledem na obecně uznávané relace mezi jednotlivými ukazateli reprodukce základních prostředků.
Agregace \ldajů z jednotlivých koncernů a následné rozbory byly značně ztíženy
celou řadou výjimek při používání předepsaných vzorů formulářů koncerny, a proto
se doporučuje při dalších pracích na koncepci rozvoje resortu dodržet obvyklý způsob při zpracovávání hromadných dat, tj. především vyplňování lídajů do předem připravených vstupních formulářů. V některých případech nebylo přihlíženo k systémové
provázanosti ukazatelů, takže došlo ke zbytečnému ochuzení vypovídací schopnosti
výsledných informací. Konkrétně se to týká především odpisů, které jsou uvedeny pouze celkem, ačkoliv by bylo zapotřebí je rozdělit na odpisy budov a staveb a odpisy
strojů a zařízení. Dále chybí Údaje o plně odepsaných ZP a s nimi souvisejících
fiktivních oprávek.
Vzájemnou provázanost mezi ukazateli reprodukce ZP zabezpečují modely vyvinuté
ve VTÍPEK, které byly již dvakrát ověřeny na datech, získaných z úrovně jednotlivých
skupin podniků ze všech koncernů resortu. Pracovníci koncernů byli prakticky seznámeni jak s provozem příslušných modelů, tak i s postupy interpretace jejich výsledků v praxi.
K interpretaci ukazatelů reprodukce ZP na agregátní úrovni je třeba přistupovat s vědomím jejich omezené vypovídací schopnosti, jejíž příčiny jsou všeobecně
známy a k nimž patří zejména tyto skutečnosti:
1. Rozpor mezi naturálním a hodnotovým vyjádřením reprodukce ZP: k zabezpečení
stejného nebo i menšího objemu výroby je zapotřebí v porovnání s vyřazovanými ZP
v hodnotovém vyjádření většího objemu investic. V naturálním pojetí v takovém
případě jde o prostou nebo dokonce zúženou reprodukci, avšak hodnotové ukazatele
ukazují na reprodukci rozšířenou.
2. tfplnou informaci o extenzitě či o intenzitě, resp. o efektivnosti

..produkčního

procesu dává ukazatel rentability výrobních fondů, zachycující komplexní hospodaření podniku nebo koncernu. V současné etapě začínající přestavby hospodářského mechanismu je však tento ukazatel pro utváření kategorických soudů a pro rozhodování v resortu paliv a energetiky nepoužitelný, nebot nereaguje na "cenu
nedodané energie", tj. na důsledky nedodání paliv ostatním odvětvím národního
hospodářství, byt by byla tato paliva při stávajících cenových relacích ztrátová.
3. V rozborech je hodnocen palivoenergetický komplex jako izolovaný systém, do ekonomických kategorií se nepromítají ekologické faktory soc.iálně-ekonomir

efek-

tivnosti.
4. Resort může ovlivnit náročnost produkce na základní prostředky jen částečně.
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jinak je v tomto směru značně závislý na cenách strojů a zařízení i stavebních
prací, diktovaných dodavatelskou sférou.
5. Nelze pominout existenci mimoekonomických faktorů, které mají zejména v resortu
paliv a energetiky značnou váhu a nemalou měrou ovlivňují investiční náročnost
produkce /např. dobývání uhlí v podmínkách ohrožení horskými otřesy/. Zatím se
nepodařilo účinky opatření s mimoekonomickými efekty íičelně propojit s ekonomickými kategoriemi, a proto je třeba s touto skutečností při srovnávacích úVahách
počítat.
Uvedené problémy ukazují nejen na složitost hodnocení koncepce resortu, ale
také na nutnost hlubších rozborů jak pomocí dostupných metod, tak také metod, které
bude nutné v souvislosti s přestavbou hospodářského mechanismu vyvinout.
Z věcného hlediska lze konstatovat, že v hodnotách jednotlivých ukazatelů a v
jejich vzájemných vazbách nebyly shledány disproporce zásadního charakteru. Vztah
mezi objemem investičních prací a dodávek a mezi objemem základních prostředků uváděných do provozu je reálný, srovnání časových řad obou ukazatelů ukazuje na promítnutý útlum v investování. Rovněž vývoj náročnosti produkce na základní prostředky
se jeví jako reálný. Podrobnosti jsou uvedeny v textu tohoto příspěvku, nejvýraznější odchylky od žádoucích trendů jsou pak uvedeny v závěru.

Ve srovnání z předcházejícími variantami koncepce rozvoje resortu jsou v předložených koncernových materiálech zjevná intenzifikační opatření, i když objemy ZP
a s nimi související náročnost produkce na ZP mají nadále stoupající tendence. Celkově lze konstatovat výrazné snížení nesrovnalostí, které byly předmětem kritiky
u předcházejících variant koncepce rozvoje.
Přesto zde však přetrvávají některé jevy, které ve svých důsledcích mohou
vést v následujících letech k extenzívnímu vývoji v resortu.
Za nejzávažnější z nich považujeme:
a/ Není dodržen vztah mezi pořizováním a likvidací ZP. Ukazuje se, že stav základních prostředků v resortu na konci 11. pětiletky by měl být v důsledku zákonité
likvidace cca o 79 mld. Kčs nižší, než uvádějí podkladové materiály.
b/ V podkladových materiálech je založen trvalý stav nadprůměrného stupně opotřebení strojů a zařízení, u plánovací skupiny 111 pak dokonce postupující zastarávání strojového parku.
Oba tyto jevy mají společného jmenovatele, jímž je náročnost produkce na základní prostředky. Zhruba lze říci, že objemy ZP uvedené v podkladových materiálech
koncernů výrazně nepřevyšují iínosnou mez. /Rostoucí náročnost produkce na ZP lze
odůvodnit objektivními faktory, např. zhoršujícími se důlně-geologickými podmínkami, vyšší investiční náročností jaderných elektráren, technickým rozvojem, inovací
strojového parku, apod./.
K uvedenému problému jako celku však nejsme schopni zaujmout konkrétnější
stanovisko /stanoviska k dílčím problémům jsou uvedena výše/, protože v podkladových materiálech koncernů není uveden podrobnější expertní rozklad tempa růstu
náročnosti produkce na základní prostředky, zejména z důvodu nezbytnosti prověření
zásady, že výhled byl zpracován na bázi stálých cen investičních prací a dodávek.

114

Za nejzávažnější nedostatek předložených podkladových materiálů však považujeme to, že v nich zcela chybí rozbor problematiky odepsaných základních prostředků.
Absence těchto údajů v podkladových materiálech nám umožnila provést rozbor jen na
obecné úrovni. Z téhož důvodu nejsme schopni navrhnout ani konkrétní opatření v oblasti obnovy základních prostředků. Podle našeho názoru jsou v podmínkách našeho
resortu podkladové informace o odepsaných základních prostředcích nezbytným předpokladem jak k sestavení reálné varianty výhledu vývoje základních prostředků v příštím období, tak i ke stanovení reálné odpisové politiky v tomto období.
Bez komplexních informací o opotřebení ZP v celé jejich struktuře /účelová
a amortizační struktura ZP/ pravidelně sledované, aktualizované a vyhodnocované
nelze spolehlivě stanovit míru intenzifikace reprodukčního procesu jako celku v podmínkách chozrasčotu. Rovněž nelze s dostatečnou spolehlivostí stanovit strategii
obměny a inovace základních prostředků, zejména z hlediska míry jejich užitečnosti
a potřebnosti /vazba na účinnost ZP, časové a výkonové využití ZP, intenzifikační
faktory atd./. Celá tato oblast problematiky je modelově vyřešena v metodice VIÍPEK
/novelizované/ plně aplikovatelné jak v operativním řízení na úrovni koncernů, kde
jsou pro ni běžně k dispozici nezbytné vstupní údaje /takto je využívána např.
v OKD Ostrava/, tak ve strategickém řízení na úrovni resortu /vyhodnodení bylo provedeno v letech 1980, 1984 a 1988 pro potřeby FMPE/.
Pro takové rozbory byla již v r. 1983 vytvořena ve VTÍPEK metodika, která byla
částečně využita i při analýzách podkladových materiálů koncernů. Vzhledem k absenci výše uvedených údajů nemohla však být dovedena do důsledků. Lze jen předpokládat širší uplatnění zpracovaných nástrojů pro řízení reprodukce ZP s postupným
rozpracováním představ hospodářského mechanismu v chozrasčotní praxi a tím i větší
zainteresovanost státních podniků v oblasti reprodukce základních fondů.
Literatura
/I/ KÁRYCH, J.- NYTRA, E.: 0M 1O/1988. Rozvojová koncepce koncernů FMPE na léta
1991-2005. 1988
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ANALYSIS OF BASES ON PRINCIPAL MEANS FOP DEVELOPMENT CONCEPTION OF THE BRANCH
OF FEDERAL MINISTRY OF FUEL AND ENERGY FOR 1991-2005
Eduard Nytra, Engr.,CSc., Jaroslav Kárych, Engr.
Judgement on basic indices of reproduction of pricniple means is the object
of analysis of bases for development conception of the branch of Federal Ministry
of Fuel and Energy in the period 1991-2005. Prospects of development of the individual concerns till 2005 as elaborated in 1988 served as the basis. The ^nulysis
aimed at verification of reality of the data given in these prospects, especially
with respect to generally acknowledged relations between the individual indices
of reproduction of principal means.
The analysis was executed on a high aggregative level, i.e. for planning
groups 111, 11.5 and 120 and the whole branch. The aggregate results were utilized
in 1988 in the Federal Ministry

of Fuel and Energy.

ANALYSE DER UNTERLAGEN ÜBER GRUNDMITTEL ZUR KONZEPTION DER ENTWICKLUNG
DES RESSORTS DES FÖDERALEN MINISTERIUMS FÜR BRENNSTOFFE UND ENERGIE
FÜR DIE JAHRE 1991-2005
Dipl.-Ing. Eduard Nytra, CSc. , Dipl.-Ing. Jaroslav Kárych
Gegenstand der Analyse der Unterlagen zur Konzeption der Entwicklung des
Ressorts des föderalen Ministeriums für Brennstoffe und Energie für die Jahre 1991-2005 ist Beurteilung der Grundkennziffern der Reproduktion der Grundmittel. Als
Unterlagsmaterialen dienten die Aussichten der Entwicklung einzelner Konzerne bis
2005, die im Jahre 1988 ausgearbeitet wurden. Ziel dieser Analyse war die Zuverlässigkeit der in diesen Aussichten angegebenen Angaben zu überprüfen, insbesondere mit Rücksicht auf allgemein anerkannte Relationen zwischen den einzelnen Kennziffern der Reproduktion der Grundmittel.
Die Analyse wurde auf einem hohen Aggregatniveau durchgeführt, d.h. für die
Planungsgruppen 111, 115 und 120 und für das Ressort im ganzen. Die zusammenfassenden Ergebnisse wurden im Jahre 1988 im föderalen Ministerium für Brennstoffe und
Energie ausgenutzt.
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PRACOVNÍ SÍLY V KONCEPCÍCH ROZVOJE ODVĚTVÍ
RESORTU PALIV A ENERGETIKY

Ing. Renata Kavečková
ÚVOD
Prvořadou dlohou řídicí sféry resortu paliv a energetiky je zabezpečit plnění
náročných dkolů resortu, vyplývajících z daných cílů, záměrů a temp rozvoje jeho
odvětví i ostatních odvětví výrobní i nevýrobní sféry v souladu se strategickou linií rozvoje národního hospodářství v dlouhodobém výhledu. Současný i budoucí rozvoj
výroby jednotlivých odvětví paliv a energetiky bezprostředně souvisí s očekávaným
vývojem potřeby pracovních sil a procesem jejich reprodukce. Úroveň a rozvoj zaměstnanosti těchto odvětví je jedním z rozhodujících činitelů ovlivňujících efektivní
růst jejich výroby.
Perspektivní tendence rozvoje pracovních sil i v oblasti jejich reprodukce se
odvíjejí od všech vazeb a souvislostí podmiňujících a limitujících společenskou výrobu. Očekávaný rozvoj pracovních sil a zaměstnanosti resortu paliv a energetiky
v dlouhodobém výhledu třeba proto odvozovat od širšího kontextu vnějších i vnitřních
podmínek a faktorů, působících na tento rozvoj.
Z dosavadních výsledků získaných výzkumem v oblasti problematiky bilancování
a prognózovaní potřeby pracovních sil pro resort paliv a energetiky vyplynulo, že
z hlediska vnějšího okolí resortu bude vývoj resortní potřeby pracovních sil ovlivňován zejména dynamikou vývoje konečné potřeby energie, vyplývající z projekce sociálně ekonomického rozvoje ČSSR do roku 2000, dosavadním i očekávaným demografickým vývojem státu a tím i tvorbou a dzemním rozmístěním zdrojů pracovních sil, disponibilitou těchto zdrojů a jejich kvalitou. V neposlední řadě změnami v řízení
a organizaci národního hospodářství.
Na druhé straně v návaznosti na realizaci předpokládaného rozvoje resortu budou na tento vývoj působit faktory vyplývající především z dosažené úrovně technické
a technologické vyspělosti výrobních procesů, tempa zavádění vědeckotechnického rozvoje v odvětvích resortu, organizační struktury resortu, územního rozmístění jednotlivých výrobních i nevýrobních jednotek, stejně jako faktory vyplývající z komplexu sociálně ekonomických podmínek daných specifikou provozovaných technologií a tím
daných pracovních a životních podmínek a možností plného zavedení nového hospodářského mechanismu v podmínkách resortu paliv a energetiky.
Prognostické oceňování rozvojových koncepcí odvětví resortu pracovními silami
a tvorba prognostických výhledových variant potřeby pracovních sil resortu paliv
a energetiky předpokládá dosažení odpovídajícího stupně poznání těchto podmínek
a faktorů ovlivňujících proces reprodukce pracovních sil v daném resortu v dlouhodobé perspektivě.
1. VNĚJŠÍ PODMÍNKY A FAKTORY ZAMESTNANOSTI RESORTU PALIV A ENERGETIKY V DLOUHODOBÉM
VÝHLEDU
Jednou ze základních vnějších podmínek formování zaměstnanosti resortu v dlou-
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hodobéiti výhledu je dynamika potřeby energií pro vlastní spotřebu společnosti, popř.
pro vývoz. Předpokládáme, že potřeba energií poroste v ČSSR pomaleji, nebot současné nedostatečné zhodnocováni energií bude postupně racionalizováno. Konečná spotřeba paliv a energie v ČSSR /2 126 PJ k roku 1985/ vzroste / I / podle varinaty C do roku 2000 o cca 2,5 %, tj. na hodnotu cca 2 179 PJ, v tom spotřeba paliv poklesne na
úroveň 1 239 PJ, tj. o 9,5 %, naopak vzroste spotřeba tepla na 598 PJ, tj. o 16,1 %
a elektřiny na 341 PJ, tj. o 40,9 %. Podmínkou tohoto vývoje je pokles spotřeby energie u výrobní sféry/2,3 %/, z toho v průmyslu a stavebnictví /4,5 %/, zemědělství
/12,6 %/, v dopravě /9,3 %/ a významnější růst spotřeby energie v nevýrobní sféře
a u obyvatelstva /Íl,6 %/.
Primárni zdroje energie budou zajištovány v roce 2O0O těžbou 20,0 mil. tun černého uhlí, 73,0 mil. tun hnědého uhlí a lignitu, dále dovozem zemního plynu ve výši
17,9 mil.m

a z vlastních zdrojů těžbou ve výši 1,14 mil. m , vyšším využitím hydro-

energetického potenciálu ČSSR a dalšími doplňkovými zdroji energie. Předpokládá se,
že dojde k významným změnám v transformacích energie. Výrazněji klesne distribuce
pevných paliv v drobném a bude nahrazena dodávkami tepla z CZT a elektrické energie.
Výroba elektřiny vzroste na 112,1 TWh, tj. o 36,3 %, obdobně i dodávky tepla z CZT
na 63 7,3 PJ, tj. o 13,5 % v roce 2000 oproti roku 1985. Snížení energetické náročnosti ve výrobě bude založeno z části na strukturálních změnách, z části na úsporách,
které musí zabezpečit vědeckotechnický rozvoj ve všech odvětvích národního hospodářství. Očekávané zvýšení spotřeby energie v nevýrobní sféře bude ovlivněno především
zvyšující se úrovní a podílu služeb na celkové spotřebě nevýrobní sféry. Z hlediska
předpokládaného růstu počtu obyvatel, který se bude zvyšovat jen pomalu /zejména
v ČSR/, nebude zvýšení potřeby energie nijak významné. Vyšší spotřebu energie a rovněž způsoby její distribuce ovlivní spíše pokračující proces koncentrace obyvatelstva
z venkova do měst a střediskových obcí.
Období po roce 1990 je v celé ČSSR příznivé pro reprodukci pracovních sil v resortu tím, že do pracovního poměru vstoupí velmi silné populační ročníky narozených
v 7o. letech. Zdroje v tomto období přesáhnou potřeby prosté reprodukce počtu pracovníků v národním hospodářství a umožní různé strukturální /odvětvové, kvalifikační a jiné/ změny. Současné prognózy vývoje počtu obyvatel a zdrojů pracovních sil
předpokládají do roku 2000, že v 8. pětiletce se v ČSSR počet obyvatelstva zvýší o
necelých 160 tisíc, z toho v ČSR o 11 tisíc. Celkový přírůstek reálných zdrojů pracovních sil v ČSSR by vzrostl o 250 tisíc osob, z 47 % v ČSR, z 53 % v SSR. V 90.letech celkový počet obyvatelstva se v ČSR zvýši o 1,6 %, v SSR o 5 % stavu roku 1990.
Absolutní přírůstky disponibilních zdrojů pracovních sil se za toto období zvýší
v ČSSR o 609 tisíc osob, z toho v ČSR o 301 tisíc, v SSR o 308 tisíc.
Diference v potenciálních zdrojích pracovních sil jsou takového charakteru,
že je není možno plně eliminovat promyšlenou politikou v oblasti zaměstnanosti, nanejvýš je možno jejich působení zeslabovat.Je tudíž třeba budoucí proměny vývoje
zdrojů přijmout jako "vnější" faktor. Hospodaření s pracovními silami pro obaobí 8.
pětiletý je založeno v proporcích stávajícího střednědobého plánu. Pro obodbí 9. pětiletky se vytváří ve zdrojích pracovních sil výjimečné příznivá situace, umožňující
nejen prostou obnovu fondu pracovních sil, ale je^xch celkovým přírůstkem i poměrné
snadnou realizaci strukturálních změn, s nimiž počítá i nový hospodářský ir.
mus.
Pro resort paliv a energetiky však tyto nc-rovnoxurnosti představují d
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problém. Vzhledem k tomu, že těžiště zaměstnanosti resortu je v krajích ČSR a těžiště
přírůstku zdrojů, hlavně pravidelných, je v SSR, se vytváří potenciální problémová
situace. Na území ČSR budou zřejmě pokračovat obtíže se zabezpečováním potřebné obnonovy pracovníků resortu, protože nastane napjatý vztah mezi vlastními zdroji republiky s výjimkou 9. pětiletky - a zvyšující se celkovou potřebou pracovních sil resortu.
Přitom nepřichází z politických důvodu v úvahu rozsáhlejší přesun zdrojů ze SSR do
ČSR, s výjimkou "malého pohraničního" styku. Resort může přispět na zmírnění důsledků těchto budoucích vztahů zejména důsledným akceptováním všech rozvojových záměrů,
které nejsou pevně územně fixovány ve vazbě na zdroje SSR, i když tyto možnosti jsou
v podmínkách resortu paliv a energetiky předem výrazně omezeny.
Na vývoji zaměstnanosti resortu se budou podílet určitým způsobem očekávané
změny v řízení a organizaci národního hospodářství ČSSR. Zaměstnanost bude pravděpodobně nejvíce ovlivněna odvodem z vyplacených mzdových prostředků. Ve svém souhrnu by měl působit na snižování potřeby živé práce, což se - v daným podmínkách
subjektivně pocitovaného nedostatku pracovních sil - chápe jako faktor pozitivní.
Vzhledem k tomu, že tento nástroj však nebude působit izolovaně, ale v klimatu
nástrojů ostatních, bude záležet i na směru a intenzitě vlivu opatření v jiných
ekonomických sférách /reprodukce základních prostředků, cenová politika, orientace na kvalitu produkce atd./. Celkovou zaměstnanost může ovlivňovat jakékoliv zkracování pracovní doby, kterým vláda ČSSR bude zřejmě udržovat rovnováhu mezi zdroji
a potřebami pro utlumení extenzívních tendencí v hospodaření s pracovními silami
pravděpodobně počínaje 10. pětiletkou. Na zaměstnanost v resortu a jeho podnicích
v souvislosti s přestavbou hospodářského mechanismu ČSSR může mít vliv omezování
vedlejších a pomocných činností. Nelze v této souvislosti vyloučit variantu vytváření společných - oborových, resortních - obslužných podniků, ani sdružení k výkonu
určitých pomocných a obslužných činností na teritoriálním principu.
V nových podmínkách bude třeba pružněji přistupovat k celé řadě ekonomických
ukazatelů, souvisejících s pracovními silami. Pokud bude docházet ke zkracování
pracovní doby bude nutno korigovat dosavadní výpočty produktivity práce přechodem
na tzv. hodinové produktivity /výkony na odpracované hodiny, resp. dále převedené
na přepočteného pracovníka/. Obdobně bude třeba přistupovat i k ukazatelům smennosti. Proměny stejného typu lze očekávat i v ukazatelích objemu základních prostředků připadajících na pracovníka.
Lze předpokládat, že v novém hospodářském mechanismu budou vztahy živé a zvěčnělé práce propracovány hlouběji než dosud a jejich uplatnění v procesu zvyšování
efektivnosti výroby bude působit na celou řadu protisměrných tendencí, jejichž výsledný směr můžeme dnes odhadovat jen velmi obtížně. Zatím předpokládáme, že vnější podmínky budou působit spíše na snižování potřeby živé práce v resortu a z části k její substituci technikou, což se však ve vazbě na další procesy nemusí projevit; v podmínkách resortu se to bude projevovat méně dynamicky, poklesem fyzického počtu pracovníků. Z tohoto hlediska bude zřejmě nutné již v nejbližším období
přejít od dosavadního "kusového" bilancování pracovních sil k vícerozměrnému systému, zabezpečujícímu rovnováhu mezi zdroji a potřebou pracovních sil a zároveň
zabezpečujícímu zvyšování efektivnosti vložené živé i zvěčnělé práce.
V podmínkách plného uplatňování chozrasčotu a dprav cen směrem k jejich vyrovnání s hodnotovými vztahy, bude nutno v resortu paliv a energetiky přehodnotit
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i výši nákladů na pracovní

síly. Ve světle nových ekonomických podmínek se prav-

děpodobně ukáže, že dosavadní extenzívní způsoby hospodaření s pracovními silami
budou přinášet nežádoucí zvyšování nákladů.
Pokud se uplatní diferencování odvodů z mezd kombinovaně s postihem organizací
za extenzívní využívání pracovní síly, bade pro podniky - zejména pro podniky resortu - nevýhodné udržovat stávající vysokou intenzitu práce. Za těchto podmínek se bude zaměstnanost v odvětvích resortu, ale zejména v hornictví, vyvíjet mezi dvěma
"mantinely", z nichž jeden bude představován technickým zdokonalováním pracovišt
a odstraňováním či alespoň snižováním rizik, druhý zkracováním pracovní doby za současných technických podmínek práce a tím i rozmělňováním vlivu rizik na pracovníka
do delšího časového období.
Naznačené směry by měly vést k prodlužování délky pracovní aktivity pracovníků
na exponovaných pracovištích. Prakticky bude vývoj zřejmě probíhat mezi oběma krajními možnostmi, tzn.

ři částečném zkracování pracovní doby a při částečném zlepšo-

vání podmínek práce.
2. VNITŘNÍ PODMÍNKY A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RESORTNÍ POTŘEBU PRACOVNÍCH
SIL V OBDOBÍ DO ROKU 2010
Závažnou okolností, poznamenávající výzkum resortní potřeby pracovních sil
a nároků na jejich reprodukci, je následnost, tzn. sekundárnost "dimenzování" pracovní síly jakožto personálního subsystému resortu vzhledem k výrobním podmínkám jejich realizace. V současném období tuto okolnost navíc určitým způsobem zvýrazňuje
skutečnost, že veškeré úvahy o možném rozvoji resortu k horizontu roku 2010 vyplývají především z hypotéz o možném vývoji palivoenergetického komplexu po roce 2000.
Nelze proto zformulovat takovou dlouhodobou koncepci vývoje pracovních sil a zaměstnanosti v resortu paliv a energetiky, která by jednoznačně zachytila optimální řešení v budoucích podmínkách. Je třeba ji chápat jako výsledek určitého poznávacího
procesu, jehož cílem je co nejvíce se přiblížit možnému vývoji ve prospěch budoucnosti.
Východiskem pro zkoumání a postižení specifik a hlavních problémových otázek
vý-.'oje zaměstnanosti v odvětvích resortu PE do roku 2010, z hlediska konfrontace
obecných trendů vývoje a konkrétních podmínek činností resortu, byl pro níže prezentované závěry návrh varianty VTÍPEK rozvoje čs. palivoenergetického komplexu ve výhledu do roku 2010 z května 1988. Tento návrh - tzv. "doporučená varianta" - vychází
z předpokladu, že v jednotlivých odvětvích resortu /plánovacích skupinách/ bude uskutečněn vývoj naturálních ukazatelů objemu výroby, který znázorňuje následující přehled na str. 121.
V probnózovaném období dochází oproti skutečnosti roku 1985 k postupnému snižování objemu těžeb /u černého uhlí cca o 35 %, u hnědého uhlí cca o 40 %/. V oboru
černého uhlí jsou hlavními důvody ke snižování těžeb v dlouhodobém výhledu perspektivy rozvoje čs. hutnictví, objem vývozu UVPK a koksu a zhoršující se geologické podmínky dobývání. Vývoj těžeb hnědého uhlí je podmíněn útlumem v souvislosti s potřebami produkce kvalitního uhlí. Tato skutečnost vyvolává nutnost řešit řadu problémů
a otevřených otázek souvisejících se zajištěním požadované produkce v jednotlivých
hnědouhlených revírech a konkrétních lokalitách. Jde o problémy spojené s útlumem
těžby tam, kde je ekonomicky nejnáročnější, využití vázaných zásob a dořešení otázek
báňskogeologických postupů.
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PS */
Ukazatel

Jednotka

1985

Průřezové roky PLP
2005
2000
1995

1990

2010

PS 111
Těžba černého uhlí

mil. t

Těžba hnědého uhlí

26,3

24,6

23,3

21,3

18,8

17,0

100,4

94,5

85,5

79,0

71,0

60,0

89,9

77,0

8,5

Těžba uhlí
c e l k e m

—" —

126,7

119,1

108,8

Výroba koksu

_ U

_

1O,2

10,3

9,9

100,3
9,2

Výroba briket

_ It _

1,2

1,0

1,0

0,5

-

7,7
-

10,7

15,0

17,2

19,3

21,1

22,2

zemní plyn

9,9

14,7

17,0

21,1

22,2

svítiplyn

0,8

0,3

0,2

19,3
-

106,3
610

PS 115
Dodávky plynu
c e l k e m

mid.m

z toho:
-

-

118,1

130,9

142,6

638

648

668

PS 120
Výroba elektrické
energie
Výroba tepla

TWh
PJ

80,6
498

94,2
590

x/ PS 111 - odvětví těžby a úpravy tuhých paliv
PS 115 - odvětví plynárenství a těžby živic
PS 12O - odvětví energetiky a teplárenství
V souladu s uvedenými tendencemi se předpokládá, že s očekávaným poklesem těžeb dojde k poklesu celkového počtu pracovníků ve všech uhelných koncernech.Celkový
pokles a jeho dynamika bude podmíněn

především záměry

o budoucích potřebách

a užití uhlí v závislosti na přijaté variantě rozvoje uhelného hornictví v dlouhodobém výhledu. Dále specifickými otázkami sociálně ekonomické povahy vzhledem ke
snižování těžeb, zejména hnědého uhlí, spojenými hlavně s uvolňováním pracovníků
z omezovaných či likvidovaných důlních provozů a podniků a s řešením negativních
vlivů těžební činnosti na pracovní a životní prostředí. Předpokládané snižování potřeby pracovníků, jejich počtu a struktury však nebude v dlouhodobém výhledu úměrné
celkovému očekávanému snižování těžeb uhlí. Z provedené analýzy podstatných faktorů
ovlivňujících produktivitu práce v uhelném hornictví v období do roku 2010 vyplynulo, že očekávaný vývoj produktivity práce budou i nadále ovlivňovat stále se zhoršující přírodně geologické podmínky.
U hlubinného způsobu dobývání bude na tento vývoj působit
- růst relativní hloubky dobývání a s tím spojená řada negativních vlivů, pokles
čisté mocnosti dobývaných slojí a j . ;
- trvalý pokles průměrné roční těžby uhlí u většiny lokalit i skupinových dolů a za
doly celkem, jehož důsledky se projeví v nepříznivém vlivu na tzv. stálé směny;
- působení setrvačných tendencí minulého vývoje produktivity práce počínaje zhruba
rokem 197 5;
- zvyšující se nároky na zajištění bezpečných podmínek práce ve větších hloubkách
a další.
U povrchového způsobu dobývání bude nutno počítat s tím, že
- neustále narůstající mocnost nadloží povrchových dolů, vyžadující nezbytně další
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zvyšování těžby skrývky, klade vyšší nároky na rozsah výsypných prostorů a jejich
řešení v souvislosti se stálým omezováním prostorů pro výsypky jak vnější, tak
i částečně vnitřní; nestabilita''výsypek vyžaduje snižování strmosti svahů a omezování kapacity výsypek;
- s postupem těžby do větších hloubek narňstá podíl pevných hornin, vyžadující pro
rozpojení pomocnou mechanizaci,

rozsáhlé a náročné trhací práce: rostou nároky na

spolehlivost a odolnost strojního zařízení;
- v hlubokých povrchových dolech se slojí porušenou hlubinným dobýváním je uhlí náchylné k samovznícení a vyvolává potřebu řešit problémy větrání a záchranářských
prací a bezpečnosti práce;
- povrchové doly postupující podél svahů Krušných hor vyžadují řešit problémy stability svahů, těžby uhlí a dobývání strmě uložených slojí, roste náročnost odvodňování svahů na dobývací a zakládací straně;
- roste potřeba pomocné mechanizace pro trhací práce, odvodňování, úpravy terénů,
čištění přepadů a další faktory.
V důsledku působení těchto hlavních faktorů, jejichž nepříznivý vliv se podle
dnešních poznatků nepodaří překonat dalším rozvojem a realizací výsledků vědy a
techniky, je proto předkládán trvalý pokles produktivity práce, a to přibližně až
do období konce 11. pětiletky.
Kromě snižování tempa pracovního opotřebení a zdravotního poškozování pracujících v procesu zejména hlubinné těžby uhlí, se vlivem vědeckotechnického rozvoje
prosadí určité strukturální změny zaměstnanosti, spočívající zejména v přesunech
pracovníků mezi výrobními a zabezpečovacími procesy, změny pracovních požadavků a
povahy práce a změny v požadované kvalifikační struktuře důlních podniků.
Přes veškeré klady, které musí VTR v uhelném hornictví zákonitě přinést, nelze
ve vývoji dobývaných lokalit zatím očekávat podstatný vliv VTR na potřebu pracovních
sil. Pozitivní odraz lze očekávat hlavně v kultuře, hygieně a bezpečnosti práce a v
postupném odstraňování přesčasové práce.
tfčinnost investičních zdrojů v reprodukci základních fondů se relativně snižuje
vztahem investičních limitů k neúměrným a sotva zdůvodnitelným růstům cen některých
zařízení nových inovačních cyklů.
V neposlední řadě celkový vývoj produktivity práce v prognózováném období bude
ovlivňovat i nadále aplikace všech opatření, která dosud zakotvila v usneseních vlády

, jejichž výčet nelze v současné době považovat za definitivní. Dále není rov-

něž snadné posoudit dlouhodobější působení těchto opatření a očekávané tendence jejich vývoje.
Předpokládaný vývoj počtu pracovníků bude odrazem působení souboru faktorů,
ovlivňujících jejich potřebu, a to bu3 ve smyslu pozitivním nebo negativním. Míra
působení těchto faktorů bude sice z hlediska kvantitativního /celkové počty pracovníků/ ovlivňovat pozitivně, avšak ve smyslu kvalitativním není očekáváno toto působení příliš optimisticky, nebot se zřejmě nepodaří odstranit - snad jen poněkud zmírnit - některé negativní vlivy.
1/ Zejména z poslední doby č. 84/1985 /náhrada zrušených sobot/, č. 43/1986 /ozdravná opatření/, č. 102/1987 /o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků
v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci/, č. 18/1988 /zvýšení počtu
sobot odpracovaných v UTPR v koncernu OKD/, ale i dřívějších /Č.6O/198O, č. 41/
1982 a další/.
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Význam odvětví plynárenství a těžby živic se bude v následujících obdobích
i nadále zvyšovat. Očekávané rostoucí tendence podílu plynných paliv v celkové struktuře primárních energetických zdrojů ČSSR staví před plynárenství náročné úkoly.
Znamená to dosáhnout zásadního obratu směrem ke zvyšování efektivnosti reprodukčního procesu s rozhodujícím důrazem na oblast vědeckotechnického rozvoje, který musí
nahrazovat omezené vstupy v dovozech,

materiálových nákladech a v investičních

prostředcích. V neposlední řadě by měl vyvolat pozitivní vliv na potřebu pracovních
sil, a to zejména v oblasti spotřeby živé práce prostřednictvím využití nových poznatků v programu rozvoje vědy a techniky.
Pro stanovení očekávaného vývoje počtu pracovníků a jejich potřeby v odvětví
plynárenství a těžby živic v dlouhodobém výhledu bude rozhodujícím faktorem ocenění
a posouzení pracovní náročnosti jednotlivých činností a očekávaných trendů vývoje
produktivity práce. Z provedených rozborů vyplývá, že rozvoj plynárenského odvětví
od počátku 70. let - nástup dovozu zemního plynu ze SSSR - probíhal a bude i nadále
probíhat vysokým tempem. Je to důsledek založené koncepce dalšího podstatného zvyšování jeho objemu a spotřeby v ČSSR. Pro čs. plynárenství to tedy znamená setrvat
na dosavadním trendu s charakteristickými rysy extenzívního rozvoje. Naznačený
prudký rozvoj plynárenství na území ČSSR v následujících obdobích je však podmíněn
na jedné straně schopností celé čs. ekonomiky krýt další zvyšování dovozu zemního
plynu ze SSSR a na druhé straně i schopností vytvořit technické podmínky pro dopravu těchto objemů plynu ke spotřebiteli. Z těchto hledisek lze tedy předpokládat, že
se i nadále udrží přetrvávající vlivy extenzívního rozvoje, které povedou ve svých
důsledcích ke zhoršování globálních ekonomických ukazatelů.
Výše naznačené tendence rozvoje odvětví vyvolají potřebu trvalého růstu pracovních sil v dlouhodobém výhledu, kterou bude nutno podpořit překonání předpokládaného zvýšení opatřovaných zdrojů. ZajišEování plynulé a bezpečné přepravy a rozvodu
plynu podmiňuje potřebu výstavby nových a obnovy stávajících místních sítě, přípojek a dálkových plynovodů a jejich obsluhy. Rovněž další nároky na pracovní síly
vyvolá vzrůstající rozsah strojírenské výroby odvětví.
Na druhé straně je nutno počítat s tím, že v odvětví plynárenství budou podporovány i vlivy intenzifikačního charakteru, ovlivňující celkovou potřebu pracovních
sil pozitivně. Uplatňování vědeckotechnického rozvoje se bude dotýkat podle předpokladů všech oblastí plynárenských činností, směřujících především ke snižování jejich pracnosti. Praktická realizace tohoto procesu by se měla projevit ve větší vybavenosti plynárenského systému technikou, automatizací provozu kompresorových stanic, podzemních zásobníků a plníren propan-butanu. Dále v automatizaci a robotizaci
některých technologických procesů, tfspora pracovních sil by rovněž měla nastat v důsledku postupného útlumu výroby svítiplynu okolo roku 2000.
Předpokládaný rozvoj odvětví energetiky a teplárenství vychází z prognóz rozvoje spotřeby elektrické energie v ČSSR a jejich vzájemný podíl zahrnuje úvahy možných
rizik a omezení daných investičními prostředky tak, aby byla zajištěna určitá flexibilita poskytující jistotu v zabezpečení výroby potřebného množství elektrické energie a tepla.
Proces strukturálních změn výrobně technické základny energetiky, mající v dlouhodobém vývoji zásadní význam pro celé národní hospodářství, je možné charakterizovat těmito tendencemi:
- trvalým růstem objemu výroby elektrické energie a tepla,
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- rychlým růstem podílu jaderných výroben elektrické energie a tepla na celkové výrobě,
- snižováním absolutního množství vyráběné elektrické energie v klasických výrobnách,
- růstem podílu vodních elektráren na celkové výrobě elektrické energie,
- rozvojem kombinované výroby tepla a elektřiny na bází klasických a zejména jaderných zdrojů energie,
- rozvojem centralizovaných soustav zásobování teplem především z jaderných zdrojů
a s tím spojený rozvoj tepelných dálkovodů,
- rekonstrukcemi a inovacemi klasických výroben s přihlédnutím ke zhoršující se
kvalitě uhlí,
- převodem kondenzačních elektráren na teplárenský provoz a dalším rozvojem centralizovaných soustav zásobování teplem z těchto zdrojů,
- racionalizací spotřeby paliva na výrobu elektrické energie a tepla,
- rekonstrukcemi a inovacemi distribučních sítí,
- modernizací opravárenské základny a zdokonalování systémů údržby,
- zdokonalováním systémů řízení technologických procesů ve všech článcích elektrizační soustavy a soustav CZT včetně řízení odběrů.
Proces strukturální přestavby čs. energetiky a jeho dynamika - především rozvoj
jaderné energetiky vedoucí k vytěsňování klasické energetiky v souvislosti s jejím
dožíváním, poklesem těžby fosilních paliv a ekologickými aspekty výroby elektrické
energie a tepla - je inovační změnou vyvolávající kvalitativně nové požadavky na řešení nejširší oblasti problémů.
Za nejdůležitější lze pokládat kromě inovační náročnosti vysokou náročnost na
participaci téměř všech národhospodářských odvětví ve fázi přípravy

