Ocel 1-01

Roční výkaz
ocelářského průmyslu

Registrováno
ČSÚ ČV 80/06
ze dne 2. 6.2005
IKF 110006

za rok 2006

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2006. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz laskavě doručte do 28. 2. 2007
ČSÚ - Odbor statistického zpracování Plzeň, Slovanská alej 36, 326 64 Plzeň
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz

IČO

OKEČ

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
OKEČ - kód podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností za převažující činnost zpravodajské jednotky
Společné vysvětlivky:
Všechny vykazované údaje se uvádějí celočíselně, tj. bez desetinných míst.
Zpravodajskou povinnost k výkazu Ocel 1-01 mají ekonomické subjekty s průmyslovou činností v oboru výrobků SKP 27.1 až 27.3
(Výroba železa, oceli, feroslitin, válcování výrobků za tepla a za studena, výroba ocelových trubek, tváření výrobků za
studena).
Při vykazování údajů za období minulého roku se v případě metodických příp. organizačních změn provede přepočet údajů za minulé
období na metodiku platnou ve stávajícím roce, resp. na stávající organizační strukturu, aby vykazované údaje sledovaného
období a minulého období byly srovnatelné. Nelze-li zabezpečit odpovídající přepočet, provede se kvalifikovaný odhad.
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).

© 29.08.2006

Ocel 1-01 str. 2/9

447

Bilance ocelového
a litinového šrotu
(v tunách)

05447

Čís.
řád.

Za minulý rok

Za sledovaný rok

a

1

2

Stav zásob k 1.1.

01

Vlastní výskyt šrotu v rámci společnosti

02

z toho

litinový šrot

03

šrot z nerezavějící oceli

04

šrot z legované oceli, jiné než nerezavějící

05

Nákup šrotu (ř.10+11+12)

z toho

v tom

06

litinový šrot

07

šrot z nerezavějící oceli

08

šrot z legované oceli, jiné než nerezavějící

09

z tuzemských zdrojů

10

ze zemí Evropské unie

11

ze zemí mimo Evropskou unii

12

Zdroje šrotu celkem (ř.01+02+06)

13

Spotřeba šrotu celkem

14

v elektrických pecích

15

litinový šrot

16

šrot z nerezavějící oceli

17

šrot z legované oceli, jiné než nerezavějící

18

z toho

Prodej šrotu celkem

z toho

19

litinový šrot

20

šrot z nerezavějící oceli

21

šrot z legované oceli, jiné než nerezavějící

22

Stav zásob šrotu k 31.12. (ř.13-14-19)

23

Kontrolní součet (ř.01 až 23)

99
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448

Spotřeba a prodej
paliv a energie
v ocelářském
průmyslu
05448

m
i
n
u
l
ý
r
o
k

r
o
k

příprava
vsázky

vysoké
pece

ocelárny
a slévárny
oceli

válcovny
za tepla
a za studena

rourovny

výroba
elektrické
energie

ostatní
provozy

1

2

3

4

5

6

7

8

Prodej

b

tuny

01

X

uhlí

tuny

02

X

koks

tuny

03

X

ostatní pevná paliva

tuny

04

X

tuny

05

X

Plynná paliva (ř.07 až 10)

GJ

06

X

vysokopecní plyn

GJ

07

koksárenský plyn

GJ

08

konvertorový plyn

GJ

09

jiný plyn

GJ

10

X

Pevná paliva (ř.12 až 14)

tuny

11

X

uhlí

tuny

12

X

koks

tuny

13

X

ostatní pevná paliva

tuny

14

X

tuny

15

X

Plynná paliva (ř.17 až 20)

GJ

16

X

vysokopecní plyn

GJ

17

koksárenský plyn

GJ

18

konvertorový plyn

GJ

19

jiný plyn

GJ

20

v tom

Kapalná paliva

9

v tom

Z
a
s
l
e
d
o
v
a
n
ý

hutní
koksovny

a
Pevná paliva (ř.02 až 04)
Z
a

Spotřeba
Měřicí Čís.
jednotka řád.

v tom

Kapalná paliva

v tom

Kontrolní součet (ř.01 až 20)

99

X
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Bilance elektrické energie
v ocelářském průmyslu
(v MWh)

05449

Čís.
řád.

Za minulý rok

Za sledovaný rok

a

1

2

Zdroje elektrické energie (ř.02+03)

01

vlastní výroba

02

nákup

03

v tom
Použití elektrické energie (ř.05+18+19)

04

Spotřeba elektrické energie podle provozů (ř.06 až 17)

05

v tom

hutní koksovny

06

aglomerace a provozy na přípravu vsázky

07

vysoké pece a elektrické pece na výrobu
surového železa

08

elektroocelárny a zařízení plynulého lití

09

ostatní ocelárny a zařízení plynulého lití

10

válcovny za tepla

11

válcovny širokého pásu za studena

12

rourovny ocelových bezešvých trubek

13

rourovny ocelových svařovaných trubek

14

válcovny úzkého pásu za studena

15

provozy vyrábějící elektrickou energii

16

ostatní výrobní provozy

17

Prodej elektrické energie

18

Ztráty

19

Kontrolní součet (ř.01 až 19)

99
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Pořízení dlouhodobého hmotného
majetku v ocelářském průmyslu
podle jednotlivých provozů 05450
(v tis. Kč)

Čís.
řád.