a realizace

procesu strukturálních změn palivoenergetického komplexu. Nemalou roli v tomto procesu sehrávají a v dlouhodobém výhledu budou sehrávat i otázky spojené s problémem
reprodukce pracovních sil, a to nejen v době výstavby nových jaderných výroben a rozvoden energií, nýbrž v době vlastního provozu těchto zdrojů.
Očekávané rostoucí počty pracovníků v odvětví energetiky a teplárenství budou
ovlivňovány, jak již bylo naznačeno, zejména strukturální přestavbou toho odvětví
v dlouhodobém výhledu. Tato tendence v klasické energetice se vzhledem k postupnému
snižování objemu výroby elektřiny a přechodem na výrobu a dodávky tepla do soustav
CZT, projeví v pozvolném snižování celkového počtu pracovníků v důsledku snižování
počtu obslužných míst a počtu pracovníků v nepřetržitém provozu. Zvýší se nároky
na růst kvalifikace pracovníků především z důvodu kumulace obslužných míst, připadajících na jednoho

pracovníka. Opravy a údržba výrobních zařízení naopak vyvolá růst

počtu pracovníků. Rozšiřování teplárenského provozu a sezónní využití pracovních
sil ovlivní nároky na přesuny pracovních sil a jejich optimální využití. Do oblasti
pracovních sil se promítnou také problémy technickoekonomického charakteru - růst
fyzického i morálního opotřebení základních fondů a jejich využití, klesající celková směnnost spolu se snížením počtu pracovníků obsluhy v nepřetržitém provozu, klesající podíl přesčasové práce, růst významu organizace a řízení a racionalizačních
opatření.
V jaderné energetice se v souvislosti s růstem výkonů počínaje 8. pětiletkou
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projeví vzestupný trend vývoje produktivity práce. Nutnost zajišťování předprojektové a projektové přípravy, výstavby a provozu jaderných elektráren vovylává z hlediska pracovních sil ve srovnání s vyspělými kapitalistickými průmyslovými státy a SSSR
výrazně vyšší celkovou potřebu pracovníků inženýrsko-investorské a projekční sféry.
Problematické bude do budoucna naplňování celkových počtů pracovníků

provozu

jaderných elektráren. Za podmiňující a limitující faktor jsou pokládány pracovní
podmínky /sociální podmínky práce a životní podmínky/ jako komplexní soubor motivačních prvků. Kvalita těchto podmínek je v současnosti považována za základ všech dalších úvah o pracovních silách ve specifických podmínkách jaderné energetiky. Z hlediska předpokládaného rozvoje počtu jaderných zdrojů je třeba v dlouhodobém výhledu
očekávat růst celkového počtu pracovníků, a to v cávislosti na jejich postupném uvádění do provozu. Růst celkového počtu pracovníků jaderné energetiky je rovněž nutno
očekávat v souvislosti s růstem úkolů na úseku jaderné bezpečnosti, údržby a oprav
jaderných zařízení a jejich likvidace po dožití a dále s nezbytným rozvojem dalších
činností technicko-servisního charakteru atd. Tento vývoj v současné době není dostatečně oceněn. Rozhodující a nezastupitelnou roli bude i nadále hrát problematika
kvalifikace pracovních sil.
Pro dosažení intenzivnějšího rozvoje hydroenergetiky v ČSSR jsou vytvořené příslušné koncepční i legislativní podmínky, které i nadále počítají s celkovým nárůstem výroby elektrické energie z vodních elektráren, z čehož by měly být přibližně dvě třetiny realizovány v SSR. Půjde nejen o rekonstrukce stávajících, ale i o
výstavbu nových vodních elektráren.
Řešení otázek pracovních sil spojené s rozvojemwýroby elektrické energie touto technologií se v příslušných výrobnách nejeví v dlouhodobém výhledu jako problémové.
Současné koncepce rozvoje zásobováni teplem jsou založeny na bází tuzemského
méněhodnotného paliva a jaderné energie s předpokladem budoucí existence velkých
integrovaných soustav centralizovaného zásobování teplem /CZT/, které jsou rozhodující pro zabezpečování zvyšujících se přírůstků tepla pro průmysl a obyvatelstvo.
Z hlediska dalšího rozvoje systémů centralizovaného zásobování teplem je potřebné řešit komplex otázek, souvisejících především se zdrojovou částí pro SCZT, rozvodem a přenosy tepla na velké vzdálenosti a oblasti řízení spotřeby tepla. Prob lém tvorby soustav CZT, a s tím související problém zajišťování výhledové potřeby
pracovních sil, má výrazně územně oblastní aspekt.
Literatura
/!/ BLAHA, J.- SLAVOTÍNEK, I. a kol.: ťJloha a postavení PEK do roku 2000 z hlediska výsledků cílového projektu SPEV 901. /Výzkumná zpráva 800-01-13-1,
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/3/ KAVEČKOVÁ", R. a kol.: Identifikace závažných rozvojových problémů resortu PE
ovlivňujících potřebu pracovních sil. /Výzkumná zpráva 840-01-04-5/. Ostrava,
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РЕЗЮМЕ * SUMMARY • RESUMÉ • РЕЗЮМЕ • SUMMARY • RESUME
Ч А Б С Ч Л Л -/i/ у. Ъ кСИЦЕЩКйХ Р&оЗИТКЯ ПТРАСлИ ВЬДОмСТБА ТОПЛИБ И ЭЛЕРГГЛ-ИКИ
KKÍ.Рената Кавечкова
Статья ознакомляет с частичными результатами в области исследования, направленного на оЗнаружение потреб юсти рабочей силы в ведомстве тоалив и энергетики и
его отраслях в долгосрочной программе развития.Определяются условия и факторы,
оказывающие влияние на потребность рабочей силы в ведомстве до 2010 г. Исследование условий и Дикторов было в рвмкех решенной проблематики проведено квк в отношении к окружения ведомства так и с внутриведомственной точки зрения.

MANPOWER IN CONCEPTION OF THE FUEL AND ENERGY BRANCH DEVELOPMENT
Renata Kavefiková, Engr.
Partial results in research concentrated on establishment of the manpower need
in the branch of fuel and energy in the long-range prospect are discussed. Conditions
and factors affecting the manpower need in the branch till 2О1О were determined.
They were investigated within the framework of the solved problem in relation to
the branch environment as well as from the internal branch viewpoint.

ARBEITSKRÄFTE IN DERENTWICKLUNGSKONZEPTIONEN DES RESSORTS DER BRENNSTOFFE
UND ENERGIE
Dipl.-Ing. Renata Kavečková
Der Aufsatz macht mit den Teilergenissen auf dem Gebiet der auf Ermittlung
des Arbeitskräftebedarfs im Ressort der Brennstoffe und Energie gerichteten Forschung bekannt. Er enthält die Bestimmung der Bedingungen und Faktoren, die den
Arbeitskräftebedarf im Ressort bis 2010 beeinflussen. Forschung der Bedingungen
und Faktoren wurde im Rahmen der zu lösenden Problematik sowohl in Beziehung zur
Umgebung des Ressorts als auch vom innenressortmassigen Standpunkt durchgeführt.
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PROGNÓZOVANÍ POTŘEB PRACOVNÍCH SIL
V ODVĚTVÍCH RESORTU PALIVA ENERGETIKY

lng. Miroslav Sulzer, doc. ing. Josef Kašík, CSc.

VÝZNAM PŘEDVÍDÁNÍ POTŘEBY PRACOVNÍCH SIL
Smysl prognóz, které stanovují budoucí potřebu pracovních sil v určitém odvětví průmyslu, spočívá ve zvyšování informovanosti příslušných rozhodovacích subjektů pro jejich rozhodování o tom, kolik z disponibilních prostředků a jak bude investováno do přípravy, získávání, rozmístění a všestranného zabezpečení určitého počtu
pracovních sil, nezbytných pro využití investic vkládaných do základních fondů.
Tak jak je na jedné straně pro efektivní využití nového výrobního zařízení třeba znát odpovídající množství pracovníků příslušné profesní a kvalifikační skladby,
na druhé straně lze účelně využít pouze ty pracovníky - určitým způsobem profesně
a kvalifikačně vyškolené - pro něž je k dispozici odpovídající technika a technologie.
Řada studií o problémech zaměstnanosti, které byly provedeny v posledních letech v západoevropských zemích, zejména v NSR, dokazuje, že velký podíl na celkové
nezaměstnanosti činí tzv. strukturální nezaměstnanost, způsobená nestejnoměrným,
nesynchronizovaným vývojem technických a technologických inovací a tomu odpovídající profesní a kvalifikační připravenosti lidí. Dochází tak k situaci, že na určitém
místě a v určitém čase je některých profesí nadbytek, zatímco jiné chybí. Jestliže
v čs. podmínkách se taková situace neprojevuje strukturální nezaměstnaností, neznamená to, že nemá nežádoucí ekonomické důsledky. Například v uhelných dolech chybí
podle vyjádření vedoucích pracovníků personálních tftvarů u dělnických profesí vyučení horníci, různí řemeslníci, na lomech řidiči zemních strojů a strojvedoucí,
u středně technických pracovníků revírníci, vychovatelé na středních odborných učilištích a ekonomové /muži/, u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků inženýři specializace "hlubinné dobývání ložisek", báňští ekonomové, strojní inženýři, ojediněle
též specializace stavební a sociálně právní. Chybí rovněž specialisté na automatizované systémy řízení výroby a robotizaci /často se vyskytuje požadavek, aby chybějící profese byly pokryty muži a ne ženami/.
Na druhá straně pracovníci některých specializací přebývají. Jsou to například
u dělnických profesí elektrikáři, některé skupiny povrchových dělníků a především
pracovníci se změněnou pracovní schopností. U středně technických pracovníků pak absolventky středních ekonomických škol a technici elektro a strojní specializace.
U vysokoškoláků se projevuje někde nadbytek

elektroinženýrů, někde i strojních in-

ženýrů a absolventů ekonomických škol a fakult všeobecného zaměření.
Proces přípravy lidí pro jejich ekonomicky aktivní činnost můžeme považovat za
dlouhodobou investici, která postupně váže stále více společenských prostředků. Je
to dáno prodlužující se dobou přípravy na zaměstnání, vybavením vzdělávacích a školicích zařízení i náklady na školicí personál,a to jak u všeobecného vzdělávání,
tak i při vytváření specializovaných znalostí a zručností nutných k výkonu určitých
profesí a povolání.
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Současně je ve stále větší míře tento proces přípravy lidí na zvládání jejich
pracovních funkcí vyčleňován z bezprostředního výrobního procesu - učeň se připravuje na své povolání ve zvláštních učňovských dílnách a učebnách, operátoři na speciálních trenažérech. Stále častěji se objevují zprávy o tom, že se budují speciální školicí střediska, dílny i celé závody. Do vzdělávání a školení pracovníků se
vkládají stále větší finanční prostředky.
Každá investice je ve své podstatě uspořená hodnota možné spotřeby v současnosti, která se vkládá do příležitosti získat v budoucnosti možnost spotřeby větší.
V investičním procesu je naděje zisku i riziko ztrát. S růstem vkládaných investičních prostředků roste zpravidla naděje zisku i riziko ztrát.
Aby byla investice z celospolečenského hlediska úspěšná, musí být vložena do
určitých vybraných příležitostí, které skýtají naději na úspěch. Musí se tak dít
proto, že žádná společnost nemá nikdy dost prostředků, aby pokryla všechny své investiční potřeby a možnosti a také proto, že zmařené investice dnes představují multiplikované nárůsty ztrát z nevyužitých příležitostí v budoucnosti. Naopak dobré
investice vytváří pro budoucnost další větší investiční možnosti, úspěšné investování je podmínkou budoucí možnosti realizovat rozsáhlé inovační programy, provádět
rozsáhlé strukturální změny, intenzifikovat výrobní procesy.
Co platí o investicích obecně, platí i o investování do lidského potenciálu.
Samozřejmě, že předmět, o němž pojednáváme, nemá jen svoji ekonomickou stránku. Rozvoj člověka a lidské společnosti vůbec není zdaleka jen ekonomickou kategorií. Ale
praxe nás již dostatečně poučila, že bez úspěšně fungující ekonomické základny se
nedají úspěšně realizovat ani náročné sociální a kulturní programy společenského
rozvoje.
VLASTNÍ PŘÍSTUPY K MODELOVANÍ POTŘEBY PRACOVNÍCH SIL
Pracovní síly jsou velmi dynamickým a složitým prvkem fungujících výrobně-hospodářských systémů.
Při modelování vývoje tohoto složitého prvku v konkrétních podmínkách je nezbytné provádět mnoho rozsáhlých analytických prací za účelem objasňování zákonitostí tohoto vývoje. K tomu je nutno využít velké množství existujících dat a získat mnoho nových potřebných informací, patřičným způsobem je vyhodnocovat a interpretovat. Nezanedbatelným úkolem je výběr podstatných faktorů, které ovlivňují chování zkoumaného jevu a jeho změny. V našem případě jsou to především: objem produkce, objem základních prostředků a jejich účinnost, technologie výroby a organizace
výrobních procesů, počet pracovních sil a jejich struktura /především věková a kvalifikační/, úroveň fluktuace, absence a délka pracovní doby, stupeň opotřebení pracovních sil /celková doba působení v pracovním procesu/ a přírodní a pracovní podmínky, za nichž je realizována produkce.
Řešitelé zvolili zpočátku poměrně širší škálu přístupů, prostřednictvím nichž
hodlají zvládnout daný úkol

. Syntetizujícím momentem je v současné době vytvářený

model, zahrnující vzájemné propojení několika dílčích modelů, zpracovávaných paralelně vedle sebe. Především jde o modely založené na setrvačnosti jevů a jejich
vyjádření v matematických vztazích. Dále pak o regulační modely, vycházející z teorie
1/ Dílčí úkol SPEV "Prognózovaní potřeby pracovních sil v resortu paliv a energetiky"
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regulace, aplikované na oblast pohybu pracovních sil. Posléze pak o využití vztahů
známých z teorie zásob pro zvažování důsledků nadbytku či nedostatku pracovních
sil při řízení pohybu pracovních sil.
Přijatý metodický aparát se neopírá pouze o matematicko-statistické modelování,
ale také o odhady expertů a další kvalitativní metody, -např. diagnostické metody aj.
Konstrukce integrujícího modelu je koncipována tak, aby zahrnoval /v mezích možností/ i informace tohoto druhu.
STRUČNĚ SHRNUTf DOSAZENÝCH V ? S L E D K 8
Cíl řešení celého dkolu byl formulován takto: "Hlubší poznání zákonitostí reprodukce pracovní síly jako složitého sociálně-ekonomického procesu ve specifických
podmínkách resortu paliv a energetiky". Společenský cíl je zaměřen na rozšíření
objektivních předpokladů efektivní politiky hospodaření s pracovními silami tím,
že budou formulovány zdůvodněné žádoucí aktivity při dopředném určování počtu a
struktury pracovních sil v závislosti na předpokládaném vývoji potřeb objemů produkce a technických, technologických a sociálně-ekonomických podmínek jejich zabezpečení tak, aby se zvyšovala efektivnost využití disponibilního potenciálu pracovních sil.
Dosavadní výzkum zákonitostí vývoje počtu a struktury pracovních sil v jednotlivých odvětvích resortu paliv a energetiky především ukázal, že stávající praxe
dlouhodobého dopředného určování potřeb pracovních sil spočívá v podstatě na předpokladu proporcionálního setrvalého vztahu mezi předpokládaným vývojem objemu produkce a počtu pracovních sil. V rámci řešeného úkolu byla provedena podrobná charakteristika - diagnostikace - pracovních sil v jednotlivých odvětvích a dílčích oblastech resortu paliv a energetiky. Toto určení výchozího stavu je nezbytným krokem
pro prognózu budoucího vývoje. Charakteristika výchozí situace odhalila řadu závažných slabých míst a výrazných problémů, které budou negativně ovlivňovat i žádoucí
vývoj v budoucnosti. Současně ukázala výrazná specifika situace v zaměstnanosti
v hlubinných uhelných dolech a povrchových uhelných lomech, v klasické a jaderné
energetice a v plynárenství. Kromě jiného byla prokázána dlouhodobá tendence růstu
počtu pracovních sil při současném vysokém růstu vybavenosti práce základními fondy
a snižující se účinností jak vložené živé, tak i zhmotnělé práce do příslušných
výrobních procesů. Byl prokázán vysoký podíl prací vykonávaných na rizikových pracovištích, který se bude s výstavbou jaderných elektráren výrazně zvyšovat.
Ve všech odvětvích resortu je vysoký podíl práce nekvalifikované a málo kvalifikované, vykonávané s nízkou produktivitou práce a s vysokými náklady. Ve výrobních podnicích resortu se zvyšují počty pracovních sil ve všech činnostech tzv. širší výrobní obsluhy. Byly popsány příčiny i negativní důsledky této skutečnosti především v nízkém tlaku na jejich efektivní využití.
Bylo prokázáno, že vliv technologických a technických změn na počet a strukturu pracovních sil je v analyzovaných odvětvích výroby - mimo oblast jaderné energetiky - pouze zprostředkovaný a dosud je nedostatečně objasněn.
V odvětvích klasické energetiky a plynárenství byl zaznamenán klesající podíl
THP v celkových stavech pracovníků. Bylo dále prokázáno, že zařazení rozvojových,
technických a dalších inženýrských pracovníků do stejné kategorie THP s pracovníky
administrativně správními je vzhledem ke stávajícím regulačním mechanismům společensky škodlivé.

129

Jako zvlášt závažná byla zjištěna skutečnost nízké potenciální mobility pracovních sil, nepřipravenost k akceptování žádoucích změn a silné zaměření na zachování dosaženého stavu. Současně byl prokázán výrazný růst personálních nákladů na
jednoho pracovníka, přičemž tzv. nepřímé náklady na pracovní sílu rostou podstatně
rychleji než přímé náklady, tj. mzdové náklady a odvody.
Paralelně s pracemi na charakteristice výchozí situace byly prováděny práce
na modelu reprodukce pracovních sil v resortu paliv a energetiky. Za tím účelem byly zvoleny čtyři varianty možného postupu, formulovány základní vztahy a zpracovány
příslušné programy pro simulační modelování.
Vztahy nezbytné pro určení potřebného počtu pracovníků v důlních podnicích byly odvozeny z analýzy vývoje ukazatelů pracnosti v jednotlivých výrobních procesech
a při použití různých technologií dobývání ve vazbě na vlastní náklady a rentabilitu. Současně byly prováděny korekce potřebného počtu pracovníků podle požadavku
racionální organizace práce v jednotlivých procesech výroby.
Pracuje se rovněž na modelovém aparátu umožňujícím predikci potřeby pracovníků
a dynamiku jejich změn s využitím teorie regulace v aplikaci na řízené procesy,za
iSčelem vyčíslení negativních důsledků vyplývajících ze zpoždění při vyregulovávání
vzniklých nežádoucích odchylek od optimálního stavu pracovních sil.
Máme-li stručně shrnout práce, které byly vykonány na modelování reprodukce
pracovních sil v resortu paliv a energetiky, lze konstatovat:
1. Byla vytvořena rozsáhlá báze dat zahrnující vývoj ukazatelů charakterizujících
pohyb a strukturu pracovních sil v časových řadách v jednotlivých odvětvích resortu /paliva, energetika, plynárenství/ a ukazatelů faktorů je ovlivňujících.
2. Prostřednictvím programu PEX 1 pro konstrukci prognóz extrapolací neperiodických
časových řad pomocí exponenciálního vyrovnání /varianta s lineární trendovou funkcí/ byly provedeny extrapolace hodnot příslušných časových řad.
Program je realizován v dialogovém režimu, přičemž veškerá komunikace mezi zadavatelem a počítačem je vedena prostřednictvím obrazovkového displeje.
Zadavatel v průběhu výpočtového procesu získává základní informace o způsobu
práce s počítačem, je počítačem vhodně veden a usměrňován tak, aby celkový výsledek byl adekvátní jeho záměrům. Přitom je zadavateli ponechána možnost měnit své
záměry i v průběhu zpracování a experimentovat.
3. Pomocí počítače byly hledány nejvhodnější predikční modely založené na mnohonásobné korelaci vybraných proměnných. Při volbě modelů byly zvažovány jednak jejich statistické vlastnosti a jednak jejich vlastnosti z hlediska předpovědi.
4. Předchozí činnosti tvořily část pomocných a ověřovacích podkladů pro vlastní
modelování. Na počítačích řady AT /kompatibilních se standardem IBM/ byly vytvořeny základní moduly pro práci s bází dat prostřednictvím systému SYMPHONY a zabezpečena jejich konverse pod DBASE. Tím byla zabezpečena možnost přímé a operativní aktualizace báze dat a její využití pro následující moduly. Dále byl vytvořen program v jazyku Turbo-Basic jako řídicí modul pro zavádění predikčních propočtů.
Dosavadní výsledky zkoumání potvrzují oprávněnost zapojení teorie regulace do
modelování reprodukce pracovních sil. Zatímco prolongace vývojových tendencí osvědčuje svoji adekvátnost pro předvídání budoucího vývoje za předpokladu, že
nedochází k výrazným zvratům v podmínkách a vnitřních hybných silách fungování
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prognózovaných jevů, neplatí totéž pro období podstatných strukturálních změn
a zvratů. Lze opodstatněně očekávat, že období zásadní přestavby mechanismu fungování čs. národního hospodářství vytváří naléhavou potřebu pro uplatnění nových
efektivních regulačních mechanismů i v oblasti pohybu pracovních sil v odvětvích
resortu paliv a energetiky. Z toho důvodu mohou modely regulace účinně napojené
na další modelové nástroje prognózovaní sehrát svoji nezastupitelnou roli. Proto
také byla vytvořena - rovněž v jazyku Turbo-Basic - experimentální forma programu pro ověřování možností využití teorie regulace v procesu prognózovaní potřeb
pracovních sil.
Funkční schéma softwarového zabezpečení demonstruje blokové schéma /obr. 1/.

MODUL M-3
METODY
PROGNÓZOVANÍ

Obr. 1
Základem systému jsou dva databázové soubory, a to soubor S-l, který obsahuje
základní podkladové lídaje sledované s roční a měsíční periodicitou; druhýir. souborem je soubor S-2, který obsahuje jak \ídaje získané expertním odhadem, tak i údaje získané ze souboru S-l pomocí matematických /matematicko-statistických/ predikčních metod. Jdaje v souboru S-2 jsou sledovány s roční periodicitou za roky
1982 až 2010. Výhledově lze rozsah rozšířit do dalších let.
Soubor S-l je zpracováván pod firemním softwarovým systémem SYMPHONY Modulem M-l
a údaje z něj jsou konvertovány pod firemnín, systémem DBASE 3 plus, který je v tomto případě rovněž využit jako komunikační modul. Z něj mohou tyto údaje využívat
i další uživatelé.
Soubor S-2 je naplňován jak ručně pomocí systému SYMPHONY /expertní odhady predikovaných veličin/, tak automatizovaně pomocí matematických predifiních metod, realizovaných v běžných programovacích jazycích /modul M-2/.
Modul M-3 pak obsahuje programy pro vlastní prognostické propočty. Předpokládá
interaktivní provoz, tj. aktivní komunikační prognostika s počítačem pomocí displeje. V současné době je realizován nosný modul na principu teorie regulace,
v příštím období budou realizovány další submoduly na bázi teorie zásob apcd.
Současně byl také zpracován projekt automatizovaného získávání dat o budoucích
strukturálních změnách evidenčního počtu pracovníků s využitím stávající automatizované evidence o pracovnících. Základem projektu je vyhodnocování pohybu pracovních sil podle schématu na obr. 2.
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Obr. 2
6. Při řešení problematiky prognózování potřeby pracovníků došlo к zvažování možnosti použít v určité modifikaci "teorie zásob". V tom případě uvažujeme pracovníky - pracovní síly - jako potenciál výrobního procesu analogicky s dalšími výrobními potenciály včetně potenciálu výrobních zásob, pro které je původně "teorie
zásob" rozpracována.
Aplikace poznatku "teorie zásob" na problematiku stanovování potřeby pracovníků je v souladu s požadavky procesu intenzifikace čs. ekonomiky, zvláště se zřetelem na požadavek zvýšené mobility pracovních sil a nedirektivní stanovení plánovaného průměrného evidenčního počtu pracovníků pro danou organizaci.
Optimální stav /počet/ pracovníků nebo jimi odpracovaných směn lze uvažovat jako
stav "zásoby" pracovníku /směn/, vyjádřený ekvivalencí produktivních hodin práce
pracovníku v rámci jimi odpracovaných směn.
Optimalizačním úkolem je stanovit na základě cílového kritéria /funkce/ takový optimální stav /počet/ produktivních hodin práce pracovníku v rámci jimi odpracovaných směn, při které jsou dosažené minimální celkové náklady složené z nákladů na:
1. udržování určitého počtu /stavu/ produktivních hodin práce pracovníků v rámci
jimi odpracovaných směn v daném pracovním procesu v organizaci na úrovni jejich plánované výše,
2. ztráty z důvodu výpadku v produkci v důsledku chybějícího počtu /stavu/ produktivních hodin práce pracovníků,
3. doplňování potřebného počtu /stavu/ produktivních hodin práce pracovníku v rámci jimi odpracovaných směn z důvodu výpadku v produkci a snahy po zabezpečení
její plánované výše za plánované období.
Závěrem je nutno zdůraznit, že prognózování potřeby pracovních sil v resortu
paliv a energetiky tak, jak je pojato při řešení daného úkolu a jeho modely i informace, pomocí nich získané, mají sloužit kompetentním rozhodovacím subjektům к dosažení vyšší racionalizace rozhodování v dané oblasti. Pomocí modelů se řeší modelové

situace, aby odchylky nebyly příliš velké. Současně mohou tyto modely výrazně posloužit к učení těm, kteří rozhodují.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛ* В ОТРАСЛЯХ ВЕДОМСТВА Т.ОПЛИВ И ЭНЕРГЕТИКИ
Инж»^рослав Сульцер, доц.инж.Йосеф Кашик,

к.т.к.

Для прогнозирования потребности рабочей силы в отраслях ведомстве топлив и
энергетики была выбрана гамма подходов. Синтетизирупцим моментом является з д е с ь
создав&емая модель, включающая в себе вааимосоединение несколько частичных модел е й , разрабатываемых параллельно рядом друг с другом. Прежде всего речь идет о
моделях, основанных на икчрции явлений и их выражении в математических отношениях.
Далее о моделях управления, исходящих из теории регулирования, применяемых в о б ласти рабочей силы. Наконец речь идет об использовании известных из теории р е з е р вов отношений для учитывания достатка или недостатка рабочей сили при управлении
движением рабочей силы. Модели должны служить для достижения более высокой рационализации принятия решений в денной ообласти.

PROGNOSTICATION OF MANPOWER NEED IN THE BRANCH OF FUEL AND ENERGY
Miroslav Sulzer, Engr., Josef Kašík, Doc.,Engr.,CSc.
A whole range of approaches has been chosen for managing prognoses of manpower
need in the branch of fuel and energy. A synthetizing factor is the formed model
including interconnection between several partial models elaborated in parallel.
Above all, models based on inertia of phenomena and their expression in mathematical relationships and, furthermore, regulating models based on the regulation theory
applied to the sphere of manpower are involved. Finally, utilization of relations
known from the theory of reserves for considering the consequencies of excess or
shortage of manpower when regulating the move of manpower is the matter. The models
should serve for attaining higher racionalization of taking decisions in this field.
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PROGNOSTIERUNG DES ARBEITSKRÄFTEBEDARFS IN DEN ZWEIGEN DES RESSORTS
DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE
Dipl.-Ing. Miroslav Sulzer, Doz.Dipl.-Ing. Josef Kašík, CSc.
Zum Bewältigen der Prognosen des Arbeitskräftebedarfs in den Zweigen des
Ressorts der Brennstoffe und Energie wurde eine ganze Skala der Herantreten gewählt.
Synthetisierender Moment ist hier das geschaffene Modell, das wechselseitige Verbindung einiger Teilmodelle einbezieht, die parallel nebeneinander bearbeitet werden. Vor allem handelt es sich um Modelle, die auf Trägheit der Erscheinungen und
deren Darstellung in mathematischen Beziehungen gegründet sind. Weiterhin dann um
Regelungsmodelle, die aus der Theorie der Regelung, appliziert auf das Gebiet der
Arbeitskräfte, hervorgehen. Letzten Endes handelt es sich um Ausnutzung der aus
der Theorie der Vorräte-bekannten Beziehungen für Erwägung der Folgen des Überschusses oder des Mangels an Arbeitskräften bei Steuerung der Bewegung der Arbeitskräfte. Die Modelle sollen zum Erreichen höherer Rationalisierung der Entscheidung
auf dem gegebenen Gebiet dienen.
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METODIKA ANALÝZY VÝDĚLKOVÉ DIFERENCIACE

Ing. Vladimír Pazdera

V souladu se mzdovým programem resortu paliv a energetiky na 8. pětiletku a jeho realizačními etapami navrhl VÚPEK, pobočka Ostrava, metodiku analýzy výdělkové
diferenciace mezi koncerny, typy podniků i uvnitř koncernů. Použitelnost navržených
variantních řešení byla ověřena na konkrétních podkladech jednotlivých koncernů
za rok 1987.
Podnětem k zadání úkolu i k jeho řešení byla potřeba objektivně analyzovat
dosavadní stav výdělkové úrovně, který se postupně vyvinul působením různých faktorů,a tím

poskytnout jednotlivým řídicím stupňům informace o mzdových relacích ja-

ko základu pro jejich cílevědomé usměrňování.
Správná diferenciace mezd mezi organizacemi, pracovními kolektivy a jednotlivci má v podmínkách nového hospodářského mechanismu své nezastupitelné místo. Záměrem řešení není dát návod jak přerozdělovat mzdové prostředky bez ohledu na dosahované pracovní výsledky, což by mohlo být i takto nesprávně pochopeno.Principy přestavby hospodářského mechanismu - především princip chozrasčotu, samofinancování
a zásluhovosti v odměňování - nelze žádným způsobem obcházet či dokonce ignorovat.
To ovšem na druhé straně neznamená, že mzdová politika již nebude v organizaci
promyšleně řízena a usměrňována. A právě k tomu je nezbytná přesná informace o skutečném stavu.
Z navržených variant řešení nejvíce splňovala podmínky zadání varianta analyzující vybrané složky výdělku,

kterou také po praktickém ověření v její konečné

podobně popíšeme. Kromě ní se stručně zmíníme i o variantě faktorové analýzy.
1. FAKTOROVÁ ANALÝZA
Tato analýza vychází z objektivního rozboru hlavních faktorů charakteru práce
a pracovních podmínek, které v rozhodující míře ovlivňují mzdovou droveň. Jejím základem byla metoda analýzy, kterou použilo FMPSV k rozboru a zdůvodnění meziodvětvových mzdových relací v období 8. pětiletky. Jde o tyto faktory:
a/ struktura pracovníků podle základních kategorií,
b/ kvalifikační náročnost práce a všeobecné pracovní podmínky,
c/ specifické pracovní podmínky,
d/ odpracované hodiny dělníků.
ad a/
Tento faktor vychází ze skutečnosti, že poměr počtu dělníků a THP je v jednotlivých organizacích různý a odpovídá především charakteru výroby. Vzhledem k tomu,
že THP mají zpravidla vyšší průměrný výdělek, zvyšuje vyšší podíl THP i celkový průměrný výdělek.
ad b/
Tyto faktory jsou ve mzdové soustavě vyjádřeny tarifními třídami a stupnicemi
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mzdových tarifů. Obecně lze říci, že s rostoucí náročností práce a zhoršujícími se
pracovními podmínkami se zvyšuje tarifní mzda. Ze skutečného rozložení dělníků a THP
do tarifních tříd a stupnic mzdových tarifů lze stanovit průměrnou tarifní mzdu
v organizaci a její úroveň analyzovat ve vztahu k průměrné tarifní mzdě resortu.
ad c/
V praxi jde o příplatky, odměny a mzdová zvýhodnění k tarifní mzdě /za práci
přesčas, pracovní prostředí, pracovní režimy a ostatní/. Se zhoršujícími se podmínkami nebo jejich výjimečností se zvyšuje jejich relativní váha v průměrném výdělku;
tato skutečnost je rovněž diferencujícím činitelem výdělkové úrovně mezi organizacemi.
ad d/
Průměrný počet odpracovaných hodin je ovlivněn zejména smenností, přesčasovou
prací a absencí. Vzhledem k rozdílné úrovni jeho jednotlivých složek ve sledovaných
organizacích je značně diferencován a tím také diferencovaně ovlivňuje výdělkovou
úroveň. Nepříznivý vliv vyšší smennosti, působící v tomto faktoru, je však vyrovnán
ve faktoru ad b/, v němž se vyšší směnnost projevuje vyšší tarifní mzdou, která je
vztažena k plné pracovní době /42,5 h/.
Dílčí výsledky působení jednotlivých faktorů /+ -/ se sečtou za jednotlivé
organizace a stanoví se celkový vliv faktorů, který se odečte nebo přičte k resortnímu průměrnému měsíčnímu výdělku na pracovníka. Porovnáním dosavadních a upravených
průměrných výdělků lze stanovit
- dosavadní a nový podíl průměrného měsíčního výdělku organizace na průměrném výdělku resortu,
- rozdíl těchto podílů /+ -/,
- pořadí výdělkové úrovně /dosavadní a nové/.
Z těchto údajů lze odvodit relace mzdového postavení jednotlivých organizací - zda průměrný výdělek je v souladu s průměrem resortu, nebo kterým směrem /+ -/ se
odchyluje.
Z propočtů vyplynulo, že tuto metodu lze vhodněji použít k-analyzování mzdové
diferenciace větších celků /odvětví/, než k analýze v rámci jednoho resortu. Kromě
toho matematický výpočet je složitý a výstup řešení analyzuje pouze průměrný výdělek na pracovníka bez členění na hlavní kategorie pracovníku a neumožňuje bližší
pohled na vnitřní strukturu výdělků.
2. ANALÝZA VYBRANÝCH SLOŽEK VÝDĚLKU
Tato varianta řešení splňuje následující podmínky:
- ke zpracování používá snadno dostupné podklady,
- volí jednoduchý matematický postup,
- výstupy řešení vyjadřuje v absolutních hodnotách a podle hlavních kategorií
pracovníků,
- umožňuje bližší pohled na strukturu průměrného výdělku,
- zjištěné výsledky mají značnou vypovídací schopnost,
- umožňuje analyzovat výdělkovou úroveň i na nižších organizačních stupních řízení.
2.1

Podstata metody
Ze svého objemu mzdových prostředků je organizace povinna uhradit především
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Tabulka 1

Podklady pro analýzu výdělkové diferenciace
Organizace

Vnitřní organizační jednotka

I. Pracovníci, mzdové prostředky /bez 00N/, odpracované hodiny - rok 198 ..

Kategorie
pracovníků

č.
ř.

Průměrný
evidenční
přepočtený
počet
pracovníků

číslo si.Práce
2-04
Pracovníci
celkem

1

Mzdové prostředky bez 00N v tis. Kčs
Odpracované hodiny
Podíly na
Mzdy
Základní
Prémie
hospodářcelkem celkem
složky
a
z toho
ských vý/si.5-7
mezd
odměny
přesčas
sledcích
5

6

7

8

74

75

1

II. Základní složky rrtezd /v tis. Kčs/ - rok 198
Kategorie
pracovníků

íslo
e-04

si.Práce

č.
Základní mzdy
ř.časové"" úkolové z toho
základní mzda
za práci přesčas

| v

tom

Pracovníci celkem 1
Dělníci
/tí.i až 4
a 5A JKZ/
?
Pomocní a obslu'
hující prac.
/tř. 5B JKZ/
3
Ostatní pracov• níci
4
/tř. 6 a2 9 JKZ,

78

79

X
-

X

1

v tom

Dělníci
/tř.l a2 4
2
a 5A JKZ/
Pomocní a obsluhující prac.
/tř. 5B JKZ/
3
Ostatní pracovníci
/tř. 6 až 9 JKZ/ 4

Průměrné
procento
plnění
výkonových
norem

Přípl. a
za práci
přesčas

80

dopl. ke mzdě a i iná plnění
za práza praostatní
ci ve
covní
celkem
ztíž.
režimy
a zdraví škodlivém
Drostř.
81
82
83

Osobní
ohodnovení

84

Naturál- Náhra- Ze si.81 Ze si.83
dy
ní popříplat- ev.sl.6
žitky
ky II.
mezd
mzdová
skupiny zvýhodnění

85

86

88

89

Ze si.6
stabilizační
odměny
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- základní mzdy časové a úkolové,
- příplatky a doplatky,
- naturální požitky,
- náhrady mezd.
Prostor pro analýzu je vymezen zbývajícími složkami výdělku, a to
- prémiemi a odměnami,
- osobním ohodnocením,
- podíly na hospodářských výsledcích.
Tento "zbytek" mzdových prostředků je však ovlivněn rozdílným rozsahem přesčasové práce a práce podle výkonových norem. Pro dosažení vzájemně srovnatelné úrovně
se proto vymezují zbývající - vybrané složky výdělku - takto:
- prémie a odměny bez stabilizačních odměn,
- osobní ohodnocení,
- mzda za práci přesčas /základní mzda i přílatek za práci přesčas/,
- úkolový nadvýdělek,
- podíly na hospodářských výsledcích.
Podstata metody analýzy výdělkové diferenciace vychází z předpokladu, že základní diferenciace, daná tfrovní průměrné měsíční tarifní mzdy, by neměla být vybranými složkami výdělku výrazně měněna. Z tohoto hlediska se posuzuje, jak se odchyluje průměrná relativní úroveň vybraných složek výdělku v jednotlivých organizacích sledovaného souboru od průměrné relativní lírovně celkem /která plní úlohu
srovnávacího měřítka/.
Relativní úrovní vybraných složek výdělku se rozumí jejich procentní podíl ve
vztahu k průměrné měsíční tarifní mzdě, která se vypočte z přehledů o struktuře
pracovníků podle tarifních tříd a stupnic mzdových tarifů.
Do analýzy se zahrnují všichni pracovníci sledovaného souboru organizací v členění
- dělníci /třída 1 až 4 a 5A JKZ/,
- provozní a obsluhující pracovníci /třída 5B JKZ/,
- ostatní pracovníci - THP /třída 6 až 9 JKZ/
a bez ohledu na to, zda jde o hlavní činnost nebo ostatní hospodářství.
2.2

Podklady ke zpracování analýzy
Ke zpracování analýzy je nutno mít k dispozici následující údaje:

a/ údaje o pracovnících, mzdových prostředcích a složkách mezd}
b/ údaje o struktuře pracovníků podle tarifních tříd a stupnic mzdových tarifů.
ad a/
tfdaje o pracovnících, mzdových prostředcích a složkách mezd jsou uvedeny v tabulce 1. tfdaje se do této tabulky doplní s využitím zpracovávaného výkazu Práce
2-04 za IV. čtvrtletí či podle jiné vlastní evidence. Přitom platí, že ř. 1 » ř.2+
+ř.3+ř.4.
Při vyplňování údajů v jednotlivých sloupcích tabulky se v potřebném rozsahu
přihlíží k pravidlům platným pro výkaz Práce 2-04;hodnoty se v jednotlivých řádcích
uvádějí vždy za celou skupinu /kategorii/ pracovníků, pro kterou je řádek vymezen,
a to bez ohledu na to, zda jde o hlavní činnost, ostatní hospodářství, nebo odvětví
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průmyslu, stavebnictví či ostatní odvětví. Rozhodující je třída JKZ. Tím bude dosaženo vzájemné srovnatelnosti ddajů uvedených v jednotlivých řádcích a sloupcích sledovanými organizacemi.
ad b/
tídaje o struktuře /počtech/ pracovníků podle tarifních tříd a stupnic mzdových
tarifů slouží k výpočtu průměrné měsíční tarifní mzdy jednotlivých sledovaných skupin pracovníků /ř. 1 až 3 tabulky 1/. Tyto údaje vede pro potřeby plánu práce pravděpodobně každá organizace. Lze je shrnout do jednoduché tabulky 2.
Tabulka 2

Struktura dělníků, THP obchodně provozních pracovníků
podle tarifních tříd a stupnic mzdových tarifů

Tarifní
třída

Stupnice mzdových tarifů
1 /!/

2 /Ia/

3 /lh/

•

•

11 /IVa/

/Vb/

1
2
3

21
Průměrná měsíční tarifní mzda se vypočte váženým průměrem sumy tarifních mezd
pracovníků vykázaných v jednotlivých tarifních třídách a stupnicích mzdových tarifů
bez přihlédnutí k absenci. Přitom se u všech skupin pracovníků odměňovaných hodinovou mzdou vychází z pracovní doby 42,5 h týdně, jí odpovídajícího tarifu a 185 pracovních hodin v měsíci.
Při vyplňování údajů do tabulky 2 platí:
- pro každou sledovanou kategorii pracovníků /uvedenou v ř. 2, 3, 4 tabulky 1/ se
uvedou údaje na samostatné tabulce tak, aby obsahovala jen počty pracovníků odměňované podle stejného mzdového předpisu /dělnického, THP, obchodně provozního/j
z toho vyplývá, že k ř. 3 tabulky 1 /třída 5B JKZ/ bude nutno doložit tabulku jak
za dělníky, tak i obchodně provozní pracovníky;
- do tabulky se uvede stav k 31.12.; pokud organizace údaje zjištovala k jinému datu ve IV. čtvrtletí, lze uvést tyto údaje;
- počty pracovníků v tabulkách pravděpodobně nebudou zcela v souladu s počty pracovníků uvedenými ve si. 1, ř. 2, 3 a 4 tabulky 1 / I . část/j dílčí odchylky přepočtených a fyzických počtů pracovníků se nevylučují, zkreslení výpočtu průměrné měsíční tarifní mzdy bude nepodstatné.
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2.3

Analýza vybraných složek výdělku
Z podkladů uvedených v předchozí části lze zpracovat tabulku 3, která slouží

k provedení propočtů a vlastní analýze výdělkové diferenciace.
Organizací /si. 4/ se rozumí řídicí stupeň /resort, státní podnik apod./, na
jehož úrovni se analýza provádí, organizační jednotkou jsou analyzované nižší stupně řízení.
Z vypočtených údajů zjistíme tyto skutečnosti:
Ukazatel c/
Vyjadřuje relativní podíl - sazbu - celkových vybraných složek výdělku k tarifní mzdě.tídaje umožňují pohled na existující stav jak mezi jednotlivými organizačními jednotkami; tak i mezi kategoriemi pracovníků. Průměrné souhrnné údaje za sledované kategorie pracovníků v organizaci jsou vlastně měřítkem, vůči kterému se budou
srovnávat skutečnosti vykázané v organizačních jednotkách /si. 4, ř. 29, 30, 31/.
Tabulka 3

Kateg.
prac.

Ukazatel

a/ Průměrná měsíční tarifní
mzda
/Kčs/prac./

2

3

5
6
7
6

b/ Vybrané složky
celkem
/Kčs/prac./

výdělku

v tom orq. iednotky
B
A
C
5

vo

l
l
2
3
4

Organizace
celkem
4

h-

S:

Analýza vybraných složek výdělku

D
POP
THP
celk.
D
POP
THP
celk.

9
10
11
12

v tom:
ba/ prémie a odměny bez
stabilizačních odměn
/Kčs/prac./

13
14
15
16

bb/ osobní ohodnocení
/Kčs/prac./

D
POP
THP
celk.

17
18
19
20

bc/ odměna za práci přesčas
/Kčs/prac./

D
POP
THP
celk.

21
22
23
24

bd/ úkolový nadvýdělek
/Kčs/prac./

D
POP
THP
celk.

25
26
27
28

De/ podíly na hospodářských
výsledcích
/Kčs/prac./

D
POP
THP
celk.

29
30
31
32

c/ Podíl celkových vybraných
složek výdělku k tarifní
mzdě v %
/b : a/ . 100

D
POP
THP
celk.

D
POP
THP
celk.

pokračování tab. 3 na str. 141
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7

pokračování tab. 3 za str. 140
Č.
ř.

Ukazatel

1
33
34
35
36

2
d/ Upravená výše vybraných
složek výdělku /Kčs/prac./
a . c /si.4/
100

37
38
39
40

e/ Rozdíl d - b
/Kčs/prac./

Kateg.
prac.
3

Organizace
celkem
4

v tom org. jednotka
C
A
B

5

5

• 7

D
POP

THP

D
POP
THP
celk.

Ukazatel d/
Výpočtem upravené výše vybraných složek výdělku určíme, kolik by měly tyto
složky činit v kař^é organizační jednotce, aby základní diferenciace daná úrovní
tarifní mzdy nebyla jimi měněna. Všem organizačním jednotkám se výše těchto složek
upraví tak, aby byla shodná s průměrnou úrovní vykázanou v organizaci, ale ve vztahu k jejich vlastní průměrné tarifní mzdě. Výpočty se provedou samostatně za každou
kategorii pracovníků, celková upravená výše vybraných složek výdělku na pracovníka
/ř. 36/ je váženým průměrem z ř. 33, 34, 35. Tímto způsobem

není narušen vliv

struktury pracovníků /podíl dělníků a THP na celkovém počtu pracovníků/,která významným způsobem ovlivňuje výdělkovou diferenciaci.
Ukazatel e/
Rozdíly ukazatelů d/ - b/ udávají v absolutní hodnotě o kolik Kčs jsou skutečné vybrané složky výdělku sledovaných kategorií pracovníků nebo celé organizační
jednotky vyšší /-/ nebo nižší /+/ než by měly být. Tento rozdíl vyjadřuje současně
i odchylku celkového průměrného výdělku /nejen vybraných složek výdělku/, nebot jak
z podstaty metody vyplývá, ostatní složky výdělku musí být v průměrném výdělku organizačním jednotkám zachovány v nezměněné výši.
Z údajů v ř. 37, 38 a 39 také vyplyne, ve které kategorii pracovníků a ve které organizační jednotce byl dosavadní mzdový vývoj příznivější a o kolik Kčs. Ze
struktury vybraných složek výdělku také vyplyne, která složka se na zjištěných výsledcích podílí a v jakém rozsahu.
Z analýzy podkladů lze ještě odvodit některé další poznatky a nové pohledy na
výdělkovou diferenciaci, které se původně ani nepředpokládaly.
Ze zkušebních propočtů provedených podle konkrétních údajů koncernů resortu
paliv a energetiky vyplynulo, že rozdíl průměrné měsíční tarifní mzdy dělníků a THP
se velmi výrazně snižuje v závislosti na uplatňování vyšších stupnic mzdových tarifů u dělníků - především v hlubinném hornictví.

Tento

vývoj nebylo možno vysvět-

lit ani změnami ve struktuře pracovníků, ani změnami v průměrné tarifní třídě. Je
pravděpodobné,

že v odvětvích, kde se uplatňují nižší stupnice mzdových tarifů,

se tento vývoj neprojeví. Otevírá se tím otázka, zda existující tarifní soustavy
dělníků a THP jsou vzájemně vnitřně vyváženy.
Ve mzdových rozborech se často uvádí vztah průměrných výdělků dělníků a THP.
Obvykle se konstatuje jeho skutečný stav a změny proti předchozímu období se zjištěním, že vztah klesá v neprospěch THP, nebo se tvrdí, že výdělková úroveň THP

M1

oproti dělníkům je nedostatečná. V tomto případě však nikdy nebylo uvedeno, jaký
je správný vztah.
Z podstaty metody analýzy výdělkové diferenciace vyplývá, že změny skutečné
a upravené výše vybraných složek výdělku dělníků a THP, uvedené v ř. 37 a 39 tabulky 3, jsou současně i odchylkami celkového průměrného výdělku těchto kategorií pracovníků. Postup výpočtu skutečného a upraveného vztahu průměrných výdělků dělníků a THP
jistě není nutno dále rozvádět.
2.4

Možnosti využití výsledků analýzy výdělkové diferenciace
V souladu se záměrem umožňuje analýza bližší pohled na strukturu průměrného vý-

dělku dělníků, THP i obchodné provozních pracovníků v jednotlivých sledovaných organizačních jednotkách, především pokud jde o vybrané složky výdělku. Z údajů vyplývá
nejen jejich celková absolutní či relativní úroveň, ale především to, která složka
se v jednotlivých organizačních jednotkách více či méně prosazuje, na kterou se
klade v systému odměňování větší či menší důraz.
Upravený průměrný výdělek zachovává základní diferenciaci vyplývající z tarifních mezd, příplatků, náhrad mezd a naturálních požitků /kromě úprav, týkajících
se úkolového nadvýdělku a odměny za práci přesčas/. Podle jednotného základu jsou
upraveny jen tzv. vybrané složky výdělku, které základní diferenciaci v nutném rozsahu dotvářejí, a to v kladném i záporném smyslu podle toho, zda v organizační jednotce byl dosavadní mzdový vývoj příznivější či naopak. Upravený průměrný výdělek
lze objektivizovat o organizacím známé vlivy.
Tento podrobnější pohled na strukturu výdělků včetně různých vzájemných relací
může přispět k účelnějšímu přístupu k zařazování činností do tarifních tříd a stupnic mzdových tarifů, k tvorbě účelnější struktury průměrných výdělků jednotlivých
kategorií a skupin pracovníků, ale i k vhodnějšímu využívání jednotlivých mzdových
forem.
Využitím výsledků mzdové analýzy lze v rámci organizace vhodně usměrňovat meziroční vývoj průměrných výdělků bu3 prostřednictvím plánu, nebo mzdové regulace;
lze působit rovněž na účelnou tvorbu struktury průměrných výdělků a na rozšiřování
či potlačování podílu jejich jednotlivých složek. Na základě výsledků analýzy lze
také formulovat záměry pro zpracování koncepcí mzdového vývoj na jednotlivých řídicích stupních či záměry v kontrolní činnosti.
Literatura
/ I / Zásady přebudování hospodářského mechanismu v ČSSR
/ 2 / PAZDERA, V. a kol.: Mzdová opatření po realizaci II. etapy programu ZEIÍMS VtfPEK, /Výzkumná zpráva/ Ostrava, VtfPEK 1988,
/3/ Směrnice ke státním statistickým výkazům za úsek pracovníci a mzdy 21/1 Práce
/ 4 / BASTÝŘ, I.: Mzdová politika v 8. pětiletce. Plánové hospodářství, 1987, č. 2,
str. 26 až 39
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ЗлРАВОТСК

Инж.Владимир Ьаэдера
С помощью предложенной и на конкретном случее проверенной методики возможно
анализировать уровень дифференциации заработок меаду Ог"£пизационными единицами
HL разных степенях управления /ведомство - государственное предприятия; государственное предприятие - внутренние организационные единицы и т.п./. Результаты анализа позволяют более близкий взгляд на структуру средней заработки по главным категориям работников. Us результатов анализе возможно также вывести отношение средних заработок рабочих и технико-хоаяйственных работников. Результаты анализа можно использовать для направления межгодового развития средних заработок, для более
целенапрьвленногр создания структуры средних заработок, для разработки концеяций
развития заработной платы и для направления контроля. Сбор и обработка данных анализа не чрезмерно трудоемки.
METHODICS OF ANALYSIS OF EARNINGS DIFFERETIATION
Vladimír Pazdera, Engr.
Using the suggested and on concrete case verified methodics, the level of
earnings differeciation between the organization units of various managing steps
/branch - state enterprises; state enterprise - internal organization units, etc./
can be analyzed. The analysis results enable to have a closer view on the structure
of average earnings according to the main categories of workers. The relations between avearge earnings of labourers and technical and economic workers can be deduced
from the analysis results as well. The analysis results can be used for regulation
of yearly development of average earnings, for more expedient formation of structure
of average earnings, for elaboration of conceptions of the wage development and
for directing the checking activity. Collection and processing of the data for
analysis are not disproportionally laborious.
METHODIK DER ANALYSE DER ERWERBSDIFFERENZIERUNG
Dipl.-Ing. Vladimír Pazdera
Aufgrund der vorgeschlagenen und am konkreten Beispiel erprobten Methodik kann
man das Niveau der Erwerbsdifferenzierung zwischen den Organisationseinheiten verschiedener Stufen der Steuerung /Ressort - staatlichen Betriebe; staatlicher Betrieb - innere Organisationseinheiten u.s.w./ analysieren. Die Ergebnisse der Analyse ermöglichen einen näheren Blick auf die Struktur des durchschnittlichen Erwerbs
nach den Hauptkategorien der Beschäftigten. Aus den Ergebnissen der Analyse kann
man auch die Beziehung der durchschnittlichen Erwerbe der Arbeiter und der Beschäftigten der technischen und wirtschaftlichen Sphäre ableiten. Die Ergebnisse der Analyse kann man auch zum Geben der gewünschten Richtung der Zwischenjahrentwicklung
der durchschnittlichen Erwerbe, zur mehr zweckmässigen Bildung der Struktur der
durchschnittlichen Erwerbe, zur Bearbeitung der Konzeption der Lohnentwicklung und
zur Einstellung der Kontrolltätigkeit anwenden. Erfassung und Bearbeitung der Unterlagen für die Analyse ist nicht unverhältnismässig arbeitsaufwending.
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VÝVOJ A PŘÍČINY NEVYUŽÍVÁNÍ ÚPLNÉHO STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ
V RESORTU PALIV A ENERGETIKY

František Znebejánek, prom. soc.

ÚVOD
Zajištění optimálního vývoje vztahu mezi kvalifikovaností práce a kvalifikovaností pracovních sil představuje jeden ze stěžejních cílů řízení výchovy a vzdělávání v organizacích. Realizace tohoto cíle je považována za velmi důležitou podmínku sociálně-ekonomického rozvoje jak organizací, tak celé společnosti. Uvedené problematice je proto nutno věnovat mimořádnou pozornost, a to především dnes, v období
rychle se měnících požadavků výroby na člověka.
Jako kritéria k posouzení úspěšnosti řízení rozvoje vztahu mezi kvalifikovaností práce a kvalifikovaností pracovních sil je dnes nejčastěji používána míra nesouladu mezi požadovaným a dosaženým stupněm vzdělání. Nazíráno z této perspektivy je
současné etapa vývoje vzdělanostních struktur organizací poznamenána určitou mírou
tohoto nesouladu, přičemž jedna z jeho nejvýznamnějších forem se dnes stává nevyužívání vzdělání absolventů středních škol-Vzhledem k závažným psychologickým, sociálně -ekonomickým a sociálně-politickým souvislostem uvedené skutečnosti je nezbytné
věnovat jí soustavnou pozornost, a to jak na úrovni organizací a resortu, tak především na úrovni celospolečenské. Je stále více zřejmé, že tuto oblast řízení společenských procesů bude nutno prověřit nároky nově se rýsující etapy vývoje národního
hospodářství i celé společnosti. Jde - jinak řečeno - o odpověa na otázku, zda současné mechanismy uplatňující se v této oblasti života společnosti je možno využívat
i nadále, resp. do jaké míry je nutno je měnit v souladu s pohybem v ostatních společenských sférách.
Určité nové poznatky v této problematice přinesl sociologický výzkum, jehož
nejdůležitější výsledky jsou prezentovány v dalších částech tohoto příspěvku.
METODIKA VÝZKUMU
Záměrem výzkumu bylo zachytit vývoj a příčiny nevyužívání úplného středního
/dále jen tfs/ vzdělání v koncernech resortu paliv a energetiky.
Nevyužívání ÚS vzdělání bylo definováno jako zařazení pracovníka s tís vzděláním
na pracovní místo s kvalifikačním požadavkem na stupeň vzdělání nižší než ÚS.
Pro analýzu vývoje nevyužívání vzdělání bylo použito statistických údajů FMPE
/především prováděcích plánů personálního rozvoje resortu paliv a energetiky/.
Nejdůležitější charakteristiky pracovníků s nevyužívaným ÚS vzděláním byly zachyceny v následujících analýzách:
1. Analýza podmínek a okolností nevyužívání vzdělání pracovníků s tís vzděláním
Ke sběru údajů bylo využito 7-položkového dotazníku zaslaného respondentům
poštou. Soubor respondentů obsahoval všechny pracovníky s požadovanou charakte-

ristikou v 5 nahodile vybraných důlních podnicích koncernu OKD . Celkem byly
rozeslány 643 dotazníky. Návratnost činila 273 dotazníky, tj. 42,5 %. Rozdíly
v návratnosti mezi jednotlivými podniky byly zanedbatelné.
2. Analýza důvodů a okolností vedoucích organizace k nevyužívání vzdělání pracovníků s ďs vzděláním 2 ^
Pro zachycení důvodů a okolností vedoucích organizace k nevyužívání vzdělání některých absolventů středních škol bylo použito 17-polcžkového dotazníku,
zaslaného všem organizacím resortu. Návratnost činila 98 dotazníků, tj. 68 %.
Vyplnění dotazníků, které byly svým charaktereir. anonymní, bylo provedeno pracovníky útvarů výchovy a přípravy kádrů koncernových organizací resortu. Vzhledem
ke struktuře dat bylo upuštěno od statistického testování rozdílů v četnostech
srovnávaných souborů.
Kombinacemi odpovědí respondentů na otázky, zjištující postoj pracovníka k pracovnímu zařazení v době nástupu na pracovní místo a subjektivní důvody zařazení na
současné pracovní místo, byly zkonstruovány následující typy pracovníků s nevyužitým vzděláním:
1. typ "A" - pracovníci, kteří nebyli po dokončení studia identifikováni s rolí pracovníka využívajícího stupně vzdělání. Tito pracovníci si pracovní místo neodpovídající požadavky dosaženému stupni vzdělání zvolili záměrně.
Volba byla spojena.s předpokladem získání výhod materiální povahy,
resp. práce s nižší náročností.
2. typ "B" - pracovníci identifikováni s rolí pracovníka využívajícího dosažený
stupeň vzdělání. Tito pracovníci nastoupili na současná pracovní místa především pod tlakem "sociálních" důvodů, jako jsou např. snaha finančně zajistit mladou rodinu, péče o člena rodiny, následování manžela atd.
3. typ "C" - pracovníci identifikováni s rolí pracovníka využívajícího dosažený stupeň vzdělání, kteří vhodná pracovní místa nenalezli.
Tato typologie představuje specifické varianty řešení soustavy vztahů mezi představou pracovní kariéry a možnostmi realizovat ji se zřetelem na individuální a společenské podmínky.
V některých případech bylo pro zařazení pracovníka do typu použito dalších údajů, uvedených v odpovědích na otevřené otázky. S vědomím určité nepřesnosti je v typologické charakteristice pracovníků použito pro vyjádření vztahu k využívání svého
vzdělání termínu "identifikace".
Analýzy měly anonymní charakter. Rozdíly v četnostech mezi srovnávanými soubory
byly analyzovány textem X na hladině významnosti
c*^ « 0,05.

1/ Pro vysoké finanční náklady a organizační náročnost bylo zjištování subjektivních
důvodů a okolností nevyužívání CfS vzdělání omezen
na pracovníky koncernu OKD.
Tuto skutečnost je pak nutno vzít v úvahu při zobecňování výsledků výše uvedená
analýzy na ostatní koncerny resortu.
2/ Přesněji řečeno, ze strany organizace jde o nabídku pracovního místa, kterou tito pracovníci akceptovali. Výše uvedené formulace je však z praktických důvodů
používána na mnoha místech v dalším textu.
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VÝSLEDKY
1. Vývoj nevyužívání ÚS vzdělání v resortu paliv a energetiky v letech 1982-1987
Od roku 1982 do roku 1987 se počet pracovníků s nevyužitým IÍS vzděláním zvýšil
z 8 772 na 13 461 a tvořil na konci tohoto období 42,7 % celkového počtu pracovníků
s nevyužitým vzděláním v koncernech resortu.
Celkový počet pracovníků s nevyužitým IÍS vzděláním se v letech 1986-1987 prakticky nemění. Pokles počtu těchto pracovníků na pracovních místech pro duševní pracovníky je vyvážen jejich nárůstem na pracovních místech pro dělníky.
2. Subjektivně uváděné příčiny a okolnosti nevyužívání ÚS vzdělání
Každý z výše uvedených typů pracovníků /viz typ "A" až "C"/ představuje spojení určitých vlastností a charakteristik. Jejich podrobnější přehled je uveden dále.
Typ "A"
Pracovníci typu "A" tvoří zhruba 30 % všech případů nevyužívání IÍS vzdělání,
tj. cca 1050 případů v koncernu OKD. Přibližně 75 % pracovníků typu "A" uvádí, že
je nástup na pracovní místo, kde nebude využíváno jejich vzdělání, více či méně nemrzel. Tato skutečnost svědčí spíše o nízké identifikaci s rolí pracovníka využívajícího dosaženého stupně vzdělání '. Významným důvodem souhlasu se současným pracovním zařazením je neochota pracovníků k zastávání TH funkce /přibližně 60 % pracovníků/. Touto charakteristikou se významně odlišují od pracovníků zbývajících typů.
Velmi často uváděným důvodem je také možnost dosažení vysokého platu /zhruba 60 %
pracovníků/. Významná je taktéž skutečnost, že 8 % pracovníků souhlasilo se zařazením na současné pracovní místo, protože jim to umožnilo vyhnout se ZVS.
Analyzovaný typ pracovníků je nejčastěji tvořen absolventy strojírenských studijních oborů /33 % pracovníků/, i když častěji než v ostatních typech zde nalezne4/
me absolventy hornických studijních oborů /22 % pracovníků/ '.
Většina pracovníků tohoto typu /60 %/ nevyužívá svého vzdělání 1 - 7

let. V tom-

to ohledu se však neodlišují od pracovníků zbývajících typů.
Přijetí role "pracovníka nevyužívajícího stupeň vzdělání" usnadňuje výjimečně
vyjadřovaný nesouhlas nejbližších osob s touto skutečností /především otce a manželského partnera/, čímž se uváděný typ pracovníků výrazně odlišuje od pracovníků zbývajících typů.
Typ "B"
Pracovníci typu "B" tvoří zhruba 23 % všech případů nevyužívání IÍS vzdělání,
tj. cca 800 případů v koncernu OKD. Zhruba 95 % pracovníků typu "B" uvádí, že je
pracovní zařazení v době přistoupení na současnou pracovní smlouvu více či méně mrzelo. Nejfrekventovanějším důvodem přistoupení na současnou pracovní smlouvu je mož3/ Mezi pracovníky s tis vzděláním se vyskytují také absolventi studijních oborů SOU.
V důsledku zaměření odborné přípravy těchto SOU na výkon náročných dělnických
povolání nelze u nich patrně očekávat stejně vysokou identifikaci s rolí pracovníka využívajícího stupně vzdělání, jako u absolventů středních škol.
4/ Rovněž u pracovníků s nevyužívaným tfs vzděláním je nutno zmírnit časté tvrzení
o "nevyužitelnosti oboru nevyužívaných".
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nost dosažení vysokého platu /64 % pracovníků/, avšak, častěji než v obou typech
zbývajících zde vystupuje možnost rychlého získání bytu /40 % pracovníků/. Méně častým důvodem je snaha vyhnout se ZVS z důvodu poci£ované povinnosti péče o rodinu.
Mezi dalšími důvody, které tito pracovníci uvádějí jako motiv přistoupení na
současnou pracovní smlouvu, se objevují především:
- rodinné problémy /rozvod, snaha osamostatnit se od rodičů atd./ - 9 % pracovníků,
- zdravotní důvody - 5 % pracovníků,
- péče o dítě - 5 % pracovníků atd.
Nejčastějším oborem studia pracovníků tohoto typu je strojírenství /31 % pracovníků/. Objevuje se zde větší podíl absolventů gymnázií /li %/, ale naopak velmi
nízký počet absolventů hornických studijních oborů /5 % pracovníků/, což je méně
než v ostatních typech.
Souhlas nejbližších osob s přijetím místa, kde nebude využíváno dosaženého
stupně vzdělání, je méně častý než v případě pracovníků typu "A". Přibližně polovina z uvažovaných osob /rodiče, přátelé, manželský partner/ vyjadřovala k pracovnímu
zařazení negativní stanovisko.
Typ "C"
Pracovníci typu "C" tvoří zhruba 17 í všech případů nevyužívání IÍS vzdělání,
tj. cca 600 případů v koncernu OKD. Téměř všechny pracovníky tohoto typu skutečnost,
že jejich vzdělání nebude využíváno, v době přistoupení na současnou pracovní smlouvu mrzela /97 % pracovníků/. To nasvědčuje vysoké úrovni zájmu o využívání stupně
vzdělání.
Nejčastěji uváděným důvodem přistoupení na nynější pracovní smlouvu, kterým
se tito pracovníci liší od pracovníků zbývajících typů, je nedostatek pracovních
míst /87% pracovníků/ a snaha najít práci v blízkosti trvalého bydliště.
Pracovníci uváděného typu se však od pracovníků typu "A" a "B" odlišují nízkou frekvencí důvodu, kterým je možnost dosažení vysokého platu /31 % pracovníků/.
Významnou skutečností je podíl absolventů SEŠ /26 % pracovníků/, který je výrazně vyšší než v případě obou zbývajících typů. Pracovníci tohoto typu nevyužívají
stupeň vzdělání nejčastěji 1 - 7 let /62 %/. Uvedený podíl je výrazně vyšší než
v typech zbývajících.
Podobně jako u pracovníků typu "B" je souhlas s hodnocením nevyužívání stupně
vzdělání nejbližšími osobami /rodiče, manželští partneři, přátelé/ méně častým než
v případě typu "A". Nesouhlas projevila přibližně polovina z každé kategorie osob.
3. Důvody vedoucí organizace k nevyužívání tíS vzdělání
Nejčastějším důvodem nevyužívání vzdělání ze strany organizací je snaha vytvořit si s dostatečným předstihem zásobu pracovníků "úzkoprofilových" studijních oborů, resp. najít provizorní pracovní zařazení. Tak lze vysvětlit 15 % případů nevyužívání vzdělání.Jde patrně o snahu zabezpečit hladkou náhradu odcházejících pracovníků. Svědčí o tom kromě jiného i fakt, že 1O % pracovníků s nevyužívaným IÍS vzděláním
nastupuje do organizací koncernu OKD se slibem budoucího adekvátního zařazení.
Dalším nejčastějším důvodem pro neodpovídající zařazení absolventů Sš ze strany
organizace je požadavek vyššího stupně vzdělání než stanovuje KK. Z tohoto důvodu
je vzdělání nevyužíváno zhruba u 9 % těchto pracovníků.
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Jiným důvodem pro nevyužívání vzdělání absolventů Sš, jímž lze vysvětlit asi
5 % případů, je náhle vzniklá nutnost obsadit určitou pracovní funkci.
Mezi pracovníky s nevyužitým tís vzděláním lze najít určitý počet případů, kdy
je takové pracovní zařazení nutno považovat za oprávněné. Přibližně 3,5 % těchto
pracovníků je takto zařazeno z důvodu nesplnění předpokladů pro úspěšný výkon plánované pracovní funkce.
Zanedbatelná část případů nevyužití stupně vzdělání je vysvětlitelná porušením
pracovní kázně pracovníkem /cca 0,5 %/ či nepřesnostmi v plánech personálního rozvoje /2 %/.
Části z celkového počtu pracovníků s nevyužitým tfs vzděláním, jež jednotlivé
důvody vysvětlují, jsou uvedeny v tabulce 1.
Tab. 1

Důvody vedoucí organizace k nevyužívání tfs vzdělání pracovníků

č.

Důvod

1.

Snaha organizací vytvořit si dostatečné zásoby
pracovníků s vhodným vzdelanostním profilem

2.

podíl /%/ pracovníků
s nevyužitým vzděláním
14,2

Požadavky vyššího stupně vzdělání ze strany
organizace než vyžaduje KK

9,2

3.

Nutnost obsadit pracovní funkci

4,5

4.

Neplnění předpokladů pro úspěšný výkon
pracovní funkce ze strany pracovníka

3,3_

5.

Chyby v plánu personálního rozvoje

6.

Porušení pracovní kázně

1,8
0,4

ZÄVŽRY
Nevyužívání IÍS vzdělání představuje v koncernech resortu paliv a energetiky
problém především u pracovníků s tímto vzděláním zařazených na místa pro dělníky.
Pokles počtu pracovníků s nevyužitým vzděláním zařazených do funkcí pro duševní
pracovníky je způsoben především formální změnou požadavků na stupeň vzdělání související s realizací II. etapy programu ZEtJMS, v jejímž důsledku byl větší počet
pracovníků s tfs vzděláním "převeden" z pracovních míst požadavkem S nebo V + Z na
pracovní místa s požadavkem tfS/S. Protože však v posledním období nebyla přijata
žádná zásadní opatření k regulaci vývoje nevyužívání IÍS vzdělání, lze očekávat, že
mechanismy, které nevyužívání IÍS vzdělání doposud reprodukují, se budou uplatňovat
i nadále.
Při hodnocení nevyužívání vzdělání je nutno vycházet z faktu, že oba aktéři
smlouvy o pracovním poměru /pracovník a organizace/, v souladu s níž je pracovníkovo vzdělání nevyužíváno, využívají prostoru, který je vymezován zákoníkem práce.
Primárně však aktivitu - až na výjimky - vyvíjí pracovník, který pracovní příležitost vyhledává. V poslední instanci je nevyužívání vzdělání nezávislou volbou pracovníka, který podpisem pracovní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s pracovním zařazením i organizace, navrhující takové zařazení. Ne vždy je však smlouva pro oba aktéry optimálním prostředkem realizace jejich zájmů.
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Pracovníky s nevyužívaným vzděláním je nutno z hlediska důvodu souhlasu s aktuálním pracovním zařazením diferencovat.
Povážujeme-li za problém existenci pracovníků typu "A", pak je to především
problém představy o funkci vzdělání v životě té části absolventů s IÍS vzděláním,
orientované zejména na dosažení vysokého životního standardu.
Zdá se, že existence těchto pracovníků pozitivně souvisí s vysokým podílem
studující mládeže. Dá se předpokládat, že postoj mládeže k funkci vzdělání v životě
člověka má určité rozložení, v jehož důsledku se s růstem podílu študujících na
středních školách taktéž zvyšuje podíl studentů, jejichž touha uplatnit dosažený
stupeň vzdělání nebude dostatečně vysoká. K přijetí role pracovníka nevyužívajícího
dosažený stupeň vzdělání napomáhá nepříliš často vyjadřovaný nesouhlas nejbližších
osob pracovníka /rodiče, manželský partner, přátelé/ se současným pracovním zařazením.
Pochopit důvody vedoucí k souhlasu s nevyužíváním stupně vzdělání pracovníky
typu "B" není obtížné. Před nutností ekonomicky zabezpečit mladou rodinu, popř.
nutností následovat manžela, resp. pečovat o člena rodiny, musí ustoupit patrně
lecjaká lákavá představa o odborné kariéře. Jistěže lze v těchto případech argumentovat odkazem na všeobecně obtížné začátky praktického vstupu do života. Vzhledem
k požadavkům na životní úroveň dnešní mládeže nelze v masovém měřítku očekávat priorizaci hodnoty využívání dosaženého stupně vzdělání před hodnotou, kterou představuje zajištění této životní úrovně.
Pracovníci typu "C" uvádějí, že je zařazení na pracovní místa, kde nemohou využívat dosaženého vzdělání, mrzelo. Přes vyvinuté úsilí však nebyli s to nalézt pracovní zařazení v souladu s dosaženým stupněm vzdělání.
V souvislosti s postupným dosahováním rovnováhy mezi vývojem složitosti práce
a úrovní vzdělanosti v naší společnosti a také s růstem nezávislosti vývoje vzdělanosti na růstu složitosti práce lze do budoucna očekávat další růst počtu pracovníků tohoto typu / I / .
Důvody, které vedou organizace k nevyužívání IÍS vzdělání, sice vytváři určité
spektrum, avšak jsou poměrně snadno zobecnitelné. Jde o jeden ze způsobů icrytí potřeby pracovních sil. Přichází-li pracovník, nejčastěji pracovník typu "A" nebo "B",
na pracovní místo pro dělníky, může mnoho organizací - při časté napjatosti bilance
na těchto místech - takové příchody jen uvítat. Při přetrvávajících potížích některých organizací se zabezpečováním pracovních sil s vhodným studijním oborem představuje ochota pracovníka nevyužívat určitou dobu své vzdělání vítanou příležitost
k tvorbě "zásoby" potřebných odborníků. Na druhé straně lze připomenout, že v pozadí části případů nevyužívání vzdělání figuruje nesplnění předpokladů pro výkon předpokládané funkce absolventy škol a porušení pracovní kázně pracovníky. Tyto důvody
však nesehrávají podstatnější roli.
Nevyužívání vzdělání absolventů středních škol není při nediferencovanosti odvodů z pracovní síly podle stupně vzdělání pro organizace spojeno s žádnými ekonomickými nevýhodami. Připojíme-li pak ještě nedostatek absolventů některých studijních oborů a prostor, který pro nevyužívání vzdělání poskytuje zákoník práce, lze
postup organizací pochopit. Nejsou-li navíc dostatečně odhaleny a popularizovány
důsledky nevyužívání vzdělání, chybí tu pro organizace jakýkoliv motiv pro řešení
dané problematiky.

149

Možnost nevyužívat vzdělání tak vyhovuje především organizacím a pracovníkům
typu "A". V určitém slova smyslu také většině pracovníků typu "B", kterým umožňuje
vyrovnat se s obtížnou životní situaci. Negativně ji pak pocilují především pracovníci typu "C".
Z výše uvedených faktů vyplývá, že nevyužívání ÚS vzdělání v resortu paliv
a energetiky představuje specifické důsledky existence celospolečenských procesů,
které se v resortu prosazují, a to do značné míry nezávisle na jeho vůli. Nevyužívání vzdělání je ve své procesuálni formě výsledkem velkého množství subjektivních
rozhodnutí, jimiž značná část účastníků tohoto procesu více či méně optimálně realizuje své zájmy. Je ovšem nutno připustit, že pro jinou skupinu je nevyužívání
vzdělání východiskem z nouze, i když někdy přijímaným příliš samozřejmě, bez ochoty
vzdát se určitých výhod.
Nevyužívání vzdělání je procesem, jehož funkce v resortu - ani v celé společnosti - není zatím príliš jasná. Analýzou na úrovni požadovaného a formálně dosaženého stupně vzdělání zůstávají do značné míry neodhaleny rovněž jeho skutečné rozměry. Přes tyto skutečnosti jde o problém reálný přinejmenším svou existencí v resortním vědomí a mělo by k němu být proto formulováno zdůvodněné stanovisko.
Literatura
/I/

ŽIŽKOVA, J.- KOUCKÝ, J.: K některým problémům využívání vzdělání v ČSSR.
Politická ekonomie, 1986, č. 2

PE3K3ME • SUMMARY • RESUME • PE3H3ME • SUMMARY • RESUME
:Í H ľu-nmiäj. KniuiG.ab3oa«íijiíi ncjmcro íl

Ôi

3He5eflHeK, npoa.cou.
nojiHoro cpe^Hero o5paaoBBHHH r.pexcTEBJi«GT coíoK
nccaeŕCTBHH cyxecTBOBeHMs oCmecTBenKux npoueccoB,HHXoAfln;MX npHweHeKMC E paa
HHX

<$0l.M8X TaK*e BO B&aOMCTBe TOIUIHB M OHepreTHKH, 8 KUeHHO B SHSmiTe.TbHOM Mepe

HeaaBHCHMo OT ero BOJIK. ŕieMcno^baoBaHKC a-roíí CTeneHK oOpaaoBaMjia flBjíjeTcu BO
CBoeň n^oueccHoft <|.op»ie peay^bTaTou So^biuorc KoJiimecTBa cySteKTHBHUx peu:eHnŕi, n o cpeACTBOM KOTopux CoJibnsBH qacTb yHacTHMKOB oToro npoueccb /paĎOTfaZKCiB M
peasitayeT GoJtee VÍJIV. MeHee onTMMajibHo CBOH nHT»;.ecbJ.

150

DEVELOPMENT AND CAUSES OF NON-UTILIZATION OF FULL SECONDARY SCHOOL EDUCATION
IN THE BRANCH OF FUEL AND ENERGY
František Znebejánek, prom.soc.
Non-utilization of full secondary school education represents specific consequences of the existence of universal processes asserting themselves also in the
branch of fuel and energy and, to a considerable extent, independently on its will.
Non-utilization of this education step results from a large quantity of subjective
decisions by means of which a considerable part of the actors of this process
/workers as well as organizations/ realizes its interests in a more or less optimum
manner.

ENTWICKLUNG UND URSACHEN DER uNAUSNUTZUNG DER VOLLEN MITTELSCHULBILDUNG
IM RESSORT DER BRENNSTOrFE UND ENERGIE
František Znebejánek, prom.soc.
Unausnutzung der vollen Mittelschulbildung stellt spezifische Folgen der
Existenz der gesamtgesellschaftlichen Prozesse dar, die sich in verschiedenen Formen auch in dem Ressort der Brennstoffe und Energie durchsetzen, und zwar im beträchtlichen Masse unabhängig von seinem Willen. Unausnutzung dieser Bildungsstufe
ist Ergebnis einer grossen Menge von subjektiven Entscheidungen, durch welche ein
grosser Teil der Teilnehmer dieses Prozesses /der Beschäftigten sowie der Organisationen/ seine Interesse mehr oder weniger optimal realisiert.
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ZHODNOCENÍ EXPERIMENTU BEZVÝKAZOVÉHO PŘEDÁVÁNÍ DAT
V RESORTU PALIVA ENERGETIKY ORGÁNŮM STÁTNÍ STATISTIKY

Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

1. tfVOD
Bezvýkazový /bezdokladový/ styk představuje poměrně výrazný pokrok při zdokonalování informační komunikace v hierarchické architektuře řízení čs. národního hospodářství; jeho hlavním propagátorem je resort státní statistiky, resp. orgány státní statistiky /OSS/ řízené FStf. V letech 1986-88 probíhalo experimentální ověřování
bezdokladového předávání statistických údajů účelově vybraných státních výkazů z resortu paliv a energetiky /PE/ do OSS.
tfčelem experimentu bylo prověřit možnosti bezdokladového styku mezi vykazujícími jednotkami resortu a OSS, zjistit jeho reálnost, důsledky pro organizační, metodické a legislativní vztahy a prověřit efektivnost tohoto způsobu sběru a zpracování dat ve vykazujících jednotkách a jejich předávání do OSS. Výsledky experimentu
by se v budoucnu měly projevit v inovaci automatizace státního výkaznictví.

Již

v současné době byly některé naše zkušenosti, závěry a argumenty účelově začleněny
do výchozího návrhu inovované architektury státního statistického informačního systému /9/.
Celý experiment probíhal jako součást cílového projektu SPEV 905-145-801/11
"Koncepcia výstavby informačných sústav a automatizácie v riadení národného hospodárstva po r. 1990" za spolupráce VtfSEI-AR Bratislava jako koordinačního pracoviště
programu SPEV 905 a řešitelských organizací vtíPEK Praha a v realizační fázi také
AŘ-OKD Ostrava / I / , /3/, /6/ za resort paliv a energetiky a tíSIP Bratislava za resort ministerstva průmyslu SSR / 2 / , /10/.
Návrh overení efektivnosti bezvýkazového předávání tří, zcela účelově zvolených
státních statistických a účetních výkazů Prům 2-12 /Měsíční analytický výkaz průmyslu/, Úč la-12 /Měsíční výkaz o výsledku hospodaření hospodářských organizací/ a IV
1-12 /Měsíční výkaz o investiční výstavbě/ vycházel z analýz bezvýkazového styku
ve VtfPEK, v některých koncernech, zejména OKD, resortu paliv a energetiky, z analýz
realizovaných v OSS a ze současné počítačové vybavenosti, automatizační vyspělosti
a předpokladů jednotlivých koncernů /státních podniků/ resortu /3/.
Realizací experimentu byl v rámci resortu paliv a energetiky nakonec pověřen
koncern OKD, organizace Automatizace řízení /AŘ/ Ostrava ve spolupráci s VtíPEK Praha, odborem výzkumu RSŘ. Nejprve byl společně vypracován technický projekt pro experimentální ověření bezdokladového předávání dat Prům 2-12, tfč la-12 a IV 1-12 /5/,
následně pak i prováděcí projekt / I / . Reálný experiment bezvýkazového předávání dat
za třicet vykazujících jednotek koncernu OKD do OSS probíhal průběžně jeden rok od 1.7.1987 do 30.6.1988 - s jeho následným vyhodnocením.
Některé zobecněné poznatky, získané zkušenosti, náměty a argumenty k racionalizaci systému státního výkaznictví, vypreparované ze syntetické hodnotící zprávy
/6/ za resort paliv a energetiky, uvádí tento příspěvek. Naše dílčí náměty k inovaci systému výkaznictví jsou též v / 4 / , / 7 / , /&/.
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Jsme si vědomi toho, že z automatizace tří výkazů - i když z tří různých věcných oblastí - nelze dělat zcela objektivní závěry. Přesto se však domníváme, že výsledky experimentu jsou jen potvrzením poznatků reálné informační praxe, hodnotící
současné státní výkaznictví jako těžkopádný systém, vyžadující kvalitativně nové řešení, jinou filosofii a celkovou architekturu.
2. ZHODNOCENÍ P O Z N A T K S Z POZICE VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKY
Cíle experimentu nespočívaly pouze v automatizaci tří vybraných výkazů za třicet vykazujících jednotek koncernu OKD, ale především ve sledování a analýze počítačové technologie zpracování výkazů v jejích atributech - organizační, softwarové,
atd. - se snahou nalézt zobecňující východiska k inovačnímu řešení, směřujícímu
k automatizaci statistického výkaznictví, vytvářející předpoklady k bezvýkazovému
styku mezi vykazujícími jednotkami a OSS.
Z tohoto hlediska uvedeme některé vybrané poznatky a zkušenosti z pohledu vykazující jednotky, členěné do dvou skupin cílů A a B.
A.

Jedním z cílů bylo prověřit možnost centrálního automatizovaného zpracování
výkazů za více organizačních - výkazujících-jednotek v rámci koncernu prostřednictvím centrální databáze ukazatelů.
Shrnuti a některé poznatky;

AI.

Jednoznačnou výhodou je zajištění centrálního automatizovaného zpracování za
všechny vykazující jednotky koncernu /státního podniku/. Systémové, programové,
technické a organizační zabezpečení řešení z jednoho místa /centra/ je zřetelnou předno s t í.

A2.

Tyto výhody budou přetrvávat i při existenci takového státního podniku, který
se bude skládat z více strukturních jednotek.

A3.

Centrální automatizace výkaznictví se pro vykazující jednotky stává efektivní
při existenci automatizovaného zpracování ucelených informačních okruhů - např.
účetnictví pro výkazy řady líc, systém odbytu pro výkazy řady ODV, atd.

A4.

Pro vykazující jednotky není automatizace výkaznictví přínosem, vzniká-li automatizovaný systém jako izolovaný a samoúčelný, tj. bez propojení na celé její datové bohatství, které vzniká rutinním technologickým procesem počítačového zpracování dat.

A5.

Jsou-li v centrálním počítači k dispozici v různé formě informace potřebné ke
zpracování výkazů dané oblasti, lze již hovořit o existenci centrální počítačové datové základny. Její využití pro výkaznictví považujeme za efektivní tehdy, obsahuje-li alespoň 60-70 % dat vstupujících do každého konkrétního výkazu.

A6.

Má-li docházet k automatizaci prozatím nekoordinovaného a nejednotného vývoje
státního výkaznictví /kdy každý druh výkazu tvoří vlastně samostatný účelový
systém/, kladou se zvýšené nároky na úroveň a možnosti počítačové techniky.
To však předpokládá relativně vyspělou výpočetní techniku, která je schopna
roztříštěné a různorodé - i centrálně nejednotné - požadavky zvládnout.

A7.

Za současné organizační, termínové a celkové atmosféry je pro vykazující jednotku možná automatizovat státní výkaznictví pouze tehdy, je-li vyřešen informační systém pro řízení na takové úrovni /nejlépe databankové/, že automatizace
výkaznictví tvoří jeden z mnoha informačních výstupů a nikoliv samoúčelnou
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snahu, sloužící pouze potřebám OSS a ostatním orgánům, vyžadujícím státní statistické a účetní výkazy.
B.

Jiným z řady cílů bylo zjistit dopady automatizovaného řešení výkaznictví na
změnu organizace, metodiky a legislativy u vykazujících jednotek.
Shrnuti a některé poznatky:

Bl.

Důkladné zabezpečení organizační, metodické a legislativní stránky automatizace výkaznictví má přinejmenším stejný význam jako systémové a programové vyřešení problému. Do toho je třeba zahrnout i skutečnost, že z hlediska automatizace se inovovaný systém výkaznictví a příslušné programy vytvoří jednou a mohou již dále rutinně pracovat, kdežto organizační práce spojené s celým systémem automatizace výkaznictví se opakují každý měsíc. Z toho vyplývá, že na
kvalitě organizačního, metodického, legislativního a v neposlední řadě i kádrového zabezpečení závisí úroveň pracnosti celého systému automatizace výkaznictví, což v současné době platí pro každý výkaz samostatně.

B2.

Zavedením automatizace teoreticky libovolného výkazu
musí dojít zákonitě ke změnám v organizaci práce, legislativě a metodice, tfroveň celého systému pak odpovídá
úrovni části A =• systémové a programové řešení ve výpočetním středisku, části B =organizační zabezpečení
zpracování automatizace výkaznictví v koncernu /výpočetním středisku/, části C=organizačním zabezpečením v jednotlivých vykazujících jednotkách koncernu,
pro které a za které se výkazy automatizovaně zpracovávají a také části D=organizačním zabezpečením
v orgánech státní statistiky /okresní a krajské sprá-

Obrázek 1

vy, ČSlJ, PVT/ /obr. 1/. Zároveň musí být upraveny pevnými principy a zásadami
vzájemné vazby mezi oblastmi A, B, C, D. Zavedením automatizace v podstatě
vznikly dva nové okruhy řešení, tj. oblast A a oblast B. Při ručním zpracování
výkazů slouží počítač nanejvýše pro přípravu podkladů.
B3.

Informační technologie ve výkaznictví současnosti je závislá na ručním zpracování, využití počítačů je tomuto stylu plně poplatné. Při automatizaci výkaznictví dochází k výraznému posunu zúčastněných pracovníků v procesu automatizace - především u vykazujících jednotek - směrem k počítači. Tento fakt je dán
především tím, že počítačový výkaz musí m ± oficiální platnosti. Tato skutečnost
přímo ovlivňuje pracovní postup pracovníků tak, že již nemohou spoléhat na ruční technologii zpracování, ale musí se přizpůsobit počítačovému řešení. Pak
ovšem musí být počítačové zpracování plně spolehlivé a musí pružně umožňovat
potřebné zásahy. Zpětně však nutí k pořádku, termínům a dodržování stanovených
principů, zásad a konvencí.

B4.

"Dotažení" automatizace výkaznictví tak, že počítačová sestava bude reprezentovat výkaz a dojde k přenosu technického nosiče - magnetické pásky, diskety, a j .
- do OSS má veliký pozitivní vliv na změnu technologie zpracování informací
výkazového typu ve vykazujících jednotkách. Zde snižuje pracnost, ale hlavně
mění styl práce. Ten je velice podobný u typů výkazů určitých účelových řad
/Prům, ZP, tfč, ODV, atd./. Když se podaří v ucelené řadě zahájit plnou automatizaci u jednoho výkazu, jde další postup automatizace ostatních výkazů téže
řady rychleji kupředu.

154

B5.

Při zavádění automatizace ve výkaznictví nedoporučujeme dlouhé duplicitní zpracování výkazů /ruční, počítačové/. Organizace AŔ-OKD zajišťovala roční duplicitní provoz jen proto, aby se projevily všechny kladné i záporné rysy ručního
a automatizovaného zpracování výkazů a získané poznatky se mohly uplatnit v návrzích dalšího řešení. Přechod na automatizaci výkaznictví však vyžaduje vyřešit programové zabezpečení včetně odzkoušení a zabezpečení principů a zásad
v oblasti B, C, D /obr. 1/ a stanovení jejich vzájemného vztahu a kompetencí.
Pak lze přímo přistoupit k rutině. Duplicitní provoz je nesmírně náročný a zpochybňuje nakonec oba způsoby řešení.

B6.

Ne nevýznamným přínosem automatizace výkaznictví pro vykazující jednotky je
také dspora času v kritické termínové dny, kdy příslušní pracovníci se nemusí
zabývat "zpracováním a tvorbou" výkazu, ale mohou řešit nezbytné operativní
a mimořádné požadavky.

3. ZHODNOCENÍ POZNATKU* Z POZICE RESORTU PALIV A ENERGETIKY
Pokusme se dále - z pohledu resortu PE jako celku - posoudit otázku, jak lze
využít poznatků z experimentálního ověřování bezvýkazového styku resortu paliv a
energetiky s OSS, který realizoval jeden koncern resortu, pro ostatní koncerny /státní podniky/ a pro OSS. Ukázalo se, že posouzení možnosti rozšířit bezdokladový styk
s OSS do dalších koncernů resortu PE není v současné době ani zdaleka jednoduché.
Stav v šíři, způsobu a vyspělosti počítačové podpory hospodářského řízení jednotlivých koncernů - státních podniků - je totiž poměrně značně diferencovaný. Zároveň teprve dozrává - jak v resortu paliv a energetiky, tak v resortu státní statistiky - příhodné klima a celková atmosféra pro radikální zásahy a změny do letitou praxí zažité ".ruční" a "výkazově" orientované technologie státního výkaznictví.
To nás nutí zaujímat na jedné straně konstruktivní přístup /viz všechny dosavadní
práce/, na druhé straně však z celoresortního pohledu i kritickou obezřetnost při
hodnocení potenciální možnosti širokého zavádění bezdokladového předávání statistických lídajů z dalších organizací resortu do OSS. Důvodů je více, na některé' se pokusíme poukázat.
Výraznou skutečností je všeobecná absence dobrých výchozích podmínek a předpokladů ve všech koncernech resortu paliv a energetiky, u kterých je bezvýkazový styk
s OSS pro vykazující jednotky přínosem. V experimentujícím koncernu OKD byly vytvořeny anebo již existovaly téměř "optimální" podmínky pro realizaci bezdokladového
předávání vybraných tří výkazů do OSS /viz např.mnohaletá zkušenost s počítačovou
podporou řízení; dostatečná vybavenost vysoce vyspělou počítačovou a komunikační
technikou s bohatým aplikačním a systémovým programovým vybavením, včetně systému
HAD - hierarchických automatizovaných databází; existence a rutinní využívání centralizovaného počítačového zpracování za všechny vykazující jednotky koncernu; existence a rutinní využívání ukazatelově orientovaných centrálních databází o podstatných
skutečnostech ekonomického chování všech strukturních jednotek koncernu na centrálním sálovém počítači; téměř, neformální spolupráce experiment realizující organizace
AŘ-OKD Ostrava s krajskou správou statistiky, resp.PVT Ostrava; velice příznivá územní blízkost, téměř lokální komunikace a jistá sounáležitost zájmů AŘ-OKD a PVT Ostrava; atd./.
Přes obecnost přístupu k počítačové realizaci bezdokladového předávání statistických dat z tří rozdílných skupin státních výkazů s měsíční periodicitou lze naby-

155

té poznatky a zkušenosti i v koncernu OKD sice aplikovat pro soustavu všech /dnes
cca 255/ státních statistických a účetních výkazů, ale pouze postupně, etapovité
a velmi uváženě; předpokládaná nadějnost úspěšného rozšiřování na další druhy státních výkazů však i v OKD prozatím zůstává vývojově perspektivním záměrem.
Podrobný popis průběhu experimentu v /6/ však dostatečně průkazně doložil, že
i přes bezdokladové předávání sice jen tří, ale zato věcně odlišných druhů státních
výkazů, se experiment v koncernu OKD zdařil, a to díky řadě příznivých - nejen objektivních, ale i subjektivních - podmínek a předpokladů. To vše jen dokresluje celkově mimořádně příznivé okolnosti pro reálný experiment bezdokladového styku koncernu OKD s OSS, které zdaleka neexistují v dalších koncernech a organizacích resortu PE /např. obtížná přenositelnost programového systému HAD z mateřského od odlišného výpočetního prostředí jiných koncernů; neexistence centrálních ukazatelových
databází s většinou ukazatelů státních výkazů; počítačová podpora menšiny subsystémů hospodářského řízení, apod./.
Pro výrobní podniky a organizace resortu paliv a energetiky, jejichž technologie počítačového zpracování informací a dat pro řízení není také orientována na automatizaci výkaznictví, je bezvýkazový styk s OSS a ostáními uživateli státních
výkazů při zachování současné formy a architektury systému státního výkaznictví efektivní pouze tehdy, když jsou vybaveny vyspělou počítačovou technikou /včetně vyspělého programového vybavení/, která umožňuje tvorbu databází ukazatelového typu, obsahujících také ukazatele státních statistických a účetních výkazů. Jelikož podniků
a organizací, které jsou na takovéto úrovni počítačové podpory řízení, je v resortu paliv a energetiky zatím jen málo, nelze při současné architektuře státního výkaznictví očekávat masové rozšiřování bezvýkazového styku s OSS.
Pro koncerny a organizace resortu je bezvýkazový styk s OSS reálný jen v těch
případech, kdy mají vybudován informační systém pro řízení na takové úrovni, že
automatizace výkaznictví je doplňkem, resp. vedlejším produktem celkové počítačové
podpory řízení a je jen jedním z řady počítačových výstupů databázového přístupu
k informacím, uložených na počítačových pamětových médiích. Automatizace státního
výkaznictví nesmí být jediným - hlavním - cílem počítačové podpory řízení, jinak
se stává samoúčelnou.
Naše obezřetnost vůči jednoznačnému prosazování bezvýkazového předávání statistických údajů do OSS je též umocněna faktem, že bezvýkazová komunikace na technických médiích počítačů je dočasnou formou racionalizace informačních toků. Cílové
řešení lze vidět v resortu paliv a energetiky v širokém uplatnění dálkových přenosů
dat jak mezi databázemi resortního účelového informačního systému /Rtíis/ na FMPE
a databázemi koncernových účelových informačních systémů /KtflS/ státních podniků - koncernů resortu paliv a energetiky, tak mezi interními databázemi resortu a externími databázemi ostatních průřezových i odvětvových orgánů řídicího centra
/včetně FStf, FMF, SPK, atd./. Řešení tedy vidíme v uplatnění víceúrovňových databází, obsahujících kromě jiného také plánové, účetní, statistické aj. údaje a v dálkových přenosech dat mezi databázemi chozrasčotní sféry resortu paliv a energetiky,
FMPE a ostatními ústředními orgány státní správy /včetně OSS/.
Zvláštním aspektem, nepřímo souvisejícím se zaváděním bezdokladového styku vykazujících jednotek resortu paliv a energetiky s OSS, je restrukturalizace resortu
v souvislosti se změnami hospodářského mechanismu. Tyto zásahy ovlivňují nejen organizační a kádrové podmínky v celém resortu, ale budou mít vliv i na řadu změn ve
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stávajících automatizovaných systémech, které bude třeba přepracovat, aby průběžně
odpovídaly měněným podmínkám. Za tohotc stavu centrálně prosazovat automatizaci výkaznictví se nezdá racionální.
Kromě těchto hledisek však pro účelové a zdůvodněné zavádění bezdokladového
styku organizací resortu paliv a energetiky s OSS hovoří některé pozitivní aspekty, jako např.:
- změna chápání vykazujících jednotek na FStf, resp. v OSS, kdy ve většině úsekových
statistik se státní statistické výkazy budou zřejmě požadovat pouze za státní podnik - koncern jako celek /nikoli tedy jako dříve za jednotlivé strukturní jednotky - koncernové podniky/;
- relativně dobrá centrální výpočetní technika /existence heterogenních centrálních
sálových počítačů, nejednou umožňujících databázové zpracování/ na GŘ koncernů,
přičemž strukturní jednotky koncernů již tak dobře počítačově vybaveny nejsou;
- centrální zpracování ekonomických systémů řízení v některých koncernech a přítomnost značného datového bohatství v centrálních počítačích výpočetních středisek
organizací resortu.
Tyto skutečnosti umožňují, aby se myšlenka tvorby databází ukazatelového typu
začala uplatňovala i na centrální výpočetní technice ostatních koncernů - státních
podniků resortu paliv a energetiky.
4. ZHODNOCENÍ P O Z N A T K S PRO SYSTEM STÁTNÍHO VÝKAZNICTVÍ
Připomeňme si nejdříve některé skutečnosti, které jsou obecně platné pro bezvýkazovou komunikaci:
- bezdokladový sběr a vykazování statistických dat z hospodářských organizací /vykazujících jednotek/ na technických nosičích do OSS /okresní a krajské správy
statistiky/ je založen na principu dobrovolnosti, právně uznávaná je zatím jen
"papírová" komunikace v podobě výkazů;
- výnos FStí čj. 1585/80-03 o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a odevzdávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích pro široké uplatnění bezvýkazového styku nepostačuje,

protože:

. v podstatě řeší jen otázku změny nosiče dat /formulářový výkaz je možné nahradit počítačovým médiem/;
. platí pouze pro bezvýkazový styk organizací /z různých odvětvových resortů/
s orgány státní statistiky, nikoliv také pro styk s ostatními ústředními orgány státní správy /SPK, FMF, FCtf, SBČS, SKVTRI, atd./, společenskými a stranickými orgány /NV, KSČ, a j . / ;
. nepodporuje komplexně masové uplatňování počítačové a komunikační techniky
v rámci tří základních forem bezdokladového sběru a přenosu statistických dat:
technický nosič, počítačová sestava, dálkový přenos dat.
Hlavní přínos experimentu nebyl v tom, že prokázal výhody bezvýkazového styku
a přitom poukázal na s ním spojené problémy, ale především v tom, že odhalil řadu
1/ Připravuje se nový dokument k bezdokladovému předávání/přejímání informací na
technických nosičích za účasti více průřezových ústředních orgánů státní správy
/nejen tedy FStf/.
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argumentů pro inovaci stávajícího systému státního výkaznictví a prokázal potřebu
vytvoření nového systému, pracujícího na jiném filozofickém principu. Tato skutečnost tvoří základní obecný výsledek celého experimentu v resortu paliv a energetiky.
Za novou kvalitu našeho přístupu k bezvýkazovému zpracování a předávání statistických údajů považujeme perspektivní cestu k automatizaci výkaznictví a statistiky
/blíže / 4 / , /6/, 11/, /8//. V částech 4.1. a 4.2. uvedeme jen základní myšlenku počítačově orientované filozofie výkaznictví a statistiky.
V resortu paliv a energetiky pohlížíme na automatizaci statistického výkaznictví jako na část z ucelené automatizované podpory informačních a datových potřeb
řízení na úrovni koncernových podniků /závodů/, koncernů /státních podniků/, FMPE
a ostatních ústředních orgánů státní správy /řídicího centra/. Automatizace státního statistického, účetního, plánového a jiného výkaznictví musí účinně a efektivně
podporovat globální potřeby celostátní informační soustavy v hierarchické architektuře národohospodářského řízení, resp. informační potřeby řídicího centrči i chozrasčotní sféry.
Automatizace výkaznictví v našem pojetí není jediným racionalizační!) cílem,
ale musí být pouze vedlejším produktem uspokojování racionálních informačních a datových potřeb řízení na vertikále resortního a národohospodářského řízení

Otevřeným

problémem však zůstává akceptování nového pojetí státního statistického, účetního,
plánového a jiného výkaznictví a koncipování nové technologie výkaznictví tak, aby
byli

c o

nejjednodušším způsobem automatizovaně uspokojovány nejen požadavky FSlT,

FMF, SPK na poskytování statistických, účetních, plánových a jiných informací "výkazového" typu z libovolných právoplatně existujících statistických a účetní výkazů,
plánových formulářů, atp. Počítačem realizovaná podpora informačních potřeb řízení
"ukazatelového" typu by měla uspokojovat požadavky všech ústředních a dalších orgánů řídícího centra.
4.1. Některé globální poznatky z bezvýkazového styku
Celkem všeobecně se ukazuje, že fetiš "výkazu" jako základní jednotky statistického, účetního, plánového a jiného výkaznictví je brzdou pružné, počítači podporované technologie výkaznictví.
Z pohledu našich zkušeností z experimentu se jeví možnost uplatnění automatizovaného zpracování výkazů jako efektivní jen tehdy, jsou-li k dispozici v datové
základně vykazující jednotky téměř všechny ukazatele, potřebné pro daný výkaz. Při
současné architektuře celého systému státního výkaznictví je vlastně využívání počítačů pro vykazující jednotky prací jakoby "navíc". Vykazující jednotka nejednou
slouží nadřízeným orgánům jako "dodavatel" informací, kdy celý systém jejich zpracování nepodporuje racionální uplatnění výpočetní techniky u vykazující jednotky.
Nezbytnou podmínkou racionální bezvýkazové komunikace statistických údajů je,
aby jejich bezvýkazový sběr a vykazování byl účelný a efektivní jak z pozice orgánů
státní statistiky, tak i z pozice vykazujících jednotek; to je základní problém
bezvýkazového styku. Zřejmě bude třeba změnit systémovou architekturu státního statistického výkaznictví v tom směru, aby její struktura nutila vykazující jednotky
používat počítačů v technologickém procesu zpracování statistických informací pro
řízení. Doposud tomu tak nebylo. Dnes je efektivní automatizovat výkaznictví jen
v případech, kdy má organizace - vykazující jednotka - vyřešen informační systém
pro řízení na takové úrovni, že automatizace výkaznictví je nedílnou součástí
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celkové počítačové informační podpory řízení, tj. kdy tvoří jeden z mnoha distribučních výstupů databázového zpracování a přístupu k informacím.
V soudobé etapě aplikace počítačů v informační podpoře řízení tak dospíváme k
názoru, že bezvýkazový sběr dat, resp. automatizace státního výkaznictví, bude pro
vykazující jednotky výhodná teprve tehdy, až dojde ke změně manuální technologie
státního výkaznictví na technologii automatizovanou.
Soudobé bezdokladové předávání statistických informací na technických nosičích
/ponejvíce na MGP/ není - až na vzácné výjimky /např. MVO ČSR, rfsp. PORS; M2VŽ SSRj
podnik Agrodat, aj./ - příliš efektivní a neodstraňuje multiplicity ve statistickém
výkaznictví. Přitom vazby na další příjemce týchž statistických výkazů - další orgány státní správy, NV, SBČS, orgány KSČ, aj. - jsou zatím organizačně nedořešené.
Navíc se často opomíjí, že bezvýkazový styk organizací prostřednictvím technických nosičů je pouze dočasnou formou racionalizace horizontálních a vertikálních
informačních toků v hierarchické architektuře národohospodářského řízení, která bude postupně nahrazována dálkovým přenosem dat a informací pro řízení.
4.2. Nástin nové filozofie automatizace výkaznictví
Přestože jsme na počátku širšího uplatňování bezdokladového styku v oblasti
výkaznictví a statistiky, nabyli jsme pro nás dříve neutušené poznatky a zkušenosti, a to jak pozitivní, tak i negativní. Negativní zkušenosti jsou podle našeho soudu do jisté míry odrazem strnulosti "manuální" a "výkazové" filozofie a technologie
výkaznictví a statistiky v minulosti a současnosti, a to v nových, automatizovaných
podmínkách řízení / 7 / , / 8 / .
Základní ideou našeho kvalitativně nového přístupu není počítačová tvorba různých druhů státních a resortních výkazů, formulářů, atd., jejichž podoba a obsah
se někdy mění i v průběhu jedné pětiletky, ale je to snaha vytvářet v samostatných
hospodářských organizacích - vykazujících jednotkách - zdrojové databáze základních
a odvozených informací r ukazatelů - potřebných pro řízení.Jednou z řady jejich součástí pak budou i všechny ukazatele racionalizované soustavy státních statistických
a účetních výkazů, resortních statistických výkazů, plánových formulářů, apod. Z nich
bude možné - při existenci univerzálního programového vybavení - v podstatě kdykoliv
generovat libovolné počítačové výstupy v podobě pružně /parametricky/ zadaných tvarů
a obsahu v zásadě libovolných /i současných/ výkazů, resp. pružných informačních
přehledů "ukazatelového" typu "nové" generace.
Na základě současných zkušeností a dosaženého stupně poznání problematiky státního statistického, účetního a plánového výkaznictví a jejich automatizace se domníváme, že nová filozofie, metodologie, technologie a praxeologie státního výkaznictví
by měla vycházet jednak z "ukazatelového" - nikoliv jako dosud stále "výkazového" - pojetí uspokojování potřeb statistických informací v hierarchické architektuře
národohospodářského řízení, kdy množina racionálně určených a trvale sledovaných
statistických, účetních, plánových a jiných ukazatelů, nezbytných pro pružné hospodářské řízení, bude uložena formou víceúrovňových počítačových databází s možností
přímého přístupu pro oprávněné uživatele; jednak by měla vycházet z nových, progresivních možností vyspělé výpočetní a komunikační techniky, kdy lze na požádání rychle uspokojovat racionální požadavky uživatelů formou pružně generovatelných počítačových informačních přehledů ukazatelového typu.
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5. ZÁVĚR
Plné rozvinutí nové filozofie a technologie výkaznictví a jeho plné počítačové
a komunikační podpory bude zřejmě v budoucnosti možné dosáhnout až v prostředí masového využití vyspělé počítačové techniky v hospodářském řízení a vysoce spolehlivého dálkového přenosu dat v podmínkách existence veřejné datové sítě.
Perspektivní řešení automatizace výkaznictví vidíme v uplatňování víceiírovňových databází statistických, účetních, plánových a jiných informací a dálkových přenosů dat mezi databázemi chozrasčotní sféry, orgány státní statistiky a ostatními
orgány řídícího centra.
Automatizace statistického, účetního a plánového výkaznictví je cestou, která
otevírá nové pohledy na očekávanou inovační změnu informační technologie v hospodářském řízení.
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ciuiCí. СТАТК^ГККИ
Инж. Ярослав Ьеселы, к.т.н,
Безотчетная свяаь считается относительна BÍ-ЖНЫЫ шегоа пул усовершенствовании информационной связи в иерархической архитектуре

управления чехословацким

1

Hspo/ным хозяйством. Статья характеризуя приос.етекный дс сих пор опыт ведомстве
тсплиэ и энергетики безотчетной передачи статистически;-: информации от организаций ведомства топлив и энергетики органам государственной статистики. Ив приобретенного опыта выводится перспективная возможность перехода от "ручной" и "отчетной" филозофии государственной отчетности и статистики прошлого к новой, ориентированной по базам данных и показателям филоэофии отчетности будущего.

EVALUATION OF AN EXPERIMENT OF RETURNLESS PASSING ON DATA FROM THE BRANCH
OF FUEL AND ENERGY TO THE BODIES OF STATE STATISTICS
Jaroslav Veselý, Engr.,CSc.
Returnless intercourse is considered to be a relatively important step in refinement of information communication in heirarchic architecture of management of
the Czechoslovak national economy. The paper characterizes the experience done until
now in the branch of fuel and energy as to returnless passing on statistical informations from the organizations of the fuel and energy branch to the bodies of state
statistics. Prospective possibility of passage from "manual" and "return" philosophy
of the state documentary technique and statistics in the past to new philosophy of
documentary technique of the future, to data base and indices oriented philosophy
of documentary technique is derived from the experience obtained.

AUSWERTUNG DES EXPERIMENTES DER NACHWEISLOSEN ÜBERGABE DER DATEN AUS DEM RESSORT
DER BRENNSTOFFE UND ENERGIE DEN ORGANEN DER STAATLICHEN STATISTIK
Dipl.-Ing. Jaroslav Veselý, CSc.
Nachweisloser Verkehr wird als verhältnismässig wichtiger Schritt bei Vervollkommnung der Informationskommunikation in hierarchischer Architektur der Leitung
der tschechoslowakischen Volkswirtschaft betrachtet. Der Aufsatz charakterisiert
die bisherigen Erfahrungen des Ressorts der Brennstoffe und Energie mit nachweisloser Übergabe statistischer Informationen aus den Organisationen des Ressorts der
Brennstoffe und Energie den Organen der staatlichen Statistik. Aus den erworbenen
Erfahrungen wird perspektive Möglichkeit des Übergangs von "manueller" und "Nachweisphilosophie" der staatlichen Nachweisung und Statistik der Vergangenheit zu
neuer datenbasis- und kennziffernorientierter Philosophie der Nachweisung der Zukunft abgeleitet.
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ZAMĚŘENÍ FUNKČNÍ NÁPLNĚ RESORTNÍHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Ing. Josef Janků, ing. Jaroslav Veselý, CSc.

1. tfVOD
Kvalita působení řídicích subjektů na řízené objekty je závislá na kvalitě
informací potřebných pro řízení a rozhodování. Řídicí působení v systémové architektuře řízení národního hospodářství se téměř vždy realizuje pomocí přijímání,
zpracování a předávání různorodých poznávacích a řídících informací; ty jsou trvalým předmětem zájmu a užití v řídicích a rozhodovacích procesech hospodářského řízení. Důležitým technickým pracovním nástrojem kvalitní informační podpory hospodářského řízení na úrovni ústředních průřezových a odvětvových orgánů národohospodářského řídicího centra a na úrovni hospodářských organizací /státních podniků/ choz-'
rasčotní sféry je vyspělá počítačová i komunikační technika. Tomu všemu však dominuje tvůrčí a vůdčí role člověka v systémech hospodářského řízení.
S růstem nároků na koncepčnost

a integritu řízení, s nárůstem požadavků na

pohotovou počítačovou informační podporu řízení a komplexnost poskytovaných informačních služeb pro řízení se nejenom v zahraničí / I / , /6/, /li/, /12/, /15/,
ale i u nás / 2 / , /3/, /A/, /5/, / 7 / , / 8 / , /9/, /10/, /13/, hovoří

o postupném budo-

vání a realizaci tzv. informačních center - zatím převážně na základě rozšíření působnosti tradičních výpočetních středisek hospodářských organizací. Posláním informačních center by mělo být plné zabezpečení jak vysoké kvality veškerých požadovaných a poskytovaných informačních služeb pro řízení, tak i zajištění integrity počítačové informační obsluhy potřeb řídicího rozhodování odborných a vedoucích pracovníků řízení.
Příspěvek uvádí zaměření funkční náplně resortního informačního centra ústředního odvětvového řídicího orgánu - federálního ministerstva paliv a energetiky
/FMPE/ s přihlédnutím k domácím a zahraničním zkušenostem.
2. BUDOVANÍ INFORMAČNÍCH CENTER V ZAHRANIČÍ
2.1. Charakteristika konceptu informačních center
Idea koncipování informačních center /dále IC/ sahá do období 70. let. Jedním
z prvních protagonistů vzniku IC byla počítačová firma IBM. Ta si v souvislosti
s přechodem od pouhého počítačového zpracování dat pro řízení ke komplexně pojaté
obsluze informačních a výpočetních potřeb řízení v rámci vznikajícího informačního
průmyslu jako jedna z prvních uvědomila vývojově překonané pojetí někdy až samoúčelného "obrábění" dat v tradičních výpočetních střediscích různých organizací /podniků, firem společností, korporací, atd./ vybavených počítači IBM.
Počítačové zpracování dat se v řadě organizací stalo postupně jednou z výrazných investic. A to nejen ve smyslu finančních nákladů, vynakládaných na zpracování
dat, ale také ve smyslu pohotového a včasného poskytování všech dat a informací
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nezbytně potřebných pro rozvoj organizace, její aktivitu v podnikání a celkovou
prosperitu.
Se vznikem terminálových sítí a hromadnějším výskytem profesionálních personálních počítačů /dále PC/ se významným faktorem stává rychlý nárůst počtu profesionálních odborníků nepočítačových profesí, kteří přímo komunikují s velkým centrálním sálovým počítačem, resp. s jeho centralizovanou informační výbavou, prostřednictvím terminálů. Později k tomu přistupují i jejich vlastní /osobní/ výpočetní
práce na PC a využívání jejich lokálních, ale i - v centrálním sálovém počítači centralizovane uložených databází.
Možnost přímé interakční spolupráce koncového uživatele s počítačovou výbavou,
bezprostřední a rychlá prezentace potřebných informací a výsledků i složitějších
výpočtů znamená novou kvalitu v počítačové informační podpoře řízení, což ji posunulo blíže k ohnisku pozornosti a zájmu vedoucích a řídicích hospodářských pracovníků.
V pojetí IBM má být IC řešením, které bude poskytovat a garantovat pohotovou,
účelově strukturovanou a vhodně organizovanou informační a výpočetní podporu potřeb
uživatelů PC a terminálů centrálních sálových počítačů. Prudký nárůst osobního užití počítačů pracovníky na střední a vrcholové úrovni řízení potvrdilo oprávněnost
utváření IC, podporujících informační servis a přístup k datovému a informačnímu
bohatství organizace i realizaci vlastních jednodušších interakčních výpočtů.
2. 2

Základní funkce informačního centra

IC často vzniká rozšířením existujících funkcí uživatelského servisu o systematickou podporu interakčního užití PC - v režimu lokálního využití i v režimu inteligentního terminálu centrálního sálového počítače - a konverzačních terminálů velkého centrálního sálového počítače.
Personální obsazení IC tvoří jeho vedoucí a alespoň jeden, zpravidla však více
pracovníků. Zatímco zárodek IC nuže vzniknout ve výpočetním středisku, operabilní
a funkceschopné IC má být vnořeno do kompetence působení vedoucího zpracování dat
v organizaci jako samostatný útvar.
Vedoucí IC je v rámci organizace plně odpovědný za pohotovou podporu informačních a výpočetních potřeb odborných a vedoucích pracovníků organizace. Každý pracovník IC je vysoce kvalifikovaným specialistou bu3 v užití počítačových nástrojů,
usnadňujících individuální osobní využívání počítačů organizace, nebo je specialistou v některé věcně předmětné oblasti řízení, kterou počítačově systematicky podporuje. Počet odborných pracovníků IC, kteří jsou často označováni jako konzultanti
či poradci, závisí na celkovém počtu koncových uživatelů. Předpokládá se, že jeden
pracovník IC by mohl uspokojovat a podporovat potřeby 20 až 40 uživatelů.
V pojetí IBM má IC tři základní cíle:
- poskytovat prostředky, podporu a pomoc odborným a vedoucím pracovníkům organizace
při využívání počítačů;
- usnadnit přístup uživatelům k částem datového a informačního fondu organizace,
které potřebují k výkonu své funkce;
- rozšířit a zkvalitnit
počítačů v organizaci.

servisní

služby pro úspěšné a efektivní aplikační užití

163

V souladu s těmito cíli vykonává IC tyto hlavní funkce:
1. Podpora koncových uživatelů, která zahrnuje:
• jednoduchý kontakt pracovníků IC s uživateli pro rychlé a spolehlivé řešení
důležitých problémů uživatelů,
• konzultační a poradenskou službu při tvorbě uživatelských aplikací nebo výběru
hotových programových produktů se zvláštním zřetelem ke zvyšování samostatnosti počítačové práce uživatelů,
• výchovu uživatelů a trvalé zvyšování•jejich počítačové vzdělanosti,
• poskytování odborné literatury /uživatelské manuály, návody, firemní a jiné
materiály, atp./, podporující samostatnost počítačové práce uživatelů.
2. Koordinované řízení odpovědností, které zahrnuje:
• propagaci a podporu nových informačních a výpočetních služeb a úspěšných aplikací zkušených uživatelů,
• poskytování kopií datových souborů pro zajištění konzistence a věrohodnosti
uživateli požadovaných kopií souborů dat nebo výběru aktuálních informací
z jiných databází,
• řízení a zvyšování úrovně poskytovaných servisních služeb má napomáhat k růstu
důvěry uživatelů, k počítačové podpoře jejich informačních a výpočetních potřeb;
• plánování a kontrolu, znamenající plnou a rozhodující zodpovědnost IC za poskytování pra/idelných, nepravidelných a operativních informačních a výpočetních
služeb uživatelům.
3. Propojení na tradiční počítačové zpracování dat ve výpočetním středisku na řízení a správu celého datového a informačního bohatství organizace.
Působnost většiny existujících IC v zahraničí lze charakterizovat těmito globálními funkcemi:
- pomáhat uživateli při kladení dotazů,využívajících a vyhodnocujících data a informace z centrálních databází, když chce některé účelově vybrané části databází
přenést do "své"

osobní lokální databáze na PC a založit vlastní soubor dat, atd.,

- koordinovat vývoj centrálního zpracování dat na centrálním sálovém počítači s lokálním zpracováním dat koncových uživatelů /na terminálech a na PC/ co do jednotnosti chápání informací a počítačové práce s nimi, rozdělení pracovní kapacity
centrálního počítače mezi rutinní provoz automatizovaných úloh řízení a jednotlivá
pracoviště, komunikující přes konverzační anebo inteligentní terminál s datovou
a informační výbavou centrálního sálového počítače;
- zajištovat pravidelná odborná školení a doškolování uživatelů, jejich plnou informovanost o metodách, technikách, prostředcích, programových produktech, úspěšných
aplikacích jiných uživatelů, firemní a jiné odborné literatuře, dokumentace, apod.*
- pomáhat uživatelům při nákupu nebo výběru PC, periferních zařízení a programového
vybavení, upozorňovat uživatele na přednosti a nedostatky zařízení jednotlivých
výrobců a dodavatelů programových produktů,
- zabezpečovat racionální využití PC na pracovištích vedoucích pracovníků a v odborných útvarech, jejich propojení do sítě či na centrální sálový počítač.

164

- systematicky analyzovat účinnost uživatelské práce s PC a jejich datovou a programovou výbavou, vyhledávat a navrhovat nová, efektivnější řešení uživatelských
počítačových aplikací.
3. ZAMĚŘENÍ FUNKČNÍ NÁPLNĚ INFORMAČNÍHO CENTRA NA ÚROVNI ÚSTŘEDNÍHO ODVĚTVOVÉHO
ORGANU - FMPE
Z analýz prováděných na úrovni ústředních orgánů vyplývá, že značný podíl práce řídicích a hospodářskosprávních pracovníků připadá na práci s informacemi. Nechceme-li oddělovat proces poznávání od procesu řízení /což by bylo nesprávné/, musíme v práci s informacemi vyčlenit činnosti, které jsou vynakládány na sběr, zpracování, uchovávání a distribuování informací. Tyto činnosti by se měly přednostně
stát středem pozornosti v procesu zdokonalováni informačních služeb podporujících
systém řízení.
Jako první se jistě nabízí možnost soustředit pracovníky, zabývající se těmito
činnostmi do jednoho útvaru, vybavit je výpočetní technikou a zvýšit tak produktivitu práce při zpracování informací, čímž dojde i k úspoře živé práce. Při kvalifikované úvaze však dospějeme k závěru, že taková centralizace by přinesla i záporné
faktory. Každý pracovník, vykonávající výše uvedené činnosti, vykonává paralelně
i řadu činností jiných, což by vedlo k složitému přerozdělování funkčních náplní.
Velké centralizované útvaiy jsou obtížně řiditelné a vyžadují zpravidla vytvoření
vlastního interního řídicího aparátu a s ním spojené administrativy, čímž se přednosti centralizace často anulují neboř vzniknou nové složité vazby mezi útvary.
Centralizací výpočetní techniky se opět vzdálíme cíli, jímž je přiblížení výpočetní techniky uživatelům - řídicím pracovníkům.
Jako jedno z východisek se proto jeví možnost budovat pro další rozvojovou
etapu výstavby informačních systémů IC na principech uplatnění pružné organizační
formy. Pří zachování nebo jen přizpůsobení organizační struktury ústředního orgánu
a jeho výpočetního střediska lze v rámci IC jednotně řídit činnosti spojené se zabezpečováním informační podpory jeho systému řízení. Pružná organizační forma, využívající řídicích aktů a metodických a integračních nástrojů, umožňuje účinně koordinovat a řídit součinnost výpočetních středisek, aktivních i pasivních uživatelských útvarů, útvarů zabezpečujících informační služby v podřízených organizacích
chozrasčotní sféry i organizací podílejících se na řešení /projektování/ informačního systému ústředního orgánu.
Paralelně je třeba řešit problémy zvyšování vypovídací schopnosti informací,
což je přímo vázáno na zvyšování vědecké úrovně řízení a zejména rozhodování.
3.1

3.1.1

Východiska pro uplatněni pružných organizačních forem při zabezpečováni
informačních služeb a informační podpory systému řízeni
Vliv distribuovaného zpracováni informaci na funkce výpočetních středisek

Současné trendy rozvoje výpočetní techniky, zejména hromadné nasazování profesionálních PC, vytvářejí podmínky pro vznik nových struktur a rozmístění prostředků výpočetní techniky zabraňujících:
- centrální počítač /případně sít počítačů/,
- terminálovou sít /uživatelů centrálního počítače/.
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- profesionální PC /umístěné u uživatelů a zpravidla spřažené s centrálním počítačem nebo vytvářející s ním lokální sít/,
- prostředky dálkové komunikace s výpočetními systémy podřízených organizací chozrasčotní sféry /popř. s výpočetními systémy ústředních průřezových orgánů, externích databází apod./,
- automatizované kanceláře apod.
Změny struktury technického vybavení ovlivní stávající funkce výpočetních středisek zejména v těchto směrech:
- sníží se nároky na centralizované pořizování vstupních dat a souběžně vzrostou
nároky na řízení vstupů z terminálů, profesionálních PC, dálkových přenosů, vzájemného předávání magnetických nosičů atd.;
- sníží se požadavky na zpracování jednoduchých úloh - jejich zpracování si budou
provádět uživatelé na svých lokálních PC. Klesne potřeba distribuce počítačových
sestav - budou nahrazeny interaktivní komunikací uživatelů s možností pořizování
tiskových výstupů /popř. hard-copy/ na příručních tiskárnách terminálů a PC;
- zvýší se možnost integrace, dosud zpravidla izolovaně řešených systémů VTEI, s
informačními systémy pro podporu řízení;
- vzrostou požadavky na centralizovaný sběr dat z podřízených organizací, ústředních
průřezových orgánů a externích databází prostřednictvím telefonní a dálnopisné sítě čs. správy spojů, lokálních sítí a předávání magnetických nosičů v rámci distribuované sítě výpočetní techniky;
- vznikem lokálních systémů budovaných na PC by mohlo dojít k nežádoucí desintegraci systému. Uživatelé PC zpravidla nechápou význam zabezpečování systémových vazeb a preferují své lokální zájmy i za cenu vzniku multiplicit v pořizování dat
apod. Vzroste proto význam budování metainformačních systémů a jiných integračních nástrojů, umožňujících zabezpečení horizontálních i vertikálních integračních
vazeb v systému jako celku;
- vzroste význam profesionálního řízení centrálních databází s interaktivním přístupem;
- musí být posílena konzultační a poradenská služba pro uživatele;
- v podstatě se rozšíří nároky na technický a softwarový servis distribuované výpočetní techniky.
3.1.2

Změna dělby práce v informačním procesu řídících pracovníků ústředního orgánu
Přibližování výpočetní techniky uživatelům ovlivní jejich dosavadní pracovní

postupy zejména v těchto směrech:
- od dosud převážně pasivního využívání tiskových výstupních sestav přejdou uživatelé na aktivní práci s PC nebo s terminály. K tomu musí mít k dispozici potřebné
nástroje a služby /standardní software, technický servis, konzultační servis
apod./;
- na vybrané uživatele přejde gesční odpovědnost za obsahovou správnost vícenásobně
využívaných informací. Musí proto disponovat nástroji interaktivní aktualizace
údajů v databázích;
- v zájmu zabezpečení systémového přístupu a efektivnosti se musí vybrané útvary
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uživatele aktivně podílet na koncepční činnosti rozvoje systému, zejména na výběru centrálně a lokálně zpracovávaných částí informačního systému, přípravě a vydávání řídicích aktů, metodických a integračních nástrojů, včetně racionalizace
obsahové náplně a informačních toků v systému.
Progresivní informační technologie zákonitě vedou k budování víceúrovňových
informačních systémů, což vyvolává potřebu z úrovně odborných útvarů ústředního orgánu:
- definovat informační rozhraní mezi jednotlivými úrovněmi informačních systémů
a zabezpečit je integračními nástroji /metainformační systém, pokyny pro přenosy
dat, organizační vymezení kompetencí při komunikaci/;
- řídit toky informací a zabezpečovat jejich kontrolu jak po řídicí ose centrálního
orgánu, tak i ve vztahu ústředního odvětvového orgánu k okolí, zejména k ústředním průřezovým orgánům a správcům celostátních informačních center.
Informační proces v podmínkách distribuované výpočetní techniky pracující
v interaktivním režimu vyvolává i další změny v dosavadních postupech pracovníků
odborných útvarů centrálního orgánu, např. v oblasti automatizovaného zpracování
textů, předávání informací mezi útvary na principu elektronické pošty apod.
Z výše uvedených směrů rozvoje informačních systémů a naznačených východisek
pro metodické a organizační zabezpečení rozvoje informačních služeb a řízení informačního procesu lze odvodit náplň
3.2

činnosti resortního IC.

Funkční náplň resortního informačního centra
IC chápeme jako pružnou organizační formu jednotného řízení informačních pro-

cesů a informačních služeb. Podmínkou pro úspěšné fungování informačního systému
/IS/, řízeného na principu pružné organizační struktury, je ustavení kompetentních
orgánů pro koordinaci a řízení rozvoje IS, tj. - řídící komise ústředního orgánu,
jmenování garanta koncepčního a systémového rozvoje IS /doporučuje se útvar odpovídající za rozvoj systému řízení a informatiku/ a garanta za obsahový rozvoj IS /doporučuje se útvar odpovědný za řízení informačních soustav/. V řídicím aktu ústředního orgánu je nutno specifikovat kompetence /práva a povinnosti/ účastníků informačních procesů /správce centrálního IS, který vykonává funkci vedoucího IC ve smyslu operativního řízení informačních služeb, uživatelů IS, gestorů informačních okruhů, podřízených organizací, hlavního

projektanta IS a VTEI apod./.

Schéma vztahů při budování a provozu IC je uvedeno na obr. 1. Základní IC tvoří správa centrálního IS, již lze budovat na bázi výpočetního střediska ústředního
orgánu, včetně VTEI, organizačně spojeného s útvarem hlavního projektanta IS a VTEI.
Vyšrafovanými průniky jsou vyjádřeny vztahy ke garantům, gestorům,uživatelům IS
a k obdobným IC, která je vhodné postupně budovat v podřízených organizacích chozrasčotní sféry, včetně zapojení odvětvových a oborových IS VTEI /ODIS, OBIS/. Pružná organizační forma tedy umožňuje podřídit jednotnému řízení činnosti v různých
útvarech /viz šrafované průniky/f při zachování, popř. při částečných úpravách stávající organizační struktury útvarů. Zastřešujícím řídicím orgánem takto koncipovaného IC je řídicí komise ústředního orgánu.
Z uvedeného schématu resortního IC je zřejmé, že jeho hlavní činnosti lze rozdělit do následujících skupin:
a/ koncenční a vrcholové řízení rozvoje IS;
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Jživatel lokálního IS

Jživatel lokálního IS

Gestor IS-VTEI

Svodní pracovníci státních podniků pro styk s resortní IE
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Obr.

1 Schema vztahů mezi účastníky resortního informačního systému

b/ správa centrálního IS, včetně řízení komunikace s okolím;
c/ správa lokálních IS spřažených s centrální částí IS.
3.2.1

Koncepční a vrcholové řízení rozvoje IS
Koncepční a vrcholové řízení rozvoje IS zabezpečuje:

a/ Řídicí komise pro rozvoj IS ústředního orgánu /jejími členy jsou zástupci úseků
ústředního orgánu odpovědní za rozvoj IS v dané oblasti, garant systémového a obsahového rozvoje IS, hlavní projektant IS a VTEI, správce centrálního IS, vybraní specialisté, případně zástupci významných státních podniků/}
- zpracovává koncepci rozvoje IS,
- koordinuje rozvoj IS ústředního orcánu,
- schvaluje organizační normy a metodické nástroje pro práci IC a pro zabezpečení rozvoje IS,
- kontroluje a vyhodnocuje úroveň práce IC a přijímá opatření k dalšímu rozvoji IS.
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b/ Garant koncepčního a systémového rozvoje IS /útvar ústředního orgánu, pro svoji
činnost využívá hlavního projektanta IS a VTEI a správce centrálního IS/;
- koncepčně a metodicky řídí budování IS,
- koordinuje součinnost všech účastníků rozvoje IS,
- je garantem zabezpečování systémového přístupu při budování a realizaci IS
/zejména v oblasti technického, softwarového a organizačního zabezpečení, řídí
tvorbu a zavádění n o n m a standardů v IS/,
- provádí analýzy rozvoje systému řízení a z něj vyplývajících potřeb informační
podpory,
- provádí funkční kontroly činnosti IC,
- zpracovává podklady pro jednání řídicí komise ústředního orgánu.
c/ Garant obsahového rozvoje IS /útvar ústředního orgánu, pro svoji činnost
vá správce centrálního IS a hlavního projektanta IS a VTEI/f

využí-

- prověřuje a garantuje účelnost informačních požadavků odborných útvarů ústředního orgánu a dalších uživatelů systému,
- usměrňuje toky informací z hlediska zabraňování vzniku duplicit, podpory bezvýkazového styku a snižování administrativní náročnosti,
- je garantem unifikace tvorby metainformačnich systémů /zejména v oblasti zpracovávání definic, výpočtových algoritmů, číselníků a klasifikací/,
- kontroluje dodržování předpisů v oblasti zabezpečování vazeb na celostátní informační soustavy,
- metodicky řídí podřízené organizace při sjednocování obsahové náplně víceúrovňového IS zastřešeného informačním systémem ústředního orgánu,
- kontroluje dodržování právních norem a předpisů v IS.
3.2.2

Správa centrálního informačního systému, včetně řízeni komunikace s okolím
/pružná organizační forma, sdružující činnosti hlavního projektanta IS
a VTEI, výpočetního střediska případně pracovníků vybraných útvarů ústředního orgánu/

Správce centrálního IS je výkonným orgánem IC, který průběžně řídí a zabezpečuje jeliv, operativní činnost, zejména informační služby pro uživatele IS - funkcí je
možno pověřit např. stávajícího vedoucího výpočetního střediska.
Správa centrálního IS využívá pružné organizační formy a zahrnuje tyto funkce:
A - Správa informačních procesů a informančích služeb.
B - Gestoři informačních okruhů.
C - Řízení komunikace s okolím.
V další části je uvedena jen rámcově náplň jednotlivých článků:
A - Správa informačních procesů a informačních služeb zahrnuje tyto činnosti:
• Informační dispečink - poskytuje uživatelům informace o zdrojích získání
informací pro řízení.
• Správa databází - centrální databáze pro řízení, dokumentografická a faktografická databáze VTEI.
• Sběr, přenos, zpracování a distribuce informací.
• Informační analýzy - analýzy datových fondů, časových řad, grafické výstupy
implementace ekonomicko-matematických modelů apod.
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• Poradenská a konzultační činnost.
• Provoz výpočetního systému zahrnující:
- provoz a servis technického /distrubuovaného/ systému,
- provoz a servis základního a standardního softwarového systému.
Řešení implementace a rozvoj aplikačního software.
Doporučuje se, aby v rámci IC byla ve spolupráci s hlavním projektantem IS a
VTEI věnována velká pozornost též funkcím, zabezpečujícím rozvoj systému.
B - Gestoři informačních okruhů - uživatelé IS /aktivní uživatelé centrálního IS/
Správa centrálního IS, popsaná v bodu A, se svým profesním zaměřením orientuje více na syntaktickou stránku IS. Pro posílení úrovně sémantické stránky IS,
tj. jeho obsahu, je nutná dzká spolupráce se specialisty z řad uživatelských
útvarů. Proto se doporučuje zapojit do funkce IC "gestory informačních okruhů",
tj. pracovníky vybraných odborných útvarů, kteří jsou schopni zabezpečovat průběžně věcně

obsahový

rozvoj informačních fondů a správnost informaci posky-

tovaných širokému okruhu uživatelů centrálního IS.
Gestor příslušného informačního okruhu zejména:
• využívá terminálu, případně PC k verifikaci /ověření věcné i formální správnosti/ vstupů, databáze i výstupů centrálního IS;
• průběžně kontroluje stav databáze v jím řízené informační oblasti a má právo
vyžadovat od správce centrálního IS dodržování termínů, stanovených pro sběr
a aktualizaci dat z vykazujících jednotek, včetně jejich ukládání do databáze;
• dbá, aby v jemu svěřeném informačním okruhu nebyly v rámci IS používány duplicitní informační toky. Preferuje dálkové přenosy dat a další formy bezvýkazového styku z vykazujících jednotek před jinými formami předávání informací;
• projednává s příslušnými odbornými útvary vykazujících jednotek otázky obsahového vymezení vyžadovaných informací. V případě potřeby zpracovává popis definic, klasifikací a zdrojů vyžadovaných informací;
• ve spolupráci se zvláštním odborem ústředního orgánu určuje stupeň utajení
informací v jím řízeném informačním okruhu;
• poskytuje ostatním uživatelům IS konzultace a poradenské služby k obsahové
náplni poskytovaných informačních služeb a jím spravovaném informačním okruhu;
• má právo uplatňovat požadavky na úpravy a doplnění informací prezentovaných
v rámci IS.
C - Řízení komunikace s informačními centry podřízených organizací
Ve víceúrovňovém informačním systému podporují informační centra progresivní formy vzájemné komunikace, charakterizované zaváděním přenosů prostřednictvím
sítě čs. správy spojů, předáváním magnetických nosičů atp. Řízení komunikace zabezpečuje vždy IC vyššího stupně řízení. Z hlediska organizačního zabezpečení
je žádoucí, aby IC ústředního orgánu komunikovalo jen s jedním kompetentním pracovníkem IC v každé podřízené organizaci /vykazující jednotce/.
3.2.3

Správa lokálních IS spřažených s centrální částí IS
Při budování lokálních IS, využívajících převážně profesionálních PC, instalo-

vaných přímo v místnostech odborných útvarů ústředního orgánu, se zpravidla stává
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uživatel /odborný útvar/ zároveň řešitelem a provozovatelem svého lokálního IS. Přitom má však možnost komunikovat s centrálním počítačem zejména v režimech:
- přejímání nebo předávání datových souborů,
- emulace terminálu - umožňující interaktivní práci PC s centrální databází.
V tomto případě využívá uživatel služeb správy centrálního IS.
Uživatel lokálního IS je oprávněn řešit dlohy svého systému bud vlastními silami nebo s využitím kapacit hlavního projektanta a správy centrálního IS, přičemž
za lokální IS lze považovat i automatizovanou kancelář.
V zájmu zajištění integrity celého informačního systému je třeba i při budování lokálních IS respektovat tyto principy:
- dodržovat zásady péče o výpočetní techniku, stanovené dodavatelem a předpisy pro
ochranu tohoto základního prostředku /socialistického majetku/ svěřeného mu do
užívání;
- využívat v maximální míře prostředků standardního programového vybavení, doporučených garantem koncepčního a systémového rozvoje IS;
- zabraňovat vzniku duplicitního sběru a zpracování informací a tím růstu administrativní náročnosti. Své požadavky na řešení dloh proto musí předem konzultovat
s garantem obsahového rozvoje IS;
- vstupní informace - pokud je nezískává z vlastních zdrojů - zabezpečovat ve spolupráci se správou centrálního IS v rámci jednotného systému sběru a přenosu dat.
4. ZAVER
Informační centrum představuje jednu z možných forem racionalizace organizačního zabezpečení řízení informačních procesů a informačních služeb pro ústřední odvětvový řídicí orgán - FMPE. V období přestavby hospodářského mechanismu a rozvoje
informatizace společnosti je nezbytné hledat nové pružné organizační formy zdokonalování informačních systémů podporující dynamicky se rozvíjející systém řízení
ústředních orgánů. Obdobné přístupy se rozvíjejí i u jiných významných odvětvových
ústředních orgánů /např. FMHSE/, proto je třeba po vzájemných konzultacích vytvořit
podmínky k rozvoji informačních center v celé informační soustavě podporující řízení v rámci jednotného řídícího centra.
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ORIENTATION OF FUNCTIONAL ACTIVITY OF THE BRANCH INFORMATION CENTRE
Josef Janků, Engr., Jaroslav Veselý, Engr., CSc.
Successive building up and realization of information centres takes place in
abroad as well as with us with increasing demands upon cenception and integrity of
management, with growing requirements to quality and prompt computerized information support of management and complexity of the rendered information services for
management; this occurs predominantly on the basis of extending the activity and
functions of traditional data processing centres.
Orientation of the branch orientation centre of the Federal Ministry of Fuel
and Energy is mentioned as one of possible approaches to drafting and formation of
the branch information centre for information support of management of the branch
managing body. Starting points for application of flexible organization forms,
functional contents of the branch information centre and the performance of the
branch information centre are described.

EINSTELLUNG DER FUNKTION DES RESSORTINFORMATIONSZENTRUMS
Dipl.-Ing. Joser Janků, Dipl.-Ing. Jaroslav Veselý, CSc.
Mit Anwachsen der Ansprüche auf Konzeptionsfähigkeit und Integrität der Leitung,
Anwachsen der Anforderungen auf hochwertige und verfügbare Rechnerinformationsunterstützung der Leitung und Komplexität der geleisteten Informationsdieste für Leitung
kommt es im Ausland sowie bei uns zu fortschreitendem Ausbau und Realisierung der
Informationszentrenj vorläufig überwiegend aufgrund der Verbreitung des Wirkungsbereichs und der Funktionen der traditionellen Rechenzentren.
Als ein der möglichen Herantreten an Konzipierung und Bildung eines Ressortinformationszentrums für Informationsunterstützung der Leitung der Ressortleitungsorgane wird die Einstellung des Ressortinformationszentrums für das föderale Ministerium für Brennstoffe und Energie angegeben. Es werden Ausgangspunkte für Durchsetzung flexibler Organisationsformen und verfügbarer Informationsdienste, Funktion
und Tätigkeit des Ressortinformationszentrums beschrieben.
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VYŽADUJE KOMPLEXNOST ROZVOJE
,
a^,AM~~r*
PAUVOENERGETICKÉHO KOMPLEXU TAKÉ KOMPLEXNÍ INFORMOVANOST?

Ing. Evžen Synek, CSc, RNDr. Ivan Imramovský, CSc., ing. Tomáš Šťastný

1. OVOD
Řadu let se v ČSSR diskutuje o potřebnosti moderního, flexibilního, uživatelsky vysoce účinného státního informačního systému. Po řadu let však řešení tohoto
národohospodářsky významného dkolu zůstávalo na úrovni odborných diskusí, popř. na
úrovni řešení dílčích problémů, roztříštěných jak podle charakteru informančího systému /VTEI, SEI, IPSR/ tak i podle diferencovaného přístupu a záměrů jednotlivých
resortů, odvětví, oborů, či dokonce jednotlivých organizací. Všechny tyto dílčí kroky byly navíc značně zatíženy "suterénní polohou" informační podpory všech oblastí
rozvoje národního hospodářství na žebříčku priorit rozvojových programů a hlavně jejich důsledných realizací. V závěru roku 1988 konečně dochází k transformaci usnesení nejvyšších stranických a vládních orgánů do formy koncepčních, předprojektových
metodických materiálů o zásadní přestavbě státního informačního systému a jeho nejrozsáhlejšího subsystému - vědeckých, technických a ekonomických informací. Koncepční zásady, formulované Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj /SK
VTRI/, nabízejí dostatečný prostor pro budování informačního systému, který by na
vysoké funkční úrovni zaručoval potřebný stupeň informovanosti, především decisní
sféry. Stejně tak má naplnění těchto záměrů nezastupitelný význam také pro efektivnost vědeckovýzkumné činnosti, pro optimální technickou a technologickou inovaci výroby a pro všechny další oblasti vývoje naší společnosti. Dnes již je mimo jakoukoliv diskusi, že pouze urychlená a správně orientovaná informatizace Ss. národního
hospodářství vytváří předpoklady pro kvalifikované, koncepční a strategické" řízení,
pro dynamický, proporcionální a efektivní vývoj národního hospodářství, pro zvýšení
konkurenční schopnosti našich výrobků na světových trzích, pro zdravý rozvoj celé naší společnosti.
V procesu informatizace má z mnoha důvodů klíčový význam rozvoj systémů vědeckých, technických a ekonomických informací. Současný nevyvážený rozvoj různých regionů světa a jeho analýza plně potvrdily, že vědeckotechnické a ekonomické informace
jsou dnes jedním z hlavních zdrojů rozvoje lidské společnosti.

Vědecké a technické

informace jsou dnes významnou základnou hospodářské a tím i politické moci. Ve vyspělých kapitalistických státech pracuje v oblasti informačních zdrojů řada firem,
i zde jsou však zřejmé silné trendy získat nad těmito zdroji státní monopol. Tento
proces je patrný v USA, Japonsku i řadě zemí západní Evropy. Jedním z mnoha posledních příkladů je např. program EUREKA, kde významná část úkolů, plně dotovaných západoevropskými vládami, je zaměřena předevěím na rozvoj informačních systémů a databank.
O to víc je podobný přístup vhodný v zemích socialistických.
Proto i v ČSSR a jmenovitě v jednom z jejích klíčových resortů - resortu paliv
a energetiky - by měla být v rámci Široké informatizace čs. národního hospodářství
věnována výstavbě moderního informačního systému VTEI zvýšená pozornost.
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2. SOUČASNÝ STAV SOUSTAVY VTEI V RESORTU PALIV A ENERGETIKY A JEjf ANALÝZA
Koncepce státního programu informatizace rozpracovaná SK VTRI se opírá o vytvorení jednotné základní infrastruktury státního informačního systému, jehož významnou
součástí bude také vrcholová část soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací - odvětvová informační střediska jako nejvyšší úroveň třístupňové hierarchie
celostátní soustavy VTEI. Koncepce navržená státní komisí však zároveň naznačuje další vývoj budování této celostátní informační základny, která by z pozice VTEI měla
směřovat k postupné redukci 38 odvětvových informačních systémů provozovaných v ČSSR
cestou účelného slučování, popř. vytváření kooperačních vazeb a meziodvětvových informačních systémů.
Na pragmaticky formulovaný program informatizace čs. národního hospodářství reagoval resort paliv a energetiky, představující jádro palivoenergetického komplexu,
přípravou vlastních aktivit jak ve směru formování státního informačního systému,
tak i jeho významné složky, tj. celostátní soustavy VTEI.
2.1

Současný stav systému VTEI v resortu paliv a energetiky
Organizační struktura soustavy VTEI v resortu paliv a energetiky, stejně jako

celostátní soustava, je založena na věcných strukturách, tj. na organizačním a funkčním členění podle informačních gescí, pokrývajících určité, do značné míry vyhraněné
věcné celky. Resortní systém VTEI gesčně pokrývající věcnou problematiku resortu palív a energetiky - a v rozhodující míře i problematiku palivoenergetického komplexu - je v současné době na nejvyšší drovni hierarchie informačních článků tvořen pěti
subsystémy:
A. Odvětvový informační systém pro řízení, ekonomiku a organizaci palivoenergetického komplexu
Tento systém VTEI je v současné době ve fázi formování a vznikl jako důsledek
nového komlexního pohledu na problematiku paliv a energetiky limitující rozvoj celého národního hospodářství. Byl utvořen v rámci nově konstituovaného Výzkumného dstavu palivoenergetického komplexu a jeho výstupy jsou určovány především pro potřeby
vrcholového řízení resortu a státu, což plyne í z jeho informační gesce. Vzhledem
k průřezové problematice je však kromě decisní sféry potřebný i pro vědeckovýzkumnou
základnu i výrobní sféru.
Informační gesce s celostátní působností:
- strategie a koncepce rozvoje palivoenergetického komplexu;
- palivoenergetická politika, bilance atd.;
- palivoenergetická základna, prognózy a koncepce}
- zdroje tuhých, plynných a kapalných paliv, elektrické energie a tepla, netradiční
zdroje, nekonvenční zdroje včetně jaderných;
- energetika klasická i jaderná;
- ekonomika palivoenergetické základny;
- racionalizace spotřeby paliv a energie;
- ekologie v palivoenergetickém komplexu;
- sociálně-ekonomícká problematika v odvětvích paliv a energetiky;
- systémy řízení v palivoenergetickém komplexu - aplikace výpočetní techniky.
Systém je tvořen kromě odvětvového informačního střediska VTÍPEK Praha ještě čtyřmi
informačními íítvary.
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Datová základna:
Systém disponuje vlastními klasickými bázemi dat dokumentografického i faktografického typu s klasickou bází plných textů. V současné době probíhá Implementace
automatizovaného informačně-rešeršního systému AUTIS, který zalgoritmizuje celý proces vedení dokumentografické báze dat systému. Strojové rešerše jsou zajišťovány
převážně přes čs. SAVÍ a vstupem do databází RVHP, ojediněle také do systému GOLEM-tfTZ
Vyšší informační činnost:
Systém ze své databanky zpracovává faktografické informace ve formě expresních
přehledových zpráv typu "ad hoc", vydává studijně-rozborové a ukazatelové práce a
poskytuje jednorázové faktové informace typu dotaz - odpověď. Vzhledem k omezené
současné kapacitě se ročně zpracovává cca 15-20 faktografických prací a cca 5 studií.
Publikační činnost:
Systém vydává ročně řadu publikací, z r.ichž nejvýznamnější jsou Sborník prací
VtJPEK, Zpravodaj palivoenergetického komplexu,-Technicko-ekonomické informace. Mezinárodně porovnatelné ukazatele PEK a ročenka "Zásobování hl.m. Prahy palivy a energií".
B. Odvětvový informační systém pro uhelný průmysl
Tento, z hlediska rozsahu uživatelské sféry i spektra informačních služeb, nejrozsáhlejší odvětvový systém VTEI resortu se orientuje především na pokrytí informačních potřeb organizací a institucí uhelného průmyslu, kde jeho uživatelskou sféru tvoří přes 200.000 pracovníků v rámci 5 ředitelství, 39 výrobních a distribučních organizací, 11 stavebních, montážních a strojírenských organizací, 2 projekčních, 4 vědecko-výzkumných a vývojových organizací a 29 jiných účelových a pomocných organizací.
Informační gesce s celostátní působností:
- povrchové i hlubinné dobývání, zpracování a využití uhlí;
- projektování, měřičství, geologie v uhelném hornictví;
- úprava uhlí;
- automatizace v uhelném hornictví;
- mechanizace v uhelném hornictví;
- bezpečnost práce v uhelných dolech;
- doprava při dobývání uhlí;
- hydrogeologie, mechanika hornin, geofyzika, seismika;
- zařízení pro klimatizaci i povrchové dobývání uhlí;
- elektrotechnika v uhelnám hornictví;
- rekultivace.
Systém tvoří 1 ODIS, 3 OBIS, 2 ŘIS a 57 ZIS.
Datová základna;
Systém provozuje automatizovaný informačně reSerění systém dokumentografIckého
typu AUTIS s ročním přírůstkem cca 7.OOO záznamu - v současné době tato báze obsahuje cca 70.000 záznamů. Systém také zajiátuje interaktivní přístup do databází systému GOLEM iJTZ a do světových databázových center přes SAVÍ.
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Vyšší informační činnost:
Systém zpracovává 12 analytických a analyticko-syntetických studií za rok.
Mezinárodní spolupráce:
ODIS systému je vyčleněným národním orgánem ČSSR v mezinárodním odvětvovém systému vědeckotechnických informací INFORMUGOL.
Publikační činnost:
Systém vydává řadu publikací, z nichž nejvýznamnější jsou Informátor /knižní
forma AUTIS/, Svět uhlí. Provoz v dole, Povrch dolu, Ekonomika dolů, Mechanismy
a ddržba, Bezpečnost a hygiena práce, Spravodaj BVtf, Expres-informácie BVtf, Expres-informace WUlí, Zpravodaj VTJHU.
C. Odvětvový informační systém pro energetm^
Dalším významným a rozsáhlým systémem je informační systém VTEI pro energetiku.
Systém dodává informace v rámci svého odvětví celkem 2 generálním ředitelstvím,
výrobním a distribučním organizacím, 3 stavebním, montážním a strojírenským organizacím, 1 projektové organizaci, 2 vědeckovýzkumným institucím a dalším organizačním
útvarům s téměř 1OO OOO potenciálními uživateli informací.
Informační gesce s celostátní působností:
- výroba elektrické energie a tepla;
- prenos elektrické energie a tepla;
- rozvod elektrické energie a tepla;
- využití elektrické energie a tepla;
- projektování a výstavba energetických závodů a zatížení;
- problematika jaderné energetiky /výstavba jaderných elektráren, zatížení, technologie, bezpečnost/;
- problematika tepelných elektráren /zařízení a provoz, emise, imise/;
- problematika vodních elektráren;
- systémy tížení v energetice;
- elektrárenská chemie;
- bezpečnost práce a lidský faktor v energetice.
Systém tvoří 1 ODIS, 6 OBIS a 33 ZIS.
Datová základna:
Systém provozuje automatizovaný dokumentografický informační systém ENIS s ročním přírůstkem cca 7.OOO vstupních záznamů. Současná báze dat obsahuje cca 35.OOO
záznamů. Systém zajistuje vstup do světových databázových center přes čs. SAVÍ a
vstup do bází dat VINITI /SSSR/.
Mezinárodní spolupráce:
ODIS systému plní funkci vyčleněného národního orgánu ČSSR v mezinárodním odvětvovém systému vědecj-otechnických informací INFORMENERGO.
Publikační činnost:
Nejvýznamnější periodické a neperiodické publikace: Bulletin COISE, Novinky
světové energetiky, Technické spravodajstvo ELV, Technické zprávy EGP, Provozně vývojové práce ORGREZ, Spravodajca VtÍJE, Výbor publikovaných článkov s problematikou
jadrových elektrární. Index EG\S, Přehled prací EGÍ.
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D. Odvětvový informační systém pro plynárenství a těžbu živic
S prudkým růstem významu plynných paliv a palivoenergetické bilance ČSSR roste
i význam příslušného odvětvového systému VTEI. V současné době systém zajištuje informační servis pro 2 generální ředitelství, 12 výrobních a distribučních organizací,

1 stavebně montážní organizaci, 2 projektové organizace a 1 vědecko-výzkumný

ústav s celkovým počtem cca 3O.OOO potenciálních uživatelů informací.
Informační gesce s celostátní působností:
- problematika plynárenství}
- zušlechťování a využití tuhých paliv;
- ochrana životního prostředí ve vztahu k palivoenergetickému komplexu;
- plynárenské soustavy;
- doprava plynu;
- skladování plynu;
- rozvod plynu;
- bezpečnostní technika v plynárenství;
- použití plynu v dopravě.
Systém tvoří 1 ODIS, 1 OBIS, 1 ŘIS a 14 ZIS.
Součástí informační gesce odvětvového systému VTEI pro plynárenství a těžbu živic
je také problematika:
- hlubinné vrtání;
- těžba kapalných a plynných živic;
- podzemní skladování plynu.
Tuto gescí v současné době pokrývá OBIS při Výzkumném ústavu geologického inženýrství Brno.
Datová základna:
Systém disponuje rozsáhlou klasickou dokumentografíckou bází dat pro ruční rešeršovaní obsahující cca 30.OCX) pramenů. OBIS vdGI provozuje automatizovaný informační systéra ASTI. V roce 1988 byl zahájen provoz automatizovaného dokumentografického informačního systému AUTIS s ročním přírůstkem cca 3.O00 vstupních záznamů. Systém také zaj letuje neinteraktivní vstup do bází dat systému GOLEM lÍTZ a využívá služeb čs. SAVÍ IÍTZ.
Mezinárodni spolupráce:
ODIS systému plní funkci vyčleněného národního orgánu ČSSR v mezinárodním odvětvovém systému vědeckotechnických informací I N F O R M N E F T E G A Z .
Publikační činnost:
V rámci systému jsou vydávány tyto významnější publikace: Zpravodaj AUTIS-PLYN,
Informační zprávy ÚVP, Sborník prací ÚVP, Informační zprávy PNP, Výzkum a vývoj bulletin PNP.
E. Odvětvový informační systém pro uranový průmysl
Značný význam tohoto odvětví, svou důležitostí překračující hranice našeho státu, klade větší nároky i na kvalitu informačního servisu. Systém v současné době
poskytuje, pouze v rámci svého odvětví, informační služby 7 výrobním organizacím,
2 stavebně montážním organizacím, 1 projektové a 1 vědeckovýzkumné organizaci.
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Informační gesce s celostátní působnosti:
- geologie a mineralogie uranu;
- chemická těžba a úprava uranových rud;
- výstavba dolů a důlních objektů pro těžbu uranových rud;
- výstavba provozů chemické těžby a vípravy uranových rud;
- radiometrická měření a výroba přístrojů pro měření uranu;
- radiometrické rozdružování uranu.
Systém tvoří 1 ODIS, 2 OBIS a 10 ZIS.
Datová základna:
Systém se opírá o klasickou dokumentografickou bázi dat o rozsahu cca 10.000
dokumentů a přírůstku 3.000 vstupních záznamů za rok. ODIS provozuje také poměrně
rozsáhlou patentovou bázi.
Systém využívá strojovou databázi INIS.
Vyšší informační činnost:
V rámci systému jsou ročně vydávány v průměru 4 analytickosyntetické studie
v souladu se záměry RVT.
Publikační činnost:
K nejvýznamnějším publikacím patří Zpravodaj technických informací ČSUP, Zpravodaj VTEI, Geologie a hydrometalurgie uranu.
2.2

Stručná analýza současného stavu resortní soustavy VTEI
Všech pět dílčích informačních systému resortu pali/ a energetiky se řadu let

vyvíjelo samostatně, či dokonce izolovaně. Jejich vývoj byl výrazně limitován značně
nízkým stupněm priority, který byl a v mnoha ohledech ještě je, přisuzován systémům
VTEI v ČSSR. Tyto negativní vlivy byly ještě umocňovány odlišnými přístupy jednotlivých odvětví k rozvoji příslušných odvětvových systémů. Různost přístupů a tedy i
rozdílný vývoj jednotlivých subsystémů se dokonce výrazně projevil i uvnitř jednotlivých odvětví. Výsledkem těchto vlivů je současný nevyrovnaný, rozdrobený, technicky,
technologicky a provozně různorodý stav dílčích článků resortní soustavy VTEI. Tento
stav lze stručně charakterizovat těmito fakty:
- nedostatečná technologická i technická úroveň dílčích systémů soustavy VTEI vzhledem k dlouhodobému nedocenění íílohy VTEI při optimalizaci vrcholového řízení i vědeckotechnickém rozvoji národního hospodářství;
- nedostatečné kapacitní možností soustavy VTEI i kvalifikační struktura pracovníků
především pro vyšší informační činnost a aplikaci špičkových informačních technologií - v současné době pracuje v resortní soustavě kolem 380 pracovníků, ale cca
160 z nich tvoří obsluhu technických knihoven, cca 80 pracovníků se převážně zabýr
vá překladatelskou činností, cca 60 je zaměstnáno v reprografických službách, dalších několik desítek pak pracuje v sekretárskych, pisárskych a jiných pomocných
funkcích a vlastní informační činností na vysoké kvalitativní lírovni se může zabývat v celém resortu maximálně 2O informačních pracovníků;
- s těmito fakty souvisí také nedostatečná koordinační činnost mezi odvětvovými systémy zejména tím, že neexistuje výkonný orgán schopný realizovat a vyhodnocovat
koordinační opatření; nedostatečná je mnohdy dokonce koordinace uvnitř jednotlivých odvětví, vznikající někdy nedostatečnou autoritou ODIS, někdy protichůdnými
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zájmy jednotlivých organizací. Tento nedostatek koordinačních vazeb má pak za následek ztrátu kompatibility ve vývoji a aplikaci technologií, pomíjení účelné unifikace a výrazné zpomalení snah o nezbytné odstranění duplicity v práci dílčích
článků systému. Pravda, v poslední době došlo v tomto směru k určitým pozitivním
změnám - FMPE ve spolupráci s některými informačními útvary resortu podniklo kroky směrem k inovaci resortní soustavy VTEI, které se např. projevily v tom, že již
tři z pěti subsystémů implementovaly soubor aplikačních programů AUTIS pro algoritmizaci VTEI a zbývající dva subsystémy s tímto krokem souhlasí, což by vytvořilo naprostou technologickou kompatibilitu v celé resortní soustavě VTEI při provozování automatizovaného dokumentografického informačního systému. Důsledná realizace tohoto opatření i řady dalších inovačních kroků však naráží na nevyjasněné
koncepce vývoje VTEI v souvislosti se zaváděním hospodářského mechanismu a tedy
i otázek financování tohoto vývoje z centrálních zdrojů a do určité míry i na současnou restrukturalizaci FMPE;
- mezi odvětvovými systémy zatím téměř neexistují významné kooperační vazby i když
pro ně jsou vhodné objektivní podmínky, jako např. výrazné překrývání tématiky mezí odvětvovými systémy, téměř identický charakter informačních výstupů především
v odvětvích uhelného průmyslu,energetiky a plynárenství atd.;
- jednotlivé subsystémy resortního systému VTEI mají značně omezený přístup k výpočetní technice, at jíž jde o větší počítačové systémy pro vedení rozsáhlejších databank nebo o nasazení mikropočítačové techniky, protože potřeby VTEI mají také
v tomto směru nejnižší prioritu;
- s tímto pohledem na VTEI souvisí také nedostatečný zájem o informační služby ze
strany uživatelské sféry, což je zvýrazněno nedostatečnou propagací informačního
servisu typu VTEI i nedostatečnou informační výchovou uživatelů;
- nedostatečná a neúčinná je spolupráce v rámci informačních systémů členských zemí
RVHP; k řešení této problematiky se přistupuje nekoordinovaně, nedůsledně a nedostatečně otevřeně.
Tato fakta a objektivní realita společná pro převážnou část subsystému celostátního systému VTEI, v konfrontaci s neustálým exponenciálním nárůstem významu účinně
fungující soustavy VTEI pro vrcholové tížení, vědeckovýzkumnou základnu a výrobní
sféru, jakož í s oprávněnými požadavky ze strany stranických orgánů a vrcholných
kontrolních orgánů státu na nezbytnost zásadní inovace a zvýšení účinnosti informačního servisu typu VTEI, vedly FMPE'/v tomto sméru/ k iniciaci zahájení přípravných prací
ve
Výzkumném ústavu palivoenergetického komplexu.
3. ZÁSADNÍ ORGRNIZACNf A F O M K C N Í INOVACE SOUSTAVY VTEI V RESORTU PALIV A ENERGETIKY
Při koncipování záměru na vytvoření účinné soustavy VTEI v resortu paliv a energetiky bylo nezbytné formulovat hlavní zásady, ze kterých vychází vlastní koncepce
resortního informačního systémů:
1. Soulad s celostátní informační politikou především ve směru zachování technické
a technologické kompatibility se státní soustavou VTEI.
2. Důsledná koordinace všech fází informačních procesů mezí pěti odvětvovými informačními systémy resortu, především za účelem odstranění neúčelné duplicity jejich
činnosti.
3. Vytvoření ústředního informačního středika pro palivoenergetický komplex na bázi
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Na obr. i představujícím funkční model kooperačního systému VTEI pro palivoenergetický

komplex, je schematicky znázorněna technologie decentralizovaného

sběru

dat, převodu na magnetické médiun a neinteraktivní vazby na databázové centrum při
kompletaci centrální resortní báze d a t , jako datové základny pro centralizované zpracování vědeckých, technických a ekonomických informací, s následnou distribucí š i rokého spoktra výstupních sestav, prioritně pro všechny oblasti rozhodovací

činnosti

v resortním a celostátním měřítku vesměs v interaktivním režimu, ale také pro vědeckovyzkuir-nrv; základnu, vývojová a konstrukční pracoviště, výrobní organizace, zkušebnictví, •/ •. n-'ilo/.-_-ckou činnost atd.
Na obr. 2 je znázorněna představa struktury datové základny včetně funkčních
v,]zeb dílčích databází na centrální datovou základnu VTEI palivoenergetického komplexu .
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Tato představa bude postupně účelně korigována v souladu s potřebami optimalizace informačního servisu pro vrcholové řízení, rozvoj vědy a techniky a další
uživatelské oblasti.
Zvolený přístup vytvoření kooperační soustavy VTEI s moderním databázovým centrem odpovídá jak celosvětovému trendu centralizace, kooperace a postupné integrace
informačních systémů, tak i záměru urychlené, ale přitom zásadní inovace resortního
informačního systému. Jednou ze základních podmínek realizace takového záměru je
správná koncepce, věcná náplň i vhodná hierarchická strukturalizace vstupních údajů,
tj. optimální koncepce komplexní datové základny, ale také dostatečně široké a vhodné spektrum

algoritmizovaných transformací jednotlivých databank s vytvořením vhod-

ného sortimentu forem výstupů pro všechny kategorie uživatelů. Navrhovaný přístup
orientovaný na výrazné zvýšení účinnosti a úrovně informačního servisu typu VTEI
umožní již v dostatečně blízkém časovém horizontu situovaném do let 1990 - 1991 zajištovat pro vrcholové řízení resortu paliv a energetiky řadu funkcí a z nich plynoucích informačních služeb:
- databázové centrum pro vedení komplexní dokumentografické báze dat čs. provenience
ve vhodném rozsahu jak z hlediska informační gesce celého palivoenerget:ckého komplexu, tak i z hlediska sortimentu zpracovávaných druhů fondů zaváděných do jednotné databáze. Tato rozsáhlá báze dat bude obsahovat komprimované informace o
všech primárních informačních pramenech fyzicky dostupných v ČSSR a relevantních
pro palivoenergetický komplex . Vybraná konfigurace výpočetní tachniky

' a systém

sběru dat poskytují možnost přebírání relevantních sekundárních informací do čs.
databáze také z některých magnetopáskových služeb zahraniční provenience. Výsledkem bude optimálně řízená a maxjmálně úplná dokumentografícká datová základna pro
palivoenergetický komplex, umožňující saturovat selektivními informacemi všechny
kategorie uživatelů z jediné centrální datové lokality;
- databázové centrum pro doplňkové provozování některých infomačních systémů sovětské provenience, především se zaměřením na původní sovětské informační prameny;
- databázové centrum pro vedení některých odvětvových informačních systémů členských
zemí RVHP, provozovaných ve dvoujazyčném česko-ruském režimu, pokud nebude zajištěn přístup do jejich datové základny prostřednictvím čs. SAVÍ;
- databázové centrum pro vedení některých vybraných bází dat západní provenience zvolených na základě analýzy provozu SAVÍ, pokud jejich provoz bude shledán účelným
a ekonomicky efektivním;
- resortní databázové centrum patentových informací;
- centrum celoresortní evidence základních druhů informačních fondů /knihy, periodika, výzkumné zprávy, cestovní zprávy, materiály z konferencí, překlady atd./
- centrální pracoviště pro vývoj a rutinní provoz databankových systémů faktografického a ukazatelového typu s rozsáhlou datovou základnou celoresortního významu,
členěnou hierarchicky podle struktury řídicí sféry resortu a pro vývoj a v odůvodněných případech i provoz úzce účelově zaměřených automatizovaných faktorgrafických informačních systémů podle potřeb vrcholového řízení;
1/ Pro eventuální realizaci předkládaného návrhu byl již zpracován předběžný investiční záměr obsahující řešení otázky umístění databázového centra, rozsah stavebních úprav včetně vypracování projektu, řešeni přenosových cest a vhodnou konfiguraci výpočetní techniky, zařízení pro hvězdicovou terminálovou sít, potřebnou
operativní reprografii atd. - viz / 4 / .
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- vývoj a provozování systémů bibliometrického a trendového typu pro algoritmizované
hodnocení drovně čs. technologií a zařízení v konfrontaci se světovým standardem
a světovou špičkou a také pro prognostickou činnost, popř. pro vývoj systémů znalostního typu až po expertní systémy;
- reprografické pracoviště pro tirážování výstupů z pojítače v potřebném objemu a variabilitě a pro provádění dalších reprografických prací určených jednotlivým článkům soustavy;
- středisko pro průběžný vývoj a modernizaci aplikovaných informačních technologií
v souladu se světovým trendem a potřebami uživatelské sféry;
- referenční databáze obsahující úplné aktuální informace o sortimentu a formách
služeb poskytovaných jak resortní soustavou VTEI, tak i státní informační soustavou.
Tento přehled vývojových a provozních funkcí navrhovaného kooperačního systému
VTEI potvrzuje principiální shodu mezi koncepcí záměrů SK VTRI pro přestavbu organizačního uspořádání čs. soustavy VTEI s koncepcí jednotné resortní informační soustavy VTEI obsažené v investičním záměru na vybudování technické a datové základny
resortu paliv a eneretiky zpracovaném Výzkumným ústavem palivoenergetického komplexu
v Praze na základě pověření federálním ministerstvem paliv a energetiky, počátkem
roku 1988 /10/.
Navrhované informační centrum bude vybaveno moderním výpočetním systémem na
drovni středního sálového počítače s dostatečnou kapacitou operační paměti, především periferních diskových pamětí. Protože intenzívní interaktivní režim provozování informačních souborů kompletovaných v resortním databázovém centru je podmíněn
vytvořením terminálové sítě poměrně složité topografie, musí být navrhovaný počítačový systém vybaven výkonnými multiplexory, popř. teleprocesorem, umožňujícím napojení minimálně 50 terminálových stanic. Důležitým faktorem ovlivňujícím výběr výpočetní techniky je existence kvalitního programového produktu pro vedení centrální
dokumentografické báze dat. Se zřetelem na uvedené faktory a některé další argumenty, především cenové relace, byla navržena účelná konfigurace IBM 4361 s operační
pamětí 8 MB a pevnými disky 1200 MB až 2400 MB, výkonnými multiplexory umožňujícími
provozování 50 terminálových stanic. Součástí konfigurace jsou také výkonné osobní
počítače typu IBM 60/071, které mohou být autonomně používány pro vývoj a provozování faktografických informačních systémů a zároveň mohou emulovat terminál do ústředního
počítače.
Jako náhradní varianta je navrhován výpočetní systém EC 1046 s operační pamětí
8 MB a výměnnými disky o celkové kapacitě až 1200 MB. V navrhované konfiguraci EC
1046 je také předřazený počítač - teleprocesor EC 8375 - umožňující řídit až 256 terminálových stanic.
Na tento variantní návrh hardware je vázán hotový programový produkt pro provozování informačně-rešeršního systému z výchozí komplexní celoresortní báze dat - soubor aplikačních programů AUTIS. Tento programový systém zajišfcuje jak kompatibilitu
s ostatními čs. informačními systémy, protože je modifikací celostátně doporučovaného programového produktu USS vyvinutého v IÍTZ ÚVTEI, tak jeho technologické možnosti z hlediska variability přístupů i koncepce resortní multiodvětvové soustavy VTEI,
plně pokrývají potřebu racionální realizace koncepčních záměrů. Popisovaný modulární software byl totiž v poslední době doplněn programovým subsystémem zajištujícím
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automatické indexování na bázi otevřeného slovníku. Technologie automatického indexování ve spojení s jednotným číslováním tematických řad všech odvětvových systémů - jinak řečeno základní slovník normalizovaných slov jako hlavní selekční jazyk
a jednotný celoresortní rubrikátor jako druhý selekční jazyk - umožňují provozovat
všechny odvětvové, popř. oborové automatizované informační systémy, jako jeden systém při zachování jejich plné provozní autonomie. Navíc tato technologie umožňuje
úplně odstranit nákladově náročnou duplicitu na vstupu při zachování účelné duplicity na výstupu všech dílčích automatizovaných informačních systémů.
V tandemu s touto moderní výpočetní technikou pak budou provozována reprografická zařízení, zajištující potřebné kopírování všech výstupních sestav jak z dávkového, tak i interaktivního režimu na klasické papírové, magnetické, popř. mikrografické médium.
Tento přístup opírající se o celoresortní technickou, technologickou a datovou
základnu zaručuje operativní, vysoce aktuální a komplexní informovanost z hlediska
celé věcné gesce palivoenergetického komplexu i široké variety informačních sestav
vystupujících z operačního systému.
Kromě tohoto pohledu na komplexní informovanost však existuje i pohled respektující druhové členění informací na informace typu VTEI, SEI a IPSR.
Konstituovat komplexní informační pracoviště, které by provozovalo všechny tyto
druhy základních informačních systémů v přímé funkční návaznosti, navíc ve strojové
algoritmizované podobě, je problém mimořádně složitý, i když určité možnosti se naskýtají již v současné době. Vytvoření systémových vazeb v oblasti aplikované techniky, nebo přenosových cest a zařízení, jsou však v současné době nejen reálné, ale
také účelné a ekonomicky efektivní. K vyřešení složitého úkolu integrace systémů
VTEI, SEI a IPSR bude nezbytné spojit prostředky i řešitelské kapacity všech zainteresovaných orgánů, institucí a organizací - zásadní vyřešení tohoto náročného úkolu
však lze již dnes považovat za vysoce rentabilní.
Určité kroky k vytvoření podmínek komunikovatelnosti mezi relativně samostatně
se vyvíjejícími druhově členěnými informačními soustavami lze projekčně připravovat
již v nejbližší budoucnosti. Tyto otázky však nelze diskutovat v daném rozsahu článku.
Zásadní, především funkční integrace, je však jistě úkol s delší perspektivou.
V časově mnohem bližším horizontu však lze realizovat druhou etapu zásadní
restrukturalizace resortní soustavy VTEI v souladu se závěry SK VTRI na postupnou
racionalizaci organizační struktury celostátní soustavy za současného technického,
technologického a funkčního růstu Vírovně informačního servisu. Můžeme totiž předpokládat, že celkové klima přestavby hospodářského mechanismu, vysoká úroveň informačních služeb poskytovaných kooperačním informačním systémem a postupné vytváření nové
infrastruktury státního informačního systénu vytvoří v dalším období objektivní podmínky pro postupné organizační osamostatňování a slučování odvětvových informačních
pracovišt resortu a pro následný přechod k vytvoření informačního ústavu palivoenergetického komplexu, vnitřně členěného na pět hlavních informačních sekcí. Tato samostatná informační instituce s vlastní technickou a datovou základnou by byla významnou součástí vrcholové infrastruktury státního informačního systému, spolu s dalšími významnými institucemi jako ÚVTEI /funkce databázového centra pro odvětví, u kterých zakládání samostatných informačních ústavů bude shledáno neúčelným a neefektivním/, tfVTIZ, Geofond, ÚTRIN, tfsi atd. Celkové organizační uspořádání soustavy VTEI
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resortu paliv a energetiky by se pak změnilo na plošné a bylo by tvořeno Informačním
ústavem palivoenergetického komplexu a řadou servisních informačních pracovišt, jejichž velikost by závisela na rozsahu a náročnosti uživatelské sféry příslušného
pracoviště.
4. Z ÄVE R
líspěšnost realizace projektu moderního kooperačního informačního systému je
rozhodujícím způsobem závislá na dotacích z centrálních zdrojů, které v kumulaci
s prostředky resortních orgánů - v našem případě ftderálního ministerstva paliv a
energetiky - jsou garantem dosažení stanovených cílů i vysoké návratnosti vložených
prostředků. Tato koncepce odpovídá také záměrům postupného osamostatňování větších
informačních pracovišť a vytváření samostatných informačních ústavů, včetně možnosti postupného přechodu na chozrasčotní

princip hospodaření. Rozšiřování podílu sa-

mofinancování informačních ústavů je pochopitelně podmíněno dosažením

potřebné tech-

nické, technologickJ a informační úrovně systémů VTEI, zkvalitněním informační výchovy a osvěty v uživatelské sféře a vytvořením návykové závislosti na pravidelném,
vysoce účinném informačním servisu u váech uživatelských kategorií.
Konečným cílem navrhované dvouetapové inovace informačního systému VTEI resortu paliv a energetiky /kooperační systém - ústav/ je vytvoření moderní terminálové
sítě hvězdicového typu, schopné zajistit téměř okamžitou informovanost vrcholového
řízení, vědeckovýzkumné základny a palivoenergetické výrobní základny na vysoké obsahové, uživatelské i operativní úrovni a vytvořit tak jeden ze základních předpokladů dobře fungujícího rozvoje palivoenergetického komplexu.
Současná komplexní přestavba čs. národního hospodářství, zbavená negativních
vlivů lokálních resortních, odvětvových či oborových zájmů, musí být usměrňována
z pozic komplexního pohledu na vývoj společnosti, počínaje vrcholovým řízením a konče výrobními organizacemi na úrovni státních podniků. I když na první pohled toto
tvrzení protiřečí zásadám hospodářského osamostatňování výrobně organizačních jednotek jedině komplexní pohled zajistí proporcionální, zdravý vývoj celé naší společnosti. Komplexnost se musí pochopitelně odrazit také na informačním servisu. Proto
odpověd na otázku v záhlaví tohoto příspěvku musí být pozitivní a proto projektovaný státní informační systém by měl být skutečně komplexní jak z hlediska druhů informací, tak i věcné náplně a šíře spektra informačních služeb.
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ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТОШШВНО-ЭНЕРГКТИЧЕСКОГО ЮЖДЛЕКСА ТАКЖЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ИПФОРЖРОВАНКОСТИ 1
Инж.

Эвжен Сынек, « . т . н . , д-р Иван Имрьшовски, к . т . н . ,

инж. Томат Штястны

Имея в виду предполагаемое развитие информационной деятельности в новых э к о номических условиях при отношениях управления, данных перестройкой чехословацкого народного хозяйства, Научно-исследоветельский институт топливно-энергетического комплекса провел анализ экономической и общественной классификации его информационной деятельности с точки зрения эффекте не только для материнского институт а но также для ведомства топл.чп и энергетики и всего народного х о з я й с т в а . Речь
идет прелмушествекно сн5 анализе использования услуг отдела научно-технической и
экономической информации и его функции и места в информационном обеспечении ч е хословацкого топливно-энергетического комплекса., Дело касается организационноэкономической и рабочей связи Научно-исследовательского институте топливно-энергетического комплекса как новостроенного отраслевого информационного центра,
работа которого направлена на целый ряд отраслей чехословацкого народного х о з я й ства несмотра на ведомственные границы, и который непосредственно возглавляет
четыре отраслевых центра ведомства топлив и энергетики и который должен с т а т ь
полезной частью инфраструктуры новостроенной государственной информационной с и стемы.
REQUIRES COMPLEXITY OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX ALSO COMPLEXE ACQUIANTANCE

?

Evžen Synek, Engr.,CSc, Ivan Imramovský, D r . , C S c , Tomáš štastný, Engr.
In consideration of the presumed development of information performance in the
new economic conditions a t managing relations given by the reconstruction of the
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Czechoslovak national economy, the Research Institute of the Fuel and Energy Complex
performed analysis of economic and social classification of its information performance from the viewpoint of contributions not only for the mother institute but also
for the branch of fuel and energy and the whole national economy. This is, in particular, analysis of utilization of scientific, technical and economic information
service and its function and place in supply of informations for the Czechoslovak
fuel and energy complex. 1'ere, organization, economic and working relations of the
Research Institute of the Fuel and Energy Complex as a new-built branch information
centre are involved. Its activity relates to many branches of the Czechoslovak national economy without respect of branch limits. It tops four information centres
acting in the branch of fuel and energy and should become an accepted part of
intrractructure of the new-built stat elf information system.

ERFORDERT DIE KOMPLEXITÄT DER ENTWICKLUNG DES BRENNSTOFFENERGETISCHEN
KOMPLEXES AUCH KOMPLEXE INFORMIERTHEIT ?
Dipl.-Ing. Evžen Synek, CSc. , RNDR. Ivan Imramovsky', C S c ,
Dipl.-Ing. Tomáš štastný
Mit Bezug auf die vorausgesetzte Entwicklung der Informationstätigkeit in neuen
ôkonomischen Bedingungen bei den durch Umbau der tschechoslowakischen Volkswirtschaft
gegebenen Leitungbeziehungen hat das Forschungsinstitut des brennstoffenergetischen
Komplexes Analyse der ôkonomischen und gesellschaftlichen Eingliederung seiner
Informationstätigkeit vom Standpunkt der Beiträge nicht nur fiir das Mutterinstitut
sondern auch fiir das Ressort der Brennstoffe und Energie sowie fur die ganze Volkswirtschaft durchgefiihrt.

Es handelt sich vor allem urn Analyse der Dienste des

Zentrums fur wissenschatflich-technische und okonomische Informationen und seine
Funktion und Stellung in Informationssicherung des tschechoslowakischen brennstoffenenergetischen Komplexes. Es handelt sich um organisátorisch-okonomische und Arbeitszusammenhänge des Forschungsinstitutes des brennstoffenergetischen Komplexes als
einer neuaufgebautpn Informationsleitstelle, deren Wirkung eine Reihe der Zweige der
tschechoslowakischen Volkswirtschaft ungeachtet der Ressortgrenze betrifft und die
vier Zweiginformationszentren des Ressorts der Brennstoffe und Energie direkt ůberdacht und ein niitzlicher Bestandteil der Infrastruktur des neuaufgebauten staatlichen Informationssystems werden solíte.

169

VÍCEÚROVŇOVÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ DŮLNÍ VÝROBY

!ng. Jaroslav Kučera, CSc, Karel Baron, prom. mat.

líkol "Víceúrovňový systém řízení důlní výroby v podmínkách VHJ koncernového
typu", byl řešen v ostravské pobočce VTÍPEK od 1.1.1981 do 31.12.1988. V roce 1981
až 1985 byl řešen ve státním plánu RVT, od roku 1986 až 1988 v resortním plánu RVT.
Předmětem řešení líkolu byl komplexní vývoj řídicího systému důlní výroby. Komplexnost pojetí spočívala v paralelním vývoji technických prostředků řízení i vlastní technologie řízení. Tento aspekt se ukázal během řešení jako značně neracionální.
Systémové řešení a navrhovaný mechanismus řízení časově předstihovaly dostupnost vyvíjených technických prostředků, jejichž vývoj probíhal ve velmi rozporných dodavatelských podmínkách československé elektroniky. Vlastní řídicí praxe pak vyvíjené
systémové řešení nepřijímala "nadšeně" s odůvodněním, že nejsou dosud vytvořeny adekvátní technické podmínky, což při permanentně se zpožďující investiční výstavbě,
na kterou dkol navazoval, bylo objektivní realitou.
VTÍPEK přijal koordinaci takto pojatého úkolu na základě požadavku koncernu OKD
a za podpory FMPE ve společné snaze podpořit investiční výstavbu Dolu Darkov.
Podařilo se realizovat moderní řídicí systém, což dokazuje skutečnost na Dole
1. m á j , k.p. Na druhé straně je nutno kriticky uznat, že řešení celého komplexu problematiky v jediném úkolu není racionální a nelze proto tento postup opakovaně doporučovat. Vývoj nových technických prostředků totiž trvá příliš dlouho ve srovnání
s dobou nutnou pro návrh a realizaci systémových návrhů, realizaci software a implementaci řídicího systému. Optimálním řešením se jeví navrhnout řídicí systém na dostupném hardware. Vazba úkolu na

investiční výstavbu, která měla během řešení sklu-

zy až 4 roky, vytvářela další komplikace při realizaci výsledků úkolu RVT, jehož
termíny, realizační výstupy a plánované ekonomické efekty nelze vývoji investiční
výstavby přizpůsobovat.
tfkol byl projektován v sedmi dílčích úkolech. Dílčí úkoly 1 a 2 se zabývaly vývojem řídicích systémů důlní výroby na úrovni koncernu /Dlí 1/ a na úrovni podniku
/Dtf 2/. Odpovědným řešitelem Dlí 1 byl OKR AŘ, k.ú.o., odpovědným řešitelem Dlí 2
byl VTÍPEK.
Vývoj řídicího systému byl naprojektován ve čtyřech fázích, a to:
- návrh /koncepce/ řídicího systému /první polovina r. 1981/
- projekční fáze řídicího systému /technický a prováděcí projekt - do konce roku
1984/
- laboratorní ověření navrženého systému /v průběhu roku 1985/
- realizační fáze /do konce roku 1988/.
Paralelně byly na OKR AM, k.ú.o., /od roku 1987 OKR BASTRO, k.p.,/ vyvíjeny
a do výroby zaváděny technické prostředky řízení vyplývající z 1. fáze vývoje řídicího systému.
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Vývoj nových technických zařízsní probíhal v dílčích úkolech Dlí 3 /vývoj stavebnice řídicího stanoviště na počítačovém a mikropočítačovém principu/ a DrJ 4 /vývoj čidel pro důlní výrobu/.
V dílčím úkolu 5 probíhal jak vývoj čidel, tak vývoj systému řízení technologického procesu úpravny. Komplexní řešení této problematiky zajišEoval tým OKR AM,k.ú.o.,
/od roku 1987 OKR BASTRO, k.p./.
Další dva dílčí úkoly měly podpůrný charakter a zabývaly se vývojem počítačové
a terminálové sítě technických prostředků SMEP pro řízení důlní výroby /dílčí úkol
6/ a vývojem aplikačního univerzálního software pro málo pracnou implementaci řídicích a informačních systémů na hlubinných dolech /dílčí úkol 7/. Oba dílčí úkoly řešil VOPEK.
Od začátku věnovalo koordinační pracoviště velkou pozornost permanentní spoluprácí s projekčními organizacemi resortu, s cílem zajistit kvalitní projekční přípravu opakovaných realizací. Toho bylo dosaženo jednak řádně naplánovanými realizačními výstupy nehmotné povahy účelově zaměřenými tak, aby splňovaly požadavky projekčních organizací, ale také přímými kontakty řešitelů s projektanty řídicích systémů
pro hlubinné doly koncernů OKD, ULB, KD a UD i s pracovníky investičních útvarů dolů.
Výsledkem jsou projekčně a dodavatelsky připravené investiční dodávky víceúrovňového systému řízení důlní výroby pro JD Hodonín, OKR Důl ČSM, OKR Důl K.Gottwald,
OKR Důl Stařic a závody Mír r Barbora a 9. květen Dolu 1. máj a další, ne zcela komplexní opakované realizace dílčích výsledků tohoto úkolu v jiných organizacích resortu.
Druhým pozitivním rysem zvoleného postupu řešení bylo rozhodnutí koordinačního
pracoviště a vedení dílčího úkolu 7 nevyvíjet konkrétní software pro podmínky realizace na Dole 1. máj, k.p., v návaznosti na technické projekty a prováděcí projekty
systému řízení důlní výroby. Pro podnikovou řídicí úroveň byl vyvinut univerzální
databankový softwarový systém GIN SMEP, pro řídicí stanoviště univerzální software
DISAM. Pro spojení obou úrovní pak univerzální software KOMUNIKACE. Tyto problémově
orientované univerzální softwarové nástroje umožňují s malou pracností a minimem
programování implementovat řídicí a informační úkoly rychle a pohotově podle konkrétních požadavků přímých uživatelů víceúrovňového systému řízení výroby. Díky tomuto
postupu jsme mohli vyhovět během řešení úkolu měnícím se požadavkům vedení Dolu 1.
máj, k.p. - během řešení dkolu jsme spolupracovali a podřizovali se postupně čtyřem
ředitelům tohoto dolu a třem hlavním inženýrům. To, že obsah informačního systému
dolu se může dnes značně lišit od technických projektů z roku 1983 je předností, vyplývající z obecného přístupu k zpracování software a z postupu, který VtfPEK zvolil.
Je to také základ k adaptabilitě vyvinutého řídicího informačního systému na různé
podmínky a požadavky praxe, základ k opakovaným realizacím s minimálními nároky na
pracovní síly a maximálním splněním požadavků konkrétních uživatelů a jejich spéci-fickým podmínkám.
PLNĚNf REALIZAČNÍCH V?STUP&
RV 1 - Typový návrh systému řízení

- 1981,

RV 2 - Typová konfigurace výpočetní techniky

- 1984,

RV 6 - Typové podklady pro projekci VSŘ

- 1984

byly podle tehdy platných předpisů předány projekčním organizacím, koncernům a koncernovým podnikům a byly použity k projekčním pracem víceúrovňového systému řízení
v OKD, IÍLB i KD.
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Realizační výstup 3 - "Vydat typovou programovou dokumentaci", plánovaný pro
rok 1985, se setkal s velkým zájmem uživatelů počítačových systémů.
V letech 1986 a 1987 byly uzavřeny HS na dodávky těmto organizacím:
OKR - Důl ČSM
OKR - Důl Stařic
OKK - Důl P.Gottwald
OKR - Rekultivace
ULB - JD Hodonín
UD

- Důl Hamr

Rudné doly Jeseník, k.p.
ZVL koncern GŘ Považská Bystrica
USIP Prievidza
vtfROM Ostrava
Institut vzdělávání Havířov
Realizační výstup 4 - "Zavést podnikovou počítačovou sít na Dole 1. máj, k.p."
realizuje OKR Důl 1. máj, k.p. Počátek realizace byl plánován na rok 1986. Do konce
roku 1986 bylo realizováno informační centrum a jeho terminálová sí£. Dalším uzlem
počítačové sítě, realizovaným v roce 1987 na počítači SM-4-20, byl velín odkamenění.
Připojení dalších uzlů bylo realizováno v roce 1988. Jde o řízení technologického
procesu úpravny /další dva velíny/ a počítačově orientovaný dispečink závodu 2 Darkov. Poslední uzly sítě, řídicí stanoviště tří dalších závodů, budou dodány v rámci
opakovaných realizací po ukončení úkolu v letech 1989-91 v návaznosti na investiční výstavbu, což odpovídá zpřesněnému plánu úkolu pro 8. pětiletku.
Realizační výstup 5 - "Zavést systém operativního řízení výroby koncernu OKD"
zabezpečuje v koncernu OKD OKR AŘ, k.ií.o.
Realizační výstup 7 - "Zavést systém řízení podniku na Dole l.máj", jehož realizátorem je OKR Důl l.máj, k.p., měl plánovaný termín zahájení

realizace rok 1987.

Realizace byla postupně zahájena investičními dodávkami informačního centra a terminálové sítě na konci roku 1986.
Realizační výstup 8 - "Vydat typový projekt ASŘ důlní výroby" zajištoval VTÍPEK
v plánovaném termínu realizace v roce 1988.
Realizační výstup 9 - "Zavést výrobu řídicích stanovišt pro doly", jehož realizátorem je OKR BASTRO, k.p., měl plánovaný termín zahájení realizace rok 1986.
Výrobek je stavebnicí, která má dvě technické části: měřicí a hovorovou. Součástí
výrobku je software DISAM, který je nehmotným realizačním výstupem.
Realizační výstup 10 - "Zavést výrobu koncentrátoru dat", jehož realizátorem
je OKR BASTRO, k.p., měl plánovaný termín realizace rok 1985.
Koncentrátor dat je konstruován na bázi mikropočítače MMS 8OO Tesly Kolín a
slouží k předzpracování dat pro řídicí stanoviště. Důlní displej je modifikací československého displeje SMEP pro důlní podmínky. Byly vyvinuty koncentrátory dat jako univerzální stavebnice v 15 položkách.
Realizační výstup 11 - "Zavést výrobu čidel ověřených Dolem Darkov" u realizátora OKR BASTRO, k.p., měl plánovaný termín zahájení realizace rok 1985.
Byla vyvinuta a uvedena do výroby tato čidla:

192

Anemometr AS 13, metanoměrná souprava MST Ol/U, snímač r.oudové náročnosti
SPN1O, reflexní snímač RS1, snímač polohy PDK1O.
Realizační výstup 12 - "Zavést výrobu přenosového systému pro koncentrátory
dat a důlní displej" u relizátora OKR BASTRO,k.p., měl plánovaný termín zahájení
realizace rok 1985.
Realizační vystup 13 - "Zavést ASft úpravny Dolu Darkov", jehož realizátorem
byl OKR Důl l.máj, k.p., měl plánovaný začátek realizace v roce 1987. Termín realizace byl plněn.
Pro srovnání úkolu VSŘ se světovou úrovní byla VÚ"PEKein zpracována studie a v ní
bylo provedeno velmi podrobné srovnání vyvíjených technických prostředků - v období
těsně před dokončením prototypů - s devíti obdobnými systémy z hornictví i z jiných
resortů firem vyspělých zemí i dvou vyvíjených systémů z ČSSR.
Srovnání bylo provedeno těmito systémy:
Země:

F^rma:

Název systému:

Aplikace pro doly:

PLR

EMAG

MSD-8O

ano

NSR
USA
GB

SIEMENS
COLINS
MSDE

SIMDAS

ano

MCH 101
MINOS

ano
ano

ČSSR

OKR BASTRO

FINSKO
USA

VALMET/AFORA
HONEYWELL
ASEA

TDC
-

Kancel.stroje

MODUS

Švédsko
ČSSR

IDS
DAMATIC

ano
realizace CELPAK Paskov
povrchové aplikace
SJV-NHKG
vývoj na bázi SMEP

Při globálním posouzení srovnávaných systémů bez použití formalizovanych přístupů bylo možno konstatovat, že vyvíjený systém má rozhodující vlastnosti srovnávaných systémů, a to i přes problémy vyplývající z možností československého trhu
elektroniky vzhledem k zásadní orientaci vývoje na tuzemskou techniku.
Nedostatky, které vyplývaly ze srovnání byly především v nemožnosti realizovat
jiskrově bezpečné verze technických prostředků sběru dat při použití mikropočítačů
a neřešení nulté úrovně, což se jevilo reálné v nejbližších letech v návaznosti na
program elektronizace. Vážnou otázkou byla tehdy existence organizace, která by
komplexní systémy řízení dodávala finálně.
Na základě těchto informací lze provést konkrétnější srovnání dosažených výsledků se světovou úrovní:
- "struktura" technických prostředků je prakticky u všech systémů stejná, čidla jsou
připojena na datové stanice v podzemí. Čím vyspělejší systém, tím více roste počet
připojených čidel i různorodost měřených údajů. Datové stanice tvoří kruhovou nebo stromovou sít. Jejich jiskrová bezpečnost je obvyklá, jde většinou o velmi výkonné mikropočítače. Na povrchu je výkonný mikropočítač pro řízení sítě datastanic
a prezentaci údajů nebo dva výkonné mikropočítače. Jeden řídí komunikaci s datovými stanicemi a druhý prezentuje data na barevných monitorech. Propojení na vyšší
počítačové úrovně je samozřejmostí. Struktura víceúrovňového systému řízení je
stejná. Možnosti československé elektroniky však neumožnily:
- jiskrově bezpečné koncentrátory /datastanice/ umístit v podzemí.
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- realizovat řídicí uzel na výkonném mikropočítači, který zatím neexistuje na
československém trhu, naše řešení užívá minipočítač SMEP, což bylo obvyklé u vyspělých systémů před rokem 1985,
- zaostáváme i v dostupnosti některých náročných čidel.
- "vlastnosti dispečinku"

jsou charakterizovány vysokým komfortem hovorového spoje-

ní a zásadním využitím barevné grafiky vysoké drovně pro zobrazování stavů procesů a signalizaci mimořádných událostí. Dispečinky jsou velmi adaptabilní ke změnám ve sledovaných procesech a umožňují pohotovou implementaci dalších zobrazení
a dloh. Řídicí stanoviště VSŘ snese srovnání v drovni hovorového spojení, systémového řešení spolupráce dispečera s automatizovaným systémem zobrazování procesů
a signalizací mimořádných stavů. Naprosto nesnese srovnání úroveň československé
barevné grafiky, kterou jsme museli realizovat na monitorech ODI631O nebo normálních televizorech. Kromě toho jsme museli vyrobit vlastní interface připojení,
protože program SMEP dosud nemá na trhu barevný grafický monitor a jediný semigrafický barevný monitor dodávaný METROU Blansko, je naprosto nedostatkovým zbožím i když byl zaveden do výroby v roce 1981. Kromě toho je tak zastaralý, že nesnese srovnání s žádným výrobkem vyráběným na světě i v zemích zaostalých.
- "integrace" řídicího systému celého dolu je vlastností jen vyspělých systémů. Například v PLR, kde vývoj léta směřoval k autonomním subsystémům, se pokusy o integraci podsystému a automatizované propojení řídicích lírovní již několik let
nedaří.
Také v SSSR není ještě tato koncepce dokončena. V tomto

směru lze koncepci propo-

jené hierarchie řídicích drovní zvolenou v tomto dkole a důsledně dovedenou do realizace považovat za velmi dobrou a srovnatelnou se světovou drovní.

V pdomínkách československé elektroniky, trvale zaostávající vůči vývoji ve vyspělých zemích, bylo v tomto dkolu dosaženo výsledků, jejichž koncepční, systémové
a funkční vlastnosti snesou srovnání se světovou drovní. Vlastní technické řešení na
bázi jen československých komponent, odpovídá pozici, kterou zaujímá naše elektronika při srovnání se světovou drovní.
V podmínkách československého trhu lze dosažený stupeň vícedrovňového systému
řízení považovat nejméně do roku 1992 za maximum, jehož můžeme bez devizového krytí
dosáhnout. Přitom již rok 1988 lze považovat za rok rozvinuté realizace, protože
v němž již byly realizovány velmi náročné investiční dodávky. V následujících letech
se předpokládá dodání dvou systémů ročně.
Na světě pronikají do dispečerských systémů výkonné procesní šestnáctibitové
mikropočítače a mikropočítače rodiny IBM PC/AT, které jsou však zatím v ČSSR dostupné jen s devizovým krytím. Vlastní počítače tohoto druhu /PP-06 a SAPI 86/ jsou stále každoročně slibovány, nä trhu však dosud nejsou. Kromě toho jsou oba tyto typy
ve světě již překonány několik let, protože představují verze PC/XT.
Jsme toho názoru, že vyvinutou koncepci a strukturu VSŘ lze přijmout na dlouhou
dobu, budou-li postupně podle reálných možností inovovány některé její prvky:
- jiskrově bezpečné koncentrátory,
- nahrazení minipočítače řídicího stanoviště výkonným šestnáctibitovým nebo dvaatřicetibitovým mikropočítačem s dokonalou grafikou,
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- nahrazení normálních terminálů v termináloví síti inteligentními pracovišti na
bázi PC/AT,
- vývoj některých dalších čidel.
RVT

Většina těchto dílčích inovací se připravuje na začátek 9. pětiletky v úkolech
koncernu OKD.
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..ШСГОУРОЕь&ВАЯ СИСТЕМА УБАВЛЕНИЯ TOPÍU». IlfOK-idOlCTBOM
Инж.Яр слав Кучере, к.т.н., Карел Вврон, пром.мат.
Б статье обобщены результаты темы "Многоуровневая системе упр&вления горным
проиэволстьом". К решению приступили в 1961 г. и закончили его в 1988 г. в стоимости 95 шт. крон. В решении приняли участие в виде кооперации' производственные
организации с материальными выходами реализации. При решении темы было создано
основание для новой системы управления производством горного предприятия, которая уже ре&лизована нв шахте Дарков в Остравско-карвинском бассейне, повторные
реализации продолжаются в других горных предприятиях в ЧССР.

MULTILEVEL SYSTEM OF MINING PRODUCTION CONTROL
Jaroslav Kučera, Engr.,CSc, Karel Baron, prom.mat.
The results of the multilevel system of mining production control are summarized. The solution was commenced in 1981 and finished in 1988 in the value of 95 mil.
Czech, crowns. Production organizations with material realization outputs took part
in the solution of this task. Basis for a new system of production control of a mine
was made and this system is already realized in the Darkov mine of the Ostrava-Karviná District. Repeated realizations continue in other mines of Czechoslovakia.

MEHRSTUFIGES SYSTEM DER LEITUNG DER GRUBENPRODUKTION
Dipl.-Ing. Jaroslav Kučera, C S c , Karel Baron, prom. Mat.
Der Aufsatz fasst die Ergebnisse der Aufgabe "Mehrstufiges System der Leitung
der Grubenproduktion" zusammen. Die Lösung wurde im Jahre 1988 in Angriff genommen
und im Jahre 1988 zu Ende gebracht in Wert von 95 Mil. Kčs. An Lösung nahmen in Form
von Kooperationen die Herstellungsorganisationen mit materiellen Realisationen teil.
Bei Lösung der Aufgabe wurde eine Unterlage für ein neues System der Leitung der
Produktion eines Grubenbetriebes geschaffen, das in der Grube Darkov im OstravaKarviná Revier bereits reslisiert worden ist. Wiederholte Realisationen setzen
an übrigen Grubenbetrieben in der ČSSR fort.
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VÝHLED DŮCHODOVÉ SITUACE STÁTNÍHO PODNIKU
S POVRCHOVOU TĚŽBOU UHLÍ PO UPLATNĚNÍ PRAVIDEL
EKONOMICKÉHO ŘÍZENÍ V 9. PĚTILETCE
Ing. Marie Krovová

V rámci výzkumného úkolu "Metody a nástroje plánovitého řízení koncernů v podkrušnohorských revírech" byla v 1. pololetí roku 1988 na základě předchozích analýz
a z podkladů organizačních jednotek a odborných útvarů koncernů z dubna 1988 vypracována studie o důchodové situaci koncernu /státního podniku/ Severočeské hnědouhelné doly Most /SHD/ a koncernu /státního podniku/ Hnědouhelné doly a briketám,-/HDB/Sokolov v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu. Při propočtech tvorby výkonů
a nákladů i pro výhled finanční situace koncernů SHD Most a HDB Sokolov byly uvažovány limity podle opatření ministra FMPE č. 10/88, cenová úroveň r. 1988 a iyB9 a
metodika podle "Jednotných metodických pokynů pro koncerny resortu FMPE k vypracování podkladů ke koncepci rozvoje na léta 1991 - 2005 a přípravu 9. PLP"z února 1988 .
V kategorii nákladů a v rozdělení zisku jsou uvažovány následující metodické změny:
- ze mzdových nákladů je vyloučena část, která bude hrazena ze zisku přídělem do
fondu odměn,
- z finančních nákladů jsou vyňaty úroky z úvěrů, hrazené nově ze zisku, ale naopak
se zvýšil odvod z mezd z 20 % na 50 % objemu mzdových prostředků,
- je stanoven odvod z výrobních fondů ve výši 2 %,
- odvod ze zisku je určen jednotně ve výši 50 % z definované základny.
1. KONCEPCE VÝVOJE K 0 N C E R N 8
V koncepci rozvoje SHD je zachována těžba na všech provozovaných dolech pri sestupném trendu těžeb zplánovanvch 68,1 mil.tun odbytové těžby v r. 1990 na 63,4 mil.
tun v r. 1995 a na 55,4 mil. tun v r. 2005. Tříděné uhlí se uvažuje ve výši cca 13
mil. tun. Těžba skrývky však vzroste za 9. PLP o 5 %, v dalším období zůstává na
přibližně stejné úrovni /23O mil. m

zeminy/rok/. Ekonomickým problémem, negativně

ovlivňujícím náklady, je zůstatek časového rozlišení skrývky odpovídající těžbě,
který v r. 1990 dosáhne cca 7 mld. Kčs. V 11. PLP končí životnost tlakové plynárny
Úžin, takže výroba svítiplynu má sestupný trend a v r. 2OOO bude objem výroby činit
c

jen 23 % objemu výroby r. 1990. Ostatní výrobní činnost - stavebnictví, strojírenství - se předpokládá v dosavadním rozsahu. Limity pro investiční výstavbu byly dodrženy, i když v 9. PLP je potřeba investic vyšší, neboť: se uvažuje se zahájením
10 staveb, nutných pro dokončení rozvoje lomů na plánovanou kapacitu. Tím se zvýší
hodnota základních prostředků v pořizovací ceně v r. 2OO5 oproti r. 199O o 27 % a
stupeň odepsání základních prostředků dosáhne 0,34. Z investičních prostředků připadá na stroje a zařízení v 9. PLP 71 %, v 10. PLP 76 % a v 11. PLP 73 %.
Koncepce rozvoje HDB je ovlivněna především tím, že sokolovský revír vstupuje
do období přestavby v podstatě jako dožívající revír, neboí. v západní části revíru
zbývají k douhlení zbytkové a okrajové zásoby a ve východní části pro udržení hrubé
těžby na úrovni 17 mil. tun/rok, se kterou se počítá, bylo nutno vynaložit značné
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investiční náklady. Odbytová téžba je uvažována po cele ubdobí vĽ výši zhruba 12
mil. tun/rok a objem produkce briket v nezměněno výši 1 mil. tun/rok, i když naplnění tohoto úkolu je vázáno na vytěžení cca 1,7 mil. ' un brí.'.etovatelného uhlí.
Klesající tendenci mď výroba svítiplynu /od r. 1995 ina být úbytek částečně nahrazen
výrobou syntetického zemního plynu/ a v návaznosti na ni i objem produkce chemických výrobků. Výroba elektrické energie v podstatě stagnuje, zvýší se pouze výroba
páry pro dálkové vytápění. U strojírenské výroby te pledpokiádá zhruba 19 % meziroční nárůst, způsobený růstem vnitrokoncernovych dodávek v íůsiedku vysokého opotřebení strojního zařízení. Investiční výstavba se po redukci požadavků předpokládá ve výši jca 4 mld. Kčs za celou 9. PLP.
2. V^VOJ VfKON8
Výkony koncernu SHD v cenách platných od r. 1989 se v r. 1991 snižují oproti
očekávané skutečnosti r. 1990 o cca 5 % a mají až do r. 2000 sestupný trend, způsobený především ni?šími tržbami za uhlí a svítiplyn v důsledku poklesu jejich produkce. Ceny uhlí, platné od 1.1.1989 se promítly v 9. PLP ve zvýšení tržeb v rozmezí od 436 do 491 mil. Kčs/rok /podle ceníku VOC/1/2/88 a koeficientu přepočtu 1,05/
v závislosti na objemr odbytu a sortimentní skladbě uhlí. Snížení ceny svítiplynu
snižuje tržby o 414 mil. Kčs za období 9. PLP. V roce 1991 je výrazné snížení výkonů způsobeno především poklesem odbytové těžby uhlí o 2,4 mil. tun a výroby svítiplynu o 200 mil. m 3 . K obdobné situaci dochází mezi r. 1992 a 1993, kdy se ještě
předpokládá snížení průměrné realizační ceny uhlí o 1,32 Kčs/tunu. Výše tržeb za
uhlí v cenách r. 1989 je ovlivněna nižším objemem odbytové těžby a změnou její
struktury následovně /tab. 1 v mil. Kčs/:
Tab. 1

vliv objemu odbytu
vliv sortimentu

1991

1992

1993

1994

1995

-372
-215

-117
+ 38

- 91
- 85

- 22

-113
- 24

- 23

U výkonů strojírenské výroby se uvažuje s meziročním nárůstem o cca 1 %. Výkony základní stavební výroby mají po menším poklesu v r. 1991 /o 1,2 %/ do roku 2OOO
zůstat na úrovni 1990 /i 2000/1990 a 1,05/. Výkony ostatních činností jsou ve výhledu oproti r. 1990 nižší o 32 % a i když koncem období vzrůstají, nedosáhnou již
úrovne roku 1990.
Vývoj ukazatele výroba zboží a výkony koncernu HDB je rovněž ovlivněn především tržbami za uhlí, u nichž je předpokládán koncem 9. PLP mírný vzestup. Odbytová těžba by neměla klesnout pod úroveň r. 1990 a uvažuje se snížení vlastní technologické spotřeby paliva na výrobu svítiplynu a elektrické energie a se zvýšením podílu tříděných druhů uhlí. Přepočet na ceny uhlí a briket platné od 1.1 1989 znamená přínos 200-220 mil. Kčs/rok v závislosti na objemu odbytu a sortimentní skladbě
uhlí. Tržby z výroby svítiplynu klesnou ročně o 100-200 mil. Kčs. Objem tržeb za
chemické výrobky a. elektrickou energii bude mít od r. 1993 rovněž klesající tendenci. Při zachování výroby ve hmotných jednotkách v uvažované výši se bude objem výkonů pohybovat kolem hodnoty 4,2 mld. Kčs s nižšími hodnotami v letech 1993-1994,
kdy zvýšené tržby za uhlí nepokrývají iíbytek tržeb za ostatní výrobky. S dočasným
nárůstem lze uvažovat až v 10. PLP.
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3 . VÝVOJ NÄKLAD&
típlné vlastní náklady koncernu SHD v obou cenových úrovních /tj. v cenách
r. 1988 a cenách platných od 1.1.1989/ rostou, nebot se v nich kromě vlivu cen promítají zhoršené báňsko-technologické podmínky těžby uhlí. Růst ukazatelů nákladovosti /náklady/výkony/ uvádí tab. 2:
Tab. 2
rok

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2000

Kčs

0,68

0,74

0,79

0,83

0,85

0,86

0,86

0,89

Kromě růstu odpisů ovlivňuje celkovou nákladovost především vysoká materiálová náročnost výroby, neboí. po Dřepočtu cen k 1.1 19 8 9 se zvyšují náklady na spotřebu paliva a energie - roste cena vsázky uhlí - a náklady na opravy a udržování.
Progresívnejším poklesem výkonů se zvyšuje i mzdová náročnost » snižuje se produktivita práce z výkonů/v tis. Kčs/pracovníka tab. 3/:
Tab. 3
náročnost na
1 Kčs výkonů:

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2OOO

materiálová

0,35

0,36

0,39

O,4O

0,^1

o,41

0,12

mzdová

0,128

0,137

0,139

0,142

C,142

0,144

0,159

327

320

317

314

316

316

318

prod.práce

Faktory, které ovlivňují droveň výkonů i materiálních nákladů, se kumulují
v ukazateli čisté produkce, u něhož lze očekávat následující meziroční vývoj v cenách r. 1989 /tab. 4/:
Tab. 4
index

1991/90

1992/91

1993/92

1994/93

1995/94

SHD

0,86

0,92

0,95

0,98

0,98

0,73

HDB

0,96

0,98

0,94

0,92

1,08

0,88

1995/90

Jak je vidět, pokles čisté produkce je u koncernu HOS nižší, i když i zde vykazují náklady stejnou tendenci, tj. trvalý vzestup, a jsou ovlivňovány i stejnými
nákladovými položkami jako u koncernu SHD. Přírůstek spotřeby elektrické energie
vznikne především u dolu Pohraniční stráž, a to o 8,5% v důsledku rostoucího objemu odklizu zemin. U koncernu HDB lze předpokládat následující meziroční vývoj materiálních nákladů bez odpisů /tab. 5/:
Tab. 5

změny v %
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1991/90

1992/91

1993/92

1994/93

1995/94

2OOO/95

+ 10,2

- 0,02

- 0,01

+ O,O2

- 0,02

- O,Ol

Prudký vzestup materiálních nákladů v r. 1991 bude způsoben předpokládaným nárůstem nákladů na opravy a udržování /+ 12,3 mil./ a vzrůstem přepravného /66,5 mil.
Kčs/.
Negativní vývoj mzdových nákladů nespočívá 7 neúměrném přírůstku průměrných
mezd, ale ve zvyšování počtu pracovníků, což při klesajících výkonech nezaručuje
potřebný předstih produktivity práce, ale ani udržení stávající drovně. Z údajů
v tab. 6 vyplývá, že plánované mzdové náklady jsou značně podhodnocené, nebot nezaručují ani 1 % nárůst průměrného výdělku:
Tab. 6
index
1991/90
1992/91
1993/92
1994/93
1995/94
1995/90
2000/95

zákl.mzdy

počty prac.

1,015

0 výdělek
1,006

1,02

1,003

1,006
1,006

0,98
0,96

1,007

1,004

0,97

1,004
1,028

1,008
1,029
1,026

1,04

1,008
1,005

1,010
1,009
1,011
1,035
1,058
1,010

prod.práce

0,983

0,97
1,06

Otázka výše mzdových nákladů nabude v nových podmínkách hospodaření na významu
i z hlediska odvodů a přídělů, nebot z každé ušetřené koruny se sníží povinný odvod
do státního rozpočtu o 0,50 Kčs a příděl do FKSP o 0,13 Kčs.
4. VÝVOJ DQCHODOVď SITUACE
V důsledku protichůdné tendence ve vývoji výkonů a nákladů koncernu SHD v 9.
PLP se bilanční zisk neustále snižuje /i 1995/1990»0,215/. V r. 2000 se předpokládá výše zisku na úrovni r. 1991. K nejvyššímu poklesu bilančního zisku dochází mezi
r. 1990 - 1991 v důsledku prudkého poklesu těžby uhlí a výroby svítiplynu /i přes
zvýšení cen uhlí/, nárůstu nákladů na těžbu skrývky a zvýšeného odvodu z mezd. Předpokládaný vývoj ukazatelů efektivnosti uvádí tab. 7:
Tab. 7

výkonů
1991

O,21

1992
1993
1994

0,18
0,15
0,14

1995
2000

0,14
0,11

rentabilita
nákladů
0,27
0,21
0,18
0,17
0,16
0,12

výrob.fondů
0,14
0,11
0,10
0,09
0,08
0,06

Rentabilita výrobních fondů neklesne pod 4,5 %, ale vyprodukovaný zisk nepostačuje ke krytí potřeb v požadovaném rozsahu.
Při hodnocení důchodové situace se uvažovala varianta s odvodem důlní renty
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ve výši stanovené pro 8. PLP a metodicky upravené o vliv vyššího odvodu z mezd a
vliv přecenění paliv.Po odvodu této renty, odvodu z fondů a zaplacení úroků nemá
koncern již v r. 1991 dostatek prostředků na příděly fondům zhruba ve výši 900 mil.
Kčs. V r. 1992 nemá koncern prostředky ani na plnou úhradu úroků a od r. 1994 ani
na plný odvod z výrobních fondů. Ve variantě bez odvodu důlní renty plní koncern
všechny odvody v plném rozsahu do r.1992, ale vykazuje nedostatek zdrojů pro příděly ve výši cca 1 mld. Kčs. Od r. 1993 nemá aktivní ani základnu pro odvod ze zisku,
takže nemá prostředky ani na prostou reprodukci.
V koncernu HDB se snižuje zisk v 8. PLP v důsledku poklesu výkonů v průměru
o 100 mil. Kčs za rok. Tato tendence bude pokračovat až do r. 1994, poté se uvažuje
se zlepšením. Vývoj ukazatelů rentability v 9. PLP v cenách r. 1989 je uveden v
tab. 8:
Tab. 8
rentabilita
nákladů
1991

výrobních fondů

1992

0,17
0,15

0,10

1993

0,12

0,08

1994

0,08

0,05

1995

0,11

0,08

0,10

V nových cenách rentabilita výrobních fondů neklesá pod jednotných 4,5 %, ale
výše vyprodukovaného zisku neodpovídá ani potřebám z hlediska resortu /neuvažuje se
s odvodem důlní renty pro přerozdělení pro nedostatek prostředků/, ani potřebám
z hlediska vlastní reprodukce koncernu. Absolutní výše čistého zisku nepokryje v letech -1993 a 1994 ani základní odvodové a platební povinnosti z titulu plateb úroků
a úvěrů, nebot v letech 1992-1995 dochází k nárůstu úvěrů pro nedostatek vlastních
zdrojů. Přes minimalizaci plánovaných přídělů fondům a za předpokladu, že nebude
požadován odvod důlní renty, nezajistí koncern HDB počínaje rokem 1991 vyrovnanou
bilanci potřeb a zdrojů k rozdělení zisku.
5. ZAVER
Zásady přestavby zdůrazňují úlohu zisku jako základního kritéria efektivnosti
i hmotné stimulace a základního zdroje financování veškerých potřeb státního podniku.
Tvorba zisku a jeho dlouhodobé zvyšování je předpokladem uplatnění úplného chozrasčotu a samofinancování. Podle předběžných propočtů důchodové situace nevytváří ani
koncern SHD ani koncern HDB jakožto státní podnik v 9. PLP disponibilní zisk ve výši, odpovídající jeho potřebám a za daných podmínek je zásada samofinancování nesplnitelná.
Tento stav ovlivňují jak objektivní, tak subjektivní faktory. Komplexní přestavba cen pevných paliv na bázi nákladů a jednotné rentability výrobních fondů k 1.1.
1989 odráží podmínky těžby a úpravy uhlí nejvýše ještě v r. 1991. Počínaje rokem
1992 bude třeba uplatnit aktualizaci velkoobchodních cen tuhých paliv s přihlédnutím
ke zhoršujícím se důlně geologickým podmínkám a tím i k výši společensky nutných
nákladů. Současně bude nutno změnit organizační uspořádání uvnitř státních podniků
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a důsledně uplatňovat systém vnitropodnikového ekonomického řízení, systém vnitropodnikového chozrasčotu s odpovídající hmotnou zainteresovaností a odpovědností,
což je jediná cesta, vedoucí k odhalování rezerv ve spotřebě živé a zhmotnělé práce.
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PROSPECTS OF THE INCOME SITUATION OF THE OPENCAST COAL MINING STATE ENTERPRISE
AFTER APPLICATION OF THE RULES OF ECONOMIC MANAGEMENT IN THE 9th FIVE YEAR PLAN
Marie Krovová, Engr.
Basic development tendecies of brown-coal districts under the Ore Mountains
in 1990-1995 and in the prospects till 2005 are discussed. Income situation of concerns /state enterprises/ North-Bohemian Coal Mines Most and Brown Coal Mines and
Briquetting Plants Sokolov after application of the rules of the economic mechanism
reconstruction is evaluated.
AUSSICHT DER EINKOMMENSITUATION DES STAATLICHEN KOHLENTAGEBAUBETRIEBES
NACH DURCHSETZUNG DER REGEL DER OKONOMISCHEN LEITUNG IM 9. FUNFJAHRPLAN
Dipl.-Ing. Marie Krovová
Im Aufsatz werden Grundentwicklungstendenzen der Braunkohlenreviere unter dem
Erzgebirge in den Jahren 1990-1995 und in Aussicht bis 2005 angefiihrt und die Einkommensituation der Konzerne /staatlichen Betriebe/ Nordbôhmische Kohlengruben
Most und Braunkohlengruben und Brikettfabriken Sokolov nach Durchsetzung der Regel
des Umbaus des wirtschaftlichen Mechanismus bewertet.
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VÝSLEDKY A ZHODNOCENÍ ÚČASTI VÚPEK NA ŘEŠENÍ
VÝZKUMNÉHO PROGRAMU MAAE
„SROVNÁNÍEFEKTIVNOSTI NÁKLADŮ
NA SNIŽOVÁNÍ RIZIK RŮZNÝCH ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ'
Ing. Josef Kadlec, CSc.RNDr. Petr Horáček, CSc.

Výzkumný program "Comparison of cost-effectiveness of risk reduction among
different energy systems" koordinovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii
/MAAE/ v letech 1983 - 1988. Základní filozofii tohoto programu a výsledky dosažené
ve VÚPEK v r. 1984 jsme uveřejnili ve Sborníku prací ústavu 1984 / I / , shrnutí výsledků celého programu za první tři roky jeho řešení ve Sborníku 1986 / 2 / . V tomto
článku provádíme závěrečné hodnocení celého výzkumného programu a účasti našeho
ústavu na jeho řešení. Vycházíme přitom z příspěvků jednotlivých řešitelů přednesených na koordinační poradě konané v únoru 1988 v Bombay v Indii / 3 / a z našich výzkumných zpráv

/ 4 / , /5/, /6/.

Rostoucí obavy veřejnosti z negativních vlivů normálního provozu i havárií velkých průmyslových celků vedly ke snaze definovat přijatelné úrovně rizika a hledání
způsobů, jak těchto úrovní dosáhnout. Přijatelná úroveň rizika v každé zemi významně
závisí na konkrétní sociální, ekonomické a politické situaci. Snižování rizika obecně přináší společnosti zvyšování její bezpečnosti. Bezpečnost může být z některých
hledisek považována za zboží, a stejně jako jiné zboží může být zakoupena pouze za
určitou cenu. Z toho vyplývá, že
- společnost se musí rozhodnout, jakou část prostředků - např. národního důchodu - hodlá věnovat na udržení existující úrovně rizika nebo na jeho další snížení.
Každý jednotlivec i společnost jako celek musí volit mezi tím, zda chce věnovat
disponibilní finanční zdroje na zvýšení životní úrovně /rozuměj materiální/ nebo
na zvýšení bezpečnosti;
- politika kontroly a řízení rizik musí být spolehlivě zdůvodněna a musí umožňovat
největší snížení rizika dosažitelné při vynaložení prostředků, které máme k dispozici.
Metodika efektivnosti nákladů byla vyhodnocena jako racionální prostředek pro
optimalizaci rozhodovacího procesu v rozdělování prostředků na snížení rizik. MAAE
podporovala aktivně aplikaci této metody prostřednictvím tohoto koordinovaného výzkumného programu /KVP/ "Srovnání efektivnosti nákladů na snižování rizik různých
energeuických systémů". Jeho hlavním cílem bylo koordinovat ve výzkumných ústavech
členských států jednotlivé projekty na snižování rizik, které používají přístup ekonomické efektivnosti. Celkem spolupracovalo na tomto programu 18 členských států.
Hlavní cíle KVP jsme uvedli v / I / .
Celkem bylo zpracováno 33 případových studií /PS/ využívajících metody ekonomické efektivnosti /EE/ nákladů pro analýzu:
1. Zvětšení tlouštky stěny ochranné obálky jaderné elektrárny /JE/ Angra 3.
2. Nové uspořádání nouzových dieselových agregátů JE Angra 1 / 1 - 2
3. Snižování aktivity radia v odpadních vodách z uranových dolů.
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Brazílie/.

4. Snižování aktivity tritia v kapalných výpustích z JE za normálního provozu.
5. Opatření vedoucí ke sníženi profesionální radiační zátěže v JE.
6. Snižování úrazovosti v čs. systému výroby elektrické energie.
7. Snižování radioaktivity plynných výpustí z jaderné elektrárny za normálního provozu.
8. Snižování výpustí SC^ z uhelných elektráren ve vymezené oblasti.
9. Snižování úniků radioaktivních látek z elektrárny spalující hnědé uhlí.
10. Snižování radiační zátěže z přepravy uranové rudy v oblasti těžby.
11. Snižování specifické aktivity radonu v pitné vodě.
12. Snižování specifické aktivity radia v pitné vodě.
13. Snižování obsahu uranu v pitné vodě /3 - 13 ČSSR/.
14. Zacházení s odpady JE - vyhořelé palivo, reaktorové odpady a odpady z likvidace
/

Finsko/.

15. Systémů zpracování radioaktivních odpadů /RAO/ z tlakovodních reaktorů.
16. Využití robotů a zařízení s dálkovým ovládáním pro snižování profesionálních rizik při výrobě jaderného paliva.
17. Systémů snižování emisí z 600 MW/e/ referenční uhelné elektrárny.
18. Ochranných opatření při snižování profesionální expozice při hlubinné těžbě uranové rudy.
19. Bezpečnostních opatření pro snížení rizik pro okolní obyvatelstvo z dopravy UF,
po silnici a železnici /15 - 19 Francie/.
20. Opatření snižující riziko v průběhu výstavby uhelných, jaderných a vodních elektráren.
21. Snižování rizika znečištění ovzduší ze spalování fosilního paliva na regionální
úrovni /20 - 21 NSR/.
22. Zachycování úniků škodlivin z 800 MW/e/ uhelné elektrárny.
23. Snižování rizika při změně paliva používaného v 860 MW/e/ elektrárně spalující
mazut.
24. Snížení pravděpodobnosti vzniku trhlin ochranné obálky reaktoru W E R 440 /22 - 24 MLR/.
25. Snižování rizik provozu uhelných elektráren /Indie/.
26. Snižování rizik provozu geotermální elektrárny /Filipíny/.
27. Snižování pracovních úrazů v uhelném palivovém cyklu /Španělsko/.
28. Různých způsobů zacházení s nízko a středně aktivními RAO /Švédsko/.
29. Ochranných systémů pro snížení následků havárií s táním aktivní zóny JE.'
/Švýcarsko/.
30. Snižování úniků z přepracovacího závodu /Velká Británie/.
31. Snižování rizik obyvatelstva z provozu uhelné elektrárny.
32. Snižování rizik obyvatelstva při výstavbě uhelné elektrárny.
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33. Systémů na zpracování kapalných a plynných odpadů z reaktoru PWR 1000 /31 - 33
Jugoslávie/.
Uvedené PS pokrývají širokou oblast aplikací, kterou uvádíme v tab. 1.
Tabulka 1

Rozdělení případových studií podle různých energetických systémů
a jednotlivých částí palivových cyklů

Část palivového
cyklu

uhelný

jaderný

Výstavba

2O

20

Těžba

27

3,18

Přeměna

6,8,9,

1,2,4,5

17,21,22

16,24,

25,27

29

Energetický systém
mazutový
vodní

geotherm.

20
21,23

26

31,32
Zpracování

7,14,15

odpadů

28,30,33

Doprava

10,19

Neenergetické
systémy

11,12,13

V tabulce 2 demonstrujeme rozdělení PS podle stavu zařízení a typu posuzovaného rizika.
Tabulka 2
Stav
zařízení

Rozdělení případových studií podle stavu zařízení a typu rizik
Zdravotní rizika
profesionální

Ve výstavbě

24,27

Normální

5,16,18

provoz

20,22,27

Havárie

22,27

obyvatelstva

agregovaná

3,4,9,14,15

7,8,10

17,19,21,22,

11,12,13

23,25,26,30,

31,32

Environmentálni
rizika

21,22,23,31,32

31,32,33
14,24,29

Dále bylo zpracováno 6 metodologických studií:
1. Vývoj input-output metodologie pro hodnocení nepřímých rizik z opatření snižujících riziko /Jugoslávie/.
2. Vývoj integrovaného přístupu k analýze opatření snižujících riziko havárie
JE /NSR/.
3. Vývoj metodologie integrace provozních víspor při analýze efektivnosti nákladů na
snižování rizik /Francie/.
4. Vývoj indikátorů rizika a nákladů/ČSSR/.
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5. Vývoj hodnocení psychologických aspektů rizika výroby jaderné energie pro analýzu efektivnosti nákladů /Japonsko/.
6. Logika hodnocení rizik /Kanada/.
V rámci řešení KVP bylo vyvinuto také 16 modelů /3/.
ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH
Jednotlivé případové studie byly zpracovány na různé úrovni v závislosti na
konkrétním problému, dostupnosti potřebných vstupních dat a uvažovaném typu rizika.
Byly použity různé indikátory rizika: emise, očekávaný počet úmrtí a kolektivní
dávkové ekvivalenty. Ve většině případů se však velikost zdravotní

újmy neoceňova-

la. Použití indikátorů rizik je plně opodstatněné ve všech případech, kdy porovnávaná ochranná opatření ovlivňují stejný indikátor. Současný stav poznání závislostí
dávka-účinek pro hodnocení variantních opatření obvykle nevyhovuje, vzhledem k velkým nejistotám v oblasti reálně se vyskytujících dávek.
Při řešení převážné většiny PS se podařilo zkonstruovat křivky efektivnosti nákladů /3/. V některých případech však bylo možné velikost rizika ocenit pouze kvalitativně.
Stanovení nákladů bylo jednodušší. Byly však také používány různé typy nákladů - investiční, provozní, údržbové atd.

V některých PS mohly být, vzhledem ke

specifickým podmínkám, odhadnuty jen velmi přibližně.
Výsledky 9 PS, řešících snižování radiačních rizik, které byly v letech 1984-1988 zpracovány ve VTÍPEK, jsou schematicky znázorněny na obr. 1. Z obrázku jsou

•

D
D
Rn-222

- D

•

realizovaná opatření
I—I 'ostatní hodnocená
opatření

Rn-226

u

pitná voda
PS-11 PS-12
PS-13

Obr. 1

odpadní profes, doprava radioakt. radio- H-3
vody z expozice uranové plyny
akt.
výpuste
Sí
u
rudy
iíntky z JE
U
ps.j
z E
PS-4
p s J [ 0
p s _ 7

Měrné náklady na snížení radiačního rizika

zřejmé náklady na snížení kolektivního úvazku efektivního dávkového ekvivalentu,
resp. váženého kolektivního úvazku efektivního dávkového ekvivalentu, o 1 man Sv
různých oblastech. Nejnižší měrné náklady na snížení rizika jsme vyhodnotili pro snižování obsahu Rn-222 ve zdroji pitné vody s relativně vysokou, ale skutečně se vyskytující, měrnou aktivitou tohoto radioaktivního vzácného plynu. Druhým extrémem jsou
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náklady na snížení rizika z obsahu H-3 v kapalných výpustech JE za norma J níno prevozu. I když žádné z těchto opatření nebylo dosud realizováno, byl před několika lety vysloven i požadavek na snížení obsahu H-3 ve výpustech z JE Temelín. Porovnání
měrných nákladů na snížení radiačního rizika prokazuje neopodstatněnost takového
požadavku z hlediska optimalizace využití nákladů na snížení rizik. Využitím prostředků na odstranění Rn-222 z uvažovaného zdroje pitné vody docílíme přibližně
10 krát vyšší efektivnosti využití nákladů při snížení rizika než při realizaci nejefektivnějšího opatření omezujícího radiační zatížení obyvatelstva z tritiových kapalných výpustí JE /obr. 1/. Tento příklad ukazuje velmi přesvědčivým způsobem užitečnost aplikace metody efektivnosti využití nákladů na snižování rizik.
V oblasti neradiačních rizik palivoenergetického komplexu jsme hledali optimální strategii snižování emisí SO,. Tuto úlohu jsme řešili pomocí vícekriteriálního
lineárního programování. Kritéria pro rozhodování byla tato r minimalizace emisí
SO,, minimalizace investičních nákladů, minimalizace provozních nákladů, minimalizace spotřeby paliva / 4 / , /!/.
Součástí podílu VTÍPEK na řešení KVP bylo i zpracování metodologické studie "Vývoj indikátorů rizika a nákladů". Zavedli jsme pojem "váženého kolektivního úvazku
efektivního dávkového ekvivalentu". Vycházíme pritom z předpokladu, že různé hodnoty úvazku efektivního dávkového ekvivalentu mají různou váhu. Numerické hodnoty pak
byly definovány tak, aby byly v souladu s doporučením Národní rady pro radiologickou
ochranu Spojeného království. Indikátor rizika odpovídá převedeným nákladům / 4 / .
ANALÝZA EFEKTIVNOSTI N Ä K L A D B A KONTROLA A ŘÍZENÍ RIZIK
Předpokladem pro optimální snížení rizika energetického systému je vypracování
objektivně zdůvodněného plánu kontroly a řízení rizik.
V průběhu jeho přípravy je nutné přijmout řadu dílčích rozhodnutí, týkajících
se typu rizik, která budeme při analýze uvažovat, určení přijatelné úrovně rizika
při uvážení sociálních, ekonomických a politických kritérií, průmyslového systému
a jeho okolí, strategií snižování rizika reálných v rámci hodnoceného systému a konkrétního území.
Z toho vyplývá, že řízení a kontrola rizik může být považována za komplexní rozhodovací problém.
Kontrola a řízení rizik jako problém rozhodování závisí na:
1. struktuře rozhodovacího problému,
2. použitelných variantách pro řešení,
3. možných dopadech každé varianty,
4. preferencích rozhodovatelů pro tyto dopady.
Analýza efektivnosti nákladů je ve své podstatě pomocnou technikou pro rozhodování a může přispět k formalizování rozhodovacího procesu.
Jako pozitivní výsledek KVP se hodnotí skutečnost, že toto tvrzení potvrdily
výsledky případových studií, které byly vypracovány pro různé druhy rozhodovatelů
a na různé úrovni rozhodovacího procesu /tab. 3 na další straně/.
V ideálním případě měly výsledky PS přímo pomoci odpovědným činitelům při jejich rozhodování nebo demonstrovat

jejich užitečnost pro rozhodování v případě,

že rozhodovatel není ochoten akceptovat přístup analýzy efektivnosti nákladů. Tento
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Tabulka 3

Rozdělení případových studií podle stadia rozhodovacího procesu
a druhu rozhodovatele
Dozorné
orgány

A priori

A posteriori

Pomoc

při rozhodování 21,29,32

Provozovatel

Projektant

Plánovač
rozvoje
energetiky

5,7,14,18, 4,10,11,12, 6,8,21,32
21,29
13,14 ,16,30

Demonstrovat užitečnost pro rozhodování
Zhodnotit minulá
rozhodnutí

19,29,33

29

29

33

3,20,25,27

17,31

9,15

25,27,31

Demonstrovat
proveditelnost

26

26

15,22,23,24 22,23,24

typ studií je označen jako "a priori PS". "A posteriori PS" odrážejí skutečnost,
že v některých případech nebylo možné přímo propojit zpracování PS s vlastním rozhodovacím procesem. Také v těchto případech jsou výsledky PS užitečné, protože objasňují minulý rozhodovací proces nebo demonstrují proveditelnost analýzy efektivnosti nákladů na snížení rizik.
Současně je třeba upozornit na to, že optimální řešení, nalezené podle kritérií
analýzy efektivnosti využití nákladů, nemusí být optimální pro rozhodovatele. Ten
musí respektovat i další okolnosti. Jedním z nejdůležitějších hledisek je i přijetí
rozhodnutí veřejností. To je determinováno vnímáním rizik, což bývá závažné zejména
v oblasti jaderné energie.
Druhým aspektem,který musí rozhodovatel uvažovat, je společenská situace, která do značné míry determinuje priority a hierarchii hodnot v konkrétních podmínkách.
ZÁVĚR
Zkušenosti získané v průběhu řešení KVP lze shrnout do následujících bodů:
- analýza efektivnosti nákladů na sníženi rizik může být používána pro ohodnocení
ekonomicky

efektivního snížení rizika;

- efektivnost nákladů na snížení rizika může přispět k vývoji zásad, které poskytují rámec pro racionální strategii kontroly a řízení rizik;
- použití této metody může být také rozšířeno na zhodnocení priorit při vynakládání
prostředků na snižování rizik větších a komplexních průmyslových systémů. Přechod
od posuzováni jednotlivých zařízení k regionálním úvahám však vyžaduje jistou
opatrnost;
- provedení vlastní analýzy vyžaduje získání spolehlivých údajů o hodnoceném zařízení i lokalitě, ve které je umístěno a kterou bude ovlivňovati
- metodologie efektivnosti nákladů není rozpracována tak, aby mohla vhodně uvažovat
i sociální dopady a hlediska spojená s vnímáním rizik;
- některé PS ukázaly, že kromě klasického přístupu mohou být uvažována také nepřímá
rizika spojená se snížením rizik, a to pomocí input-output analýzy. Je však třeba
dalšího dopracování tohoto přístupu, než bude možné demonstrovat plnou proveditelnost tohoto integrovaného přístupu;
- při zpracování některých PS se podařilo dosáhnout takové komunikace s rozhodovateli, že konečná rozhodnutí mohla být založena na jejich výsledcích;
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- KVP přispěl v různých zemích k pochopení významu bezpečnosti a rizik rozhodovateli /managery/ v souvislosti mezi rozumným, efektivním investováním omezených státních prostředků a racionálním snižování rizik. To dává kontrole a řízení rizik
také mnoho dimensí: ekonomickou, sociální, politickou i technologickou
- KVP pomohl také zmenšit - pokračující výměnou informací a zkušeností - rozdíl
v odborné drovni mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi.
Se záměrem rozšířit oblast použitelnosti přístupu ekonomické efektivnosti na
komplexnější kontrolu a řízení rizik doporučují v závěrečném dokumentu / 3 / dále
propracovávat tuto metodologii.
Výsledky KVP ukázaly na následující otevřené problémy:
- neexistuje jednotný přístup při aplikaci EE na havárie. Není jasné, jak tento přístup může pomoci při rozhodování o snižování rizik v případě havárií s nízkou
pravděpodobností výskytu a s velkými následky;
- metodologie nebyla ověřena pro optimální rozmístění investic v případě, že se současně hodnotí různé druhy zařízení /regionální přístup ke kontrole a řízení rizik/;
- mělo by být vypracováno vzájemné propojení mezi EE a procesem kontroly a řízení
rizik;
- agregace rizik rozdílného rozsahu a charakteru /normálního provozu a havárií, dopady krátkodobé a dlouhodobé/.
V závěrečném dokumentu / 3 / se uvádějí také následující doporučení pro ty, kteří budou zpracovávat obdobné studie,rozhodovatela analytik mají v prvním stadiu společně stanovit cíl a postup prací. Pracovní tým se musí skládat z odborníků s dostatečnými znalostmi s zkušenostmi ze všech oblastí, které řešená problematika zahrnuje. Na počátku je třeba věnovat velkou pozornost zpracování přehledu všech vstupních
údajů a metod, které jsou potřebné pro úspěšné vypracování analýzy.
Uvedený přehled výsledků dokumentuje, že byly splněny hlavní cíle tohoto koordinovaného výzkumného programu.
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Инк« «jocecj. Кадлец, к.т.н., д-р Петр Горачек, к.т.н.
В статье обобщены результаты и заключения научно-исследовательской программы
"Сравнение эффективности затрат на понижение рискоЕ различных энергетических систеи", которую в 1&S3-19Ö3 гг. координировало Международное агентство по атомной
энергии. Нед ее решением работали совместно институты 18 стран-участниц, которые
разработали всего 33 прикладных соображения в области понижения рисков различных
энергетических систем и их частей. Было также проведено сравнение с эффективностью
затрат на понижение рисков в неэнергетической области. Оценивались риски для здоровья /профессиональные, населения/ и окружающей среды. Анализы конкретных случаев были разработаны для разных стадий процесса принятия решения и разных решателей. Результатом решения является далее 5 методологических соображений и 16 моделей. В Научно-исследовательском институте топливно-энергетического комплекса
было разработано 11 прикладных соображений и 1 методологическое соображение.
В статье приведены опыт, приобретенный в течение решения, до сих пор открытые проблемы и рекомендация для тех, которые будут разрабатывать подобные соображения.

RESULTS AND EVALUATION OF PARTICIPATION OF THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FUEL
AND ENERGY COMPLEX IN THE RESEARCH PROGRAMME OF IAEA "COMPARISON OF COST
EFFECTIVENESS OF RISK REDUCTION IN VARIOUS POWER SYSTEMS"
Josef Kadlec, Engr.,CSc, Petr Horáček, Dr. ,CSc.
Results and conclusions of the research programme "Comparison of cost effectiveness of risk reduction in various power systems" co-ordinateß ?л 1983 to 1988
by the International Atomic Energy Agency are summarized in the paper. Institutes
of 18 member countries which elaborated 33 case studies in the field of risk reduction in various power systems or their parts took part in its solution. Comparison
with cost effectiveness of risk reduction in non-power field was made as well.
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Health risks /professional, those of population/ and environmental risks were evaluated. The case studies were worked out for various stages of the decision-taking
process and various deciders. Furthermore, the solution resulted in 5 methodological studies and 16 models. 11 case studies and 1 methodological study have been
worked out in the Research Institute of the Fuel and Energy Complex.
Experiences obtained during solution, questions open till now and recommendations for those who will work out similar studies are given in the paper.

ERGEBNISSE UND AUSWERTUNG DER TEILNAHME DES FORSCHUNGSINSTITUTES DES BRENNSTOFFENERGETISCHEN KOMPLEXES AN LäSUNG DES FORSCHUNGSPROGRAMMS IAEO "VERGLEICH DER
EFFEKTIVITÄT DER KOSTEN AUF VERMINDERUNG DER RISIKEN VERSCHIEDENER
ENERGETISCHER SYSTÉME"
Dipl.-Ing. Josef KadJ.ec, C S c , RNDR. Petr Horácek, CSc.
Der Aufsatz fasst die Ergebnisss und Schlussfolgerungen des Forschungsprogranuns
"Vergleich der Effektivität der Kosten auf Verminderung der Risiken verschiedener
energetischer Systéme" zusarnmen, das in den Jahren 1983-1988 von der Internationalen
Atomenergie-Organisation koordiniert wurde. An seiner Lôsung arbeiteten Institute
von 18 Mitgliedstaaten zusammen, die insgesamt 33 Fallstudien aus dem Gebiet der
Verminderung der Risiken verschiedener energetischer Systéme und deren Teile ausgearbeitet haben. Es wurde auch Vergleich mit der Effektivität der Kosten auf Verminderung der Risiken im nicht-energetischen Bereich durchgefiihrt. Es wurden gesundheitliche Risikan /professionelle, der Einwohner/ sowie Umweltrisiken ausgewertet.
Die Fallstudien wurden fiir verschiedene Stadien des Entscheidungsprozesses und verschiedene Entscheider ausgearbeitet. Die Losung resultierte weiter in 5 methodologischen Studien und 16 Modellen. Im Forschungsinstitut
des brennstoffenergetischen
Komplexes wurden 11 Fallstudien und 1 methodologische Studie ausgearbeitet.
Im Aufsatz werden weiter die während der Losung erworbenen Erfahrungen, bisher
offene Probléme sowie Empfehlungen fur diejenigen, die ähnliche Studien ausarbeiten
werden, angefiihrt.
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ČINNOST VEDOUCÍHO PRACOVIŠTĚ VTR V ROCE 1988

ing. Jan Pouček, ing. Jaroslav Vomáčka, íng. Jiří Sýkora

'.•'•-:.••.umný .istav palivoenergetického komplexu plní úkoly vyplývající z jeho pověřeni funkcí vedoucího pracoviště pro vědeckotechnický rozvoj s meziodvětvovou působností pro palivoenergetický komplex, gestora hlavních směrů výzkumu v resortu paliv
a cncrcetiky a hlavního pracoviště státního vědeckotechnického programu P Ol "Těžba
u c.ušlt-jiitování vybraných druhů paliv". V roce 1988 byla činnost v těchto oblastech
.<ii,. - :.a zejména na vypracování návrhu záměru vědeckotechnického obsahu státního
\n~r• _amu rozvoje v oblasti rozvoje a intenzifikace energetického hospodářství, na
koordinaci státního vědeckotechnického programu P 01, přípravu podkladů pro jednání
kolegia ministra paliv a energetiky ke zvýšení účinnosti vědeckotechnického rozvoje
v resortu paliv a energetiky, zajištění druhé fáze inovačního procesu podle Opatření
č. 4/1989 ministra paliv a energetiky a dále poskytování specifických informací
z oblasti pověření pro centrální orgány a spolupracující organizace.
1. NÁVRH VĚDECKOTECHNICKÉHO OBSAHU STÁTNÍHO PROGRAMU ROZVOJE
Významnou součástí přestavby hospodářského mechanismu jsou opatření směřující
k podstatnému posílení úlohy vědy a techniky v hospodářském i sociálním rozvoji.
Proto se v nadcházejícím období budou uplatňovat opatření ke zvýšení účinnosti
vědeckovýzkumné základny, zejména v oblasti jejího řízení.
Základním záměrem je
- -zvýraznění dlouhodobého a koncepčního charakteru výzkumu a vývoje,
- posílení věcného posuzování cílových záměrů daných státními programy rozvoje,
- snížení administrativní náročnosti při dosažení operativnosti a pružnosti řízení.
Plánování základního výzkumu a aplikovaného ekonomického výzkumu musí vycházet
ze stejných principů jako plánování technického rozvoje. Je však nutno počítat s určitými odchylkami, jejichž návrhy připraví ČSAV a REV.
Pokud jde o hospodářskou sféru, nepředpokládá se, že z úrovně SK VTRI by byl
proces vědeckotechnického rozvoje normativně upravován, protože organicky souvisí
s výrobou a musí se rozvíjet v souladu s jejími podmínkami.
Předpokládá se vydání jednoho předpisu pro řízení VTR z úrovně centra, který
by měl nahradit směrnici FMTIR č. 8/1978 o oponentním řízení, směrnici FMTIR č. 9/
1980 pro propočty ekonomické efektivnosti a vyhlášku SK VTRI č. 76/1986 Sb. o kontrole plánu RVT a investic pro jeho realizaci. Dále se předpokládá zjednodušení Jednotných metodických pokynů pro vypracování návrhu pětiletých a prováděcích plánů,
část koordinace úkolů TR.
Věcickotechnický rozvoj je nutno chápat jako kontinuální proces, který je integrální součástí reprodukčního procesu. Jeho zdroji jsou vlastní výzkumné a vývojové poznatky vědeckotechnického potenciálu ČSSR, dovozy nové techniky, zapojení čs.
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ekonomiky do mezinárodní dělby práce, úroveň vědeckotechnické spolupráce, nákup licencí, využívání vědeckotechnických a ekonomických informací ze světa apod. V podmínkách čs. ekonomiky má mimořádnou úlohu účinnost práce vlastní výzkumné a vývojové
základny, tj. efektivnost realizovaných výsledků úkolů výzkumu a vývoje.
Základem pro věcná rozhodnutí o dalším rozvoji národního hospodářství jsou prognostické práce, na které navazuje jako předplánovací etapa dlouhodobý výhled vědeckotechnického, ekonomického a sociálního rozvoje.
Významným krokem při uplatňování principu dlouhodbosti a komplexnosti je cílově
programový přístup, který umožňuje soustředit pozornost na významné úkoly reprodukčního procesu v časovém předstihu a ve větSí hloubce, než umožňuje v celé šíři střednědobý plán, a to s konkrétním zaměřením na dlouhodobé cíle, vyplývající z požadavků
sociálně ekonomického rozvoje.
Významnou součástí dlouhodobého výhledu ekonomického, sociálního a vědeckotechnického rozvoje proto budou státní programy rozvoje jako forma uplatnění cílově programového přístupu při zabezpečování realizace vybraných dlouhodobých základních
programových záměrů.
Státní programy rozvoje mají koncepčně realizační charakter a jsou celospolečenskými prioritami. Cílem těchto programů je řešení, příprava a realizace rozhodujících kvalitativních, kvantitativních a strukturálních přeměn meziodvětvové povahy,
na nichž významně závisí vytvoření základních podmínek pro dosažení perspektivních
společenskoekonomických záměrů rozvoje socialistické společnosti. Nepokrývají celý
reprodukční proces, ale jsou zaměřeny na rozhodující hybné články při řešení zásadních problémů rozvoje výrobní i nevýrobní sféry.
Významným prostředkem, resp. nosným prvkem k naplnění cílů kvalitativních
a strukturálních změn, je vědeckotechnický rozvoj. Proto je kromě realizační části
nedílnou složkou státního programu rozvoje jeho vědeckotechnický obsah, tj. cílově
orientovaný výzkum a vývoj. Vědeckotechnický obsah zajišEuje především řešení průřezových nosných směrů vědy a techniky na daném tíseku, které je nezbytné ke splnění
programových

cílů.

Státní programy rozvoje mají dlouhodobou povahu. Sestavují se v zásadě na dobu
potřebnou k dosažení vytyčeného cíle, zpravidla na 5 až 15 let. Z časového horizontu řešení programu se vytvářejí pětileté výseky.
Tvorba a návazně i realizace státního programu rozvoje budou řízeny vládou jmenovaným gestorem státního programu rozvoje.
Finanční prostředky potřebné k realizaci státního programu rozvoje bude zabezpečovat jednak stát, jednak podniková sféra na základě samofinancování. Gestor programu navrhne jako formy zabezpečení program státní zakázky a jmenovité úkoly. Výklad těchto kategorií není dosud vyjasněn - základní rozdíl je v tom, še státní zakázky mají být plně zabezpečeny ze státních prostředků, zatímco na financování jmenovitých úkolů bude stát podnikové sféře přispívat. Stát bude intervenovat - plně
či částečně - především v těch případech, když řešení přesahuje rámec a finanční
možnosti dané organizace, popř. když účast v orogramu není pro organizaci ekonomicky výhodná, je však důležitá pro společnost.
S respektováním uvedených zásad plánovitého řízení VTR bylo v průběhu roku 1988
v odboru VP VTR zpracováno pod metodickým vedením odboru rozvoje vědy a techniky
FMPE a ve spolupráci s SK VTRI několik postupně upřesňovaných verzí návrhu záměru
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vědeckotechnického obsahu státního programu rozvoje "Rozvoj a intenzifikace energetického hospodářství ČSSR". Pro naplnění programu konkrétními státními .iakázkami
a jmenovitými úkoly byl zpracován i návrh náplně vlastního programu. Z tohoto hlediska byly pro dosažení cílů orogramu - v souladu s vědeckotechnickou politikou,
potřebami a možnostmi vyplývajícími z dlouhodobých výhledů a se zřetelem na zinény
ve struktuře zdrojů a spotieby paliv a energie - stanoveny prioritní směry programu,
pro něž byl zpracován vědeckotechnický obsah. Jsou to:
- ."ákladní koncepční a systémové řešeni palivoenergetickeho komplexu, jehož cílem je
vytvorení podkladů /objasňování zákonitostí, podmínek a hybných sil rozvoje energetického hospodářství/ pro rozvíjení státní energetické politiky, pro rozhodování centra o řízení reprodukčního procesu v oblasti palivoenergetjckých zdrojů
a spotřeby a o příslušných metodách a nástrojích.
- Snižování energetické náročnosti národního hospodářství, kde základním cílem je
snížení energetické náročnosti národního hospodářství do roku 2000 nejméně o jednu
třetinu. Cestou k dosažení tohoto záměru jsou zejména strukturální a technická
opatření jak v resortu paliv a energetiky, tak ve všech ostatních resortech. K této problematice však musí vzniknout nový přístup - místo "šetření" je nutno snižování energetické náročnosti pozdvihnout na kvalitativně vyšší úroveň při důsledném využití všech možností vědy a techniky.
- Rozvoj jaderné energetiky. Cílem je dosažení instalovaného výkonu nejméně 10 280 MW
a 56 % podílu jaderných elektráren na výrobě elektřiny v roce 2000 při snížení
měrné investiční náročnosti. Dále je to využití tepla z jaderných zdrojů v soustavách CZT.
- Racionální využíváni zemního plynu a rozvoj plynofikace. Cílem je připravit národní hospodářství na absorpci zvýšených zdrojů zemního plynu pro uspokojení potřeb
energie s minimální spotřebou zemního plynu při minimálních nárocích na investice, a to se zřetelem na snížení emisí N 0 x >
- Klíčové problémy odvětví paliv a energetiky.
. Zachování a využití nerostného_bohatství£ kde je záměrem zpomalení a oddálení
vyčerpání neobnovitelných přírodních zdrojů surovin - využívaných v současné
době zejména pro výrobu energie - s potenciální možností jejich využití v budoucnosti pro jiné dčely.
• ?.vý_šení využití získaných tuhých_paliv s cílem snížení nároků na těžbu zvýšením
účinnosti technologických přeměn.
. Rozvoj_technologií_v£robY_a_dopraVY glektřiny_ a tftgla. Cílem je zvýšení technické úrovně elektrizační soustavy a soustav centralizovaného zásobování teplem
na úroveň vyspělých států, která, zajistí zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny a tepla, zvýšení dosahu SCZT.
. Humanizace_hgrnické E r á c ě s e záměrem zvýšit bezpečnost práce a zlepšit hygienické podmínky práce v dolech ke zmírnění sociálně zdravotních problémů.
V případě, že navržený program nebude v uvedené formě schválen, lze soubor úkolů, tvořících vědeckotechnický obsah navrhovaného programu, využít jako koncepci
rozvoje vědy a techniky resortu paliv a energetiky v 9. pětiletce. Jednotlivé úkoly
by pak byly řešeny jak v rámci některých schválených programů nebo jako tzv. významné vědeckotechnické úkoly mimo programy, tak i v rámci hospodářské sféry /státní
podniky/.
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2. ČINNOST HLAVNfHO PRACOVIŠTĚ STÁTNÍHO VĚDECKOTECHNICKÉHO PROGRAMU P Ol
Výkonem činnosti hlavního pracoviště státního vědeckotechnického programu /SVTP/
P Ol "Těžba a zušlechťování vybraných druhů paliv" je vCPEK pověřen gestorem programu -FMPE - od 1.1.1987.
V uplynulém období byla ve spolupráci s odborem rozvoje vědy a techniky FMPE
a v úzké součinnosti s gestory dílčích vědeckotechnických programů průběžně vyvíjena činnost zejména v oblasti koordinace mezi dílčími programy, v oblasti kontroly
plnění a realizace dílčích programů, dále v oblastech návrhu koncepce programu /včetně případných dprav/ a vytváření vazeb mezi programem SVTP P Ol a dkoly základního
výzkumu, aplikovaného ekonomického výzkumu a ostatními státními programy.
Byla zpracována zpráva o plnění programu za rok 1987 a návrh aktualizace SVTP
P 01 na období do roku 1990. Dále bylo připraveno 5. zasedání Rady programu /včetně
podkladových materiálů a kontroly rikolů z předchozího zasedání/ a připraveny podklady pro 6. zasedání Rady programu. Byl též vypracován návrh uceleného řešení komplexu
uhelného hornictví, těžby živic a zušlechťování vybraných druhů paliv, včetně řešení
otázek snižování energetické náročnosti v 9. pětiletce a byl vypracován plán činnosti hlavního pracoviště SVTP P 01 na rok 1989, který byl projednán s gestorem programu. Součástí činnosti byla i odborná asistence při prověrce státních dkolů zařazených do programu, která byla prováděna pracovníky FMPE.
Další činnost se týkala koncepčního zaměření problematiky řešené v SVTP P 01
v časových horizontech po roce 1990 a je směrována k přípravě nového státní programu pro oblast energetického hospodářství ČSSR s důrazem na snižování energetické náročnosti. Současný program zabezpečuje cíle čs. palivoenergetického komplexu od průzkumu zásob, přes koncepční rozvoj těžby a užití paliv v národním hospodářství, až
po technicko-technologický výzkum týkající se dobývacích a dpravárenských procesů
paliv, jejich

užití a přeměn. Program na příští období bude koncipován odlišně se

zaměřením na nejvýraznější priority. Proto byla věnována pozornost zajištění kontinuity výzkumu problematiky řešené v SVTP P 01 i v budoucím období.
VtÍPEK byl rozhodnutí FMPE pověřen výkonem vybraných činností nezbytných ke koordinaci nového líkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky P 01-125-828 "Výzkum
racionálního vytěžení a dpravy uhelných zásob v ČSSR", který vznikl spojením dkolů
navržených v rámci SVTP P 01 v dílčích programech DVTP 01.2 "Koncepční problémy těžby a užití paliv", DVTP 01.3 "Povrchová těžba uhlí" a DVTP 01.4 "Hlubinná těžba
uhlí".
V rámci pracoviště VP VTR byla vytvořena pracovní skupina pro koordinaci tohoto dkolu pod vedením vědeckého tajemníka Ing. Evžena Synka, CSc. a byly zahájeny
nezbytné práce pro uzavření hospodářských smluv a dohod o podílovém financování. Tento tíkol sestává ze tří samostatných částí - technologie dpravy černého uhlí, koncepce rozvoje těžby a úpravy uhlí, technologie típravy hnědého uhlí. Řešiteli příslušných částí jsou Rozvoj a projektování Ostrava, VTÍPEK a Výzkumný tístav pro hnědé uhlí
v Mostě. Cílem líkolu je zvýšení využití uhelné substance, dspora ušlechtilých paliv,
zlepšení životního prostředí využitím uskladněných uhelných kalů a racionální využití přírodních zásob fosilních paliv.
3. ŘÍZENÍ INOVAČNÍHO PROCESU A ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY V KESORTU PALIV A ENERGETIKY
Odbor VP VTR byl zapojen do prací na řízení inovačního procesu v resortu paliv
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a energetiky ve smyslu Opatření č. 4/1987 ministra paliv a energetiky o řízení inovačního procesu v resortu.
Záměrem tohoto opatření je zabezpečit potřebnou provázanost mezi plánem rozvoje vědy a techniky jednotlivých organizací a prognózami i výhledy resortu paliv
a energetiky včetně jeho odvětví při využití již dříve zavedeného systému gestorů
hlavních směrů výzkumu /HSV/. Systém řízení inovací upravuje vztahy mezi jednotlivými fázemi inovačního procesu. VP VTR zabezpečilo výchozí podmínky pro druhou fázi
inovačního procesu zpracováním "Upřesnění výchozích předpokladů pro dopracování záměrů VTR resortu paliv a energetiky do roku 2005".
Gestorům HSV bylo uloženo zajistit druhou fázi inovačního procesu zpracováním
a projednáním inovačních lisců. Práce byly usměrňovány s cílem vytvořit soustavu
progresivních inovačních změn pro období do roku 2000, zvláště v oblasti technologií, výrobků a automatizovaných systémů řízení technologických procesů, které by byly srovnatelné s technickou úrovní v průmyslově vyspělých státech, předpokládanou
v době realizace v ČSSR.
Při zpracovávání inovačních listů v roce 1988 se vycházelo z dřívějších přehledů inovací zpracovaných ve VP VTR i v programu SPEV 908. Inovační listy byly předloženy všemi gestory HSV s výjimkou HSV 1, 11, 12,kde nebyly zpracovány se zřetelem
na systémový charakter výzkumu.
Inovační listy zpracované pro inovace vyšších řádů /4 až 7/ byly v srpnu 1988
po prostudování jednotlivě posouzeny ve spolupráci odboru rozvoje vědy a techniky
FMPE a odboru VP VTR VTÍPEK. Bylo shledáno, že výběr inovací v jednotlivých oborech
a jejich zpracování je vesměs zaměřeno na rozhodující problémy odvětví či podniků.
Proto bylo uloženo využít vybrané významné inovace při přípravě státního programu
rozvoje v oblasti rozvoje racionálního energetického hospodářství s důrazem na snížení energetické náročnosti při stagnaci investičních vstupů do palivoenergetického
komplexu. U dalších inovací, vesměs nižších řádů, bylo doporučeno řešení v rámci hospodářského plánu organizací.
Na základě požadavku odboru rozvoje vědy a techniky FMPE odbor VP VTR zpracoval podklady pro jednání kolegia ministra paliv a energetiky ČSSR o rozvoji vědy
a techniky v resortu, které se konalo začátkem července 1988.
Slo o vybrané kapitoly zprávy, které odbor zpracoval podle osnovy dohodnuté
s odborem rozvoje vědy a techniky FMPE:
- zhodnocení významu RVT pro plnění úkolů resortu v 8. pětiletce,
- přehled zaměření RVT v resortu v 8. pětiletce,
- zkušenosti s řízením RVT v 8. pětiletce,
- postavení a poslání RVT v resortu v 9. pětiletce,
- příprava RVT v 9. pětiletce,
v tom informace o přípravě státních programů rozvoje a lítlumu na období do r.
2005 včetně návrhu na státní program a jeho vědeckotechnický obsah v oboru palivoenergetického komplexu,
- návrhy zabezpečení RVT v resortu v 9. pětiletce.
Dále byly zpracovány přílohy dokumentující podrobněji tyto kapitoly jak číselnými iídaji, tak přehledy výzkumných směrů, resp. úkolů.
Při hodnocení efektivnosti RVT poukázal odbor VP VTR na rozpory v dosavadní metodice, která, zejména při sumárním hodnocení, pomíjí časový posun mezi vynakládáním
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prostředků na RVT a vznikem ekonomických efektů. Porovnáním sumy vynaložených prostředků za pětiletku s obdobnou sumou efektů srovnáváme nesrovnatelné, prakticky
efekty RVT předešlé pětiletky s náklady na RVT pětiletky hodnocené.
Rozborem řízení RVT v 8. pětiletce a porovnáním se zásadami přestavby byl získán poznatek, že zformování hlavních směrů výzkumu /HSV/ v resortu a pověření gestorů jejich řízením přes řadu nedostatků - především nedostatečné vybavení gestorů
pravomocemi a kampaňovitost jejich práce - přispělo k upřesnění záměrů výzkumu a vývoje do r. 2005 /tzv. dlouhodobé záměry RVT/ a umožnilo včasnou a vcelku kvalitní
přípravu 8. pětiletky v oboru vlastního plánu RVT. Umožnilo však i kvalitní přípravu dlouhodobých plánů koncernů, zejména zpracování jejich technické politiky.
Z toho vyplynuly návrhy na zabezpečení 9. pětiletky v oboru ekonomických nástrojů řízení RVT, v hodnocení ekonomické efektivnosti RVT, v kádrovém zabezpečení RVT
a pro řešení organizační struktury vědeckovýzkumné základny resortu.
Kromě podkladů pro zprávu do kolegia zpracoval odbor VP VTR na požadavek

s.ná-

městka ministra Ing. Kozáka teze o RVT v resortu pro jeho úvodní vystoupení na zmíněném kolegiu ministra.
4. ZAJIŠŤOVANÍ SPECIFICKÝCH INFORMACÍ
Vedoucím pracovištím vědeckotechnického rozvoje je uloženo v souladu s jejich
pověřením zajišťovat specifické informace z oblasti jejich působnosti. Na základě
plánu práce bylo zpracováno šest "Informací VP VTR pro PEK", které byly předány
spolupracujícím organizacím a vybraným centrálním orgánům:
č. 1 Tendence rozvoje nergetiky
č. 2 Situace uhlí v roce 1986 a její prognózy.
č. 3 Soupis vybraných úkolů plánu VTÍPEK na rok 1988 za oblast výzkumu rozvoje palivoenergetického komplexu.
č. 4 Situace a rozvojové plány zemí EHK OSN ve výrobě a spotřebě elektrické energie.
č. 5 Metody hodnocení míry účinnosti zhodnocování spotřeby energie /Problematika
energetické náročnosti - část 1./.
Informace č. 1 "Tendence rozvoje energetiky" je studijní prací, představující
vstup do srovnávací analýzy rozvoje energetiky a způsobů jejího zajišťování v průmyslově vyspělých zemích světa. Pojem energetiky je v této práci chápán komplexně
jako souhrn výrobních procesů od získávání primárních zdrojů až po přeměnu na elektřinu a teplo.
Informace č. 2 "Situace uhlí v roce 1986 a její prognózy" uvádí ddaje o těžbách, spotřebě a mezinárodním obchodu uhlím v celém světě a zvláště členských zemích
EHK OSN. Jsou zde zpracovány svodné materiály zpracované v roce 1987 sekretariátem
EHK na základě podkladů členských zemí. Nejdůležitější údaje jsou porovnány se staršími podklady z roku 1983 a 1985
Informace č. 3 "Soupis vybraných úkolů plánu VTÍPEK na rok 1988" je určen především pracovníkům spolupracujících VP VTR a organizacím i pracovníkům FMPE k jejich seznámení s okruhem problémů řešených ve VÚPEK v roce 1987.
Informace č. 4 "Situace a rozvojové plány zemí EHK OSN ve výrobě a spotřebě
elektrické energie" uvádí sta" ve výrobě elektrické energie jak ve vybraných státech
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EHK, tak celkově včetně omezování negativních vlivů výroby elektrické energie na
životní prostředí. Vývojové tendence jsou porovnány s prognózami zpracovanými
v ČSSR.
V Informaci č. 5 "Metody hodnocení míry účinnosti zhodnocování spotřeby energie" jsou popsány, charakterizovány a analyzovány čtyři rozličné metody hodnocení
míry účinnosti zhodnocování energie: /a/ relací vstupu a výstupu energetického hospodářství, /b/ koeficientem elastičnosti, /c/ energetickou nákladovostí a /d/ energetickou náročností. Analýza je doplněna obecnou charakteristikou ukazatele "energetická náročnost" a rozborem podmínek determinujících reprezentativnost, spolehlivost a mezinárodní porovnatelnost tohoto ukazatele.
Na tuto informaci navázala technickoekonomická studie "Analýza energetické náročnosti čs. národního hospodářství v porovnání s vyspělými kapitalistickými státy". Ve studii jsou podána mezinárodně i časově porovnatelná data energetické náročnosti, definovaná podílem celkové spotřeby prvotních energetických zdrojů /v ekvivalentním přepočtu/ ku tvorbě hrubého domácího produktu v přepočtu na USD a stálé
ceny z r. 1980. Data byla vypočtena za ČSSR, 11 vyspělých KS a 4 socialistické země
a za časovou řadu 1960-1985. Ve studii je podána podrobná porovnávací analýza energetické náročnosti ČSSR a vyspělých KS - zejména pak porovnání energetické náročnosti ČSSR s váženým průměrem tohoto ukazatele za 9 vyspělých evropských KS /Belgii,
Dánsko, Finsko, Francii, Nizozemsko, NSR, Rakousko, švédsko a švýcarsko/.
Studie se dále zabývala analýzou vlivu některých faktorů na výši energetické
náročnosti, konkrétně analýzou vlivu podílu tuhých paliv /zejména uhlí/ v palivoenergetické bilanci a analýzou vlivu velikosti poměrné výroby surové oceli, se závěrem, že vliv podílu tuhých paliv je velmi malý, zatímco vliv velikosti výroby surové oceli je významný.
Stučiie se dále zabývá funkčním vztahem mezi energetickou náročností a poměrnou
tvorbou hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele a předkládá návrh na využití
tohoto vztahu při systémových analýzách.
Mimo rámec Informací VP VTR byla zpracována "Informace o zaměření základního
výzkumu v ďGG-ČSAV v oblasti PEK v r. 1987", v níž jsou shrnuty výsledky základního
výzkumu v oblasti palivoenergetického komplexu za rok 1987. Podkladem pro tuto Informaci byla výroční zpráva tfstavu geologie a geoteohniky ČSAV, kde se řeší podstatná část úkolů základního výzkumu v oblasti palivoenergetického komplexu. Informace
se zabývá vlastnostmi uhlí, jevy při těžbě a hlavně zpracováním a zušlechťováním
uhlí.
5. ZAJIŠŤOVÁNÍ DALŠÍCH ČINNOSTÍ VP VTR
Odbor VP VTR zajistil věcně i organizačně 5. zasedání vědecké rady VlÍPEK. Vědecká rada kladně hodnotila výsledky výzkumných tíkolů řešených ve VTÍPEK a spolupráci na úkolech vyplývajících z potřeb centrálních orgánů. Výsledky výzkumu však ne
vždy slouží jako podklad pro rozhodnutí v předmětné záležitosti - vědecká rada VtJPEK
by měla působit ke správnému prosazování výsledků výzkumu. Vědecká rada též vyjádřila souhlas s dalším zaměřením práce VTÍPEK a doporučila věnovat zvýšenou pozornost
zejména řešení snižování energetické náročnosti v 9. pětiletce a zpracování nosných
směrů pro podporu státního programu rozvoje v úzké spolupráci se SPK. Bylo též doporučeno

založení komplexního výzkumu problematiky elektrizace, a to od zdrojů po
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spotřebu včetně začlenění paroplynových cyklů a ekologie. Pro další rozvoj je nutná
podrobná znalost naší surovinové základny, proto se doporučuje účastnit se ve spolupráci s ČGlí na získávání přehledu o zdrojích po roce 2000 a v dalších letech.
K další činnosti vědecké rady samotné bylo doporučeno častější svolávání jejích
zasedání a vytváření dílcích pracovních skupin pro jednotlivé problémy. V tomto
smyslu byl zpracován návrh na zvýšení účinnosti vědecké rady VÚPEK, který mimo uvedené obsahuje návrh snížení počtu členů vědecké rady a způsob zesílení odborných
kontaktů mezi jejími členy a pracovníky VTÍPEK.
Dále byla ve VP VTR zpracována řada podkladů z oblasti VTR pro úkoly řešené
ve VTÍPEK. Pro "Návrh koncepce rozvoje a strukturálních změn resortu paliv a energetiky do roku 2005" byla zpracována koncepce rozvoje VTR a nástin výzkumných úkolů
VTR na 9. pětiletku; podkladem byly dlouhodobé záměry RVT v resortu svodně zpracované v "Návrhu hlavních směrů a dílčích záměrů VTR odvětví resortu paliv a energetiky do roku 2005" a koncepce rozvoje palivoenergetického komplexu zpracované ve
VTÍPEK.
Pro poradce ministra byly zpracovány podklady o teoretických přístupech, praxi
a realizaci VTR v palivoenergetickém komplexu.
Byl též vypracován návrh nového účinnějšího způsobu vnitřního posuzování prací VlÍPEK.
Pracovníci VP VTR dále pokračovali v neformálních stycích s vedoucími pracovišti VTR v resortu i mimo něj, účastnili se seminářů, porad a odborných konferencí.
Závěrem lze konstatovat, že úkoly plynoucí ústavu z funkce vedoucího pracoviště VTR s meziodvětvovou působností pro palivoenergetický komplex byly splněny podle
plánu.
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энергетического хозяйства и проекты развития науки и техники в той же самой
области в следующем периоде;
- обеспечение специфической информации в области поручения с учетом также проблематики энергоемкости;
- управление государственной научно-технической программой Р 01 и ее координирование.

ACTIVITIES OF THE HEAD OFFICE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT IN 1988
Jan Pouček, ENgr., Jaroslav Vomáčka, Engr., Jiří Sýkora, Engr.
The activities of the Head Office for Scientific and Technical Development in
the fuel and energy complex were, in compliance with the plan, oriented primarily
to:
- processing data for evaluation of the development done until now and preparation
of conceptions in development of science and technique;
- proposals of scientific and technical contents of the state programme in power
economy and proposals of development of science and technique in this field in
the next period;
- furnishing specific informations within the scope of its commission with respect
also to the problems of power demand;
- control and co-ordination of the state scientific and technical programme P 1.

TÄTIGKEIT DER LEITSTELLE DER WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN
ENTWICKLUNG IM JAHRE 1988
Dipl.-Ing. Jan Pouček, Dipl.-Ing. Jaroslav Vomáčka, Dipl.-Ing. Jiří sýkora
Die Tätigkeit der Leitstelle der wissenschaftlich-technischen Entwicklung für
den brennstoffenergetischen Komplex wurde im Jahre 1988 in Übereinstimmung mit dem
Plan insbesondere gerichtet auf:
- Ausarbeitung der Unterlagen für Auswertung der bisherigen Entwicklung und Vorbereitung der Konzeptionen auf dem Gebiet der Etwicklung der Wissenschaft und
Technik;
- Vorschläge des wissenschaftlich-technischen Inhaltes des staatlichen Programms auf
dem Gebiet der energetischen Wirtschaft und Vorschläge zur Entwicklung der Wissenschaft und Technik auf diesem Gebiet in der nächsten Periode;
- Sicherstellung spezifischer Informationen im Umfang der Beauftragung mit Bezug
auch auf die Problematik der energetischen Anspruchsvölligkeit;
- Leitung und Koordination des staatlichen wissenschaftlich-technischen Programms P 01.