Za minulý rok

Za sledovaný rok

a

1

2

Koksovna

01

Provoz na přípravu vsázky

02

Provoz výroby surového železa a feroslitin

03

Provoz tavení oceli

04

z toho

05

elektrické pece

Zařízení pro plynulé lití

06

Válcovny (ř.08 až 11)

07

plochých výrobků

08

dlouhých výrobků

09

širokého pásu za studena

10

zařízení na nanášení povlaků

11

v tom

Rourovny

12

Ostatní provozy

13

Celkový souhrn (ř.01+02+03+04+06+07+12+13)

14

z toho

15

na ochranu životního prostředí (ekologii)

Kontrolní součet (ř.01 až 15)

451

Kapacity a skutečná produkce
v ocelářském průmyslu podle
jednotlivých sortimentů
(v tis. t)
05451

99

Za minulý rok
Čís.
maximální
skutečná
řád. možná výroba
výroba
(MPP)
(ACP)
a

Koks

01

Aglomerace

02

Surové železo a feroslitiny

03

Surová ocel

04

ocel z elektrických pecí

05

ocel odlitá na zařízení pro plynulé lití

06

z toho
Výrobky získané válcováním za tepla

07

ploché výrobky

08

dlouhé výrobky

09

v tom
Výrobky, získané z výrobků válcovaných za tepla
(bez výrobků s povrchovými povlaky)

10

dělených z výrobků za tepla válcovaných

11

za studena válcované výrobky

12

z toho
Výrobky válcované s povrchovými povlaky

13

Ocelové trubky bezešvé

14

Ocelové trubky svařované

15

Ostatní výrobky

16

Kontrolní součet (ř.01 až 16)

99

1

2

Za sledovaný rok
maximální
možná výroba
(MPP)

skutečná
výroba
(ACP)

3

4
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Metodické vysvětlivky - proti minulému roku nezměněny
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V tomto oddíle se vykazují souhrnné údaje za jednotlivé provozy, které vyrábějí železo nebo ocel, a které spotřebovávají nebo
produkují šrot. Pokud společnost (podnik) má lokálně integrovanou slévárnu oceli, měla by být považována za její součást.
Lokálně integrované provozy jsou provozy pod stejným managementem a ve stejném místě. Tento oddíl vyplní všechny
společnosti produkující výrobky skupiny SKP 271 až 273, které produkují nebo prodávají šrot, i když jej nespotřebovávají. Týká
se to válcoven, rouroven, tažíren drátu a tyčí, kováren a dalších integrovaných provozů, které zpracovávají ocelové nebo
litinové výrobky. Toto výkaznictví se netýká sléváren litiny a neintegrovaných sléváren oceli.
Za šrot se považuje:
- litinový a ocelový šrot, vznikající během výroby nebo zpracování železa a oceli (výrobní) nebo vratný a amortizační
šrot ze starých výrobků z litiny nebo oceli a demontáží rušených provozů a strojního vybavení (včetně nakupovaného šrotu),
který je vhodný pro přetavení,
- žlabový a další odpad při odlévání oceli, včetně licích a vtokových kanálů, a také vadné a vyřazené ingoty, které
nebyly započtené do výroby oceli,
- slitky z pánví (mimo odlité do písku).
Za šrot se nepovažuje odpad obsahující železo, který je však značně znečištěn nekovovými látkami (organického i anorganického
původu) během tavení, tepelné nebo mechanické úpravy, například:
- vysokopecní žlabový šrot,
- ocelárenská struska,
- okuje z ohřívacích pecí, válcování a kování,
- odpad z konvertorů,
- slitky z pánví, odlité do písku.
Z hlediska jakosti je rozlišován šrot:
- litinový,
- z nelegované oceli, kde určující obsahy jednotlivých prvků v žádném případě nedosahují mezních hodnot, jak je
definováno v článku 3.2.3 a v tabulce 1, vč. poznámek pod čarou ČSN EN 10020:
- 1,65 % manganu
- 0,60 % křemíku
- 0,40 % mědi nebo olova
- 0,30 % chrómu, niklu, hliníku, kobaltu nebo wolframu
- 0,10 % vizmutu, selenu, teluru nebo vanadu
- 0,08 molybdenu
- 0,06 % niobu
- 0,0008 % boru
- 0,1 % ostatních prvků (s výjimkou uhlíku, dusíku, fosforu, nebo síry)
- z nerezavějící oceli (legovaná ocel s obsahem 1,2 % nebo méně uhlíku a 10,5 % nebo více chromu, která může
obsahovat ještě další prvky),
- z ostatní legované oceli (legovaná ocel, která nevyhovuje definici nerezavějící oceli a u níž obsah legujících prvků
dosahuje nebo překračuje limity uvedené pro nelegovanou ocel, jak je definováno v ČSN EN 10020, čl. 3.2.3 a v tabulce 1.
ř.01: Celkový objem zásob, který se nachází k danému dni v celé společnosti, včetně integrovaných sléváren oceli a ostatních
integrovaných provozů (nepatří zde slévárny litiny).
ř.02: Celkový objem šrotu (dle výše uvedené definice šrotu) z jednotlivých integrovaných provozů, včetně integrovaných sléváren
oceli, rozdělený podle jakosti šrotu (ř.03 až 05).
ř.06: Celkový nákup šrotu společnosti na výrobu surového železa a oceli (vč. integrovaných sléváren oceli), který je evidován jednak
podle jakostí (ř.07 až 09) a dále podle původu, a to od dodavatelů z tuzemska (ř.10), z ostatních zemí Evropské unie (ř.11) a
od dodavatelů ze zemí mimo Evropskou unii (ř.12).
ř.10: Dodávky šrotu z dalších provozů dané společnosti ve stejné zemi, které nebyly zahrnuty do evidování v ř.01 a 02, dále dodávky
šrotu z provozů jiných ocelářských společností a také dodávky z domácího trhu neocelářských společností a kovošrotů.
ř.13: Úhrn zásob k prvnímu dni v roce, vlastní výskyt šrotu v rámci společnosti a celkový nákup šrotu.
ř.14: Celkový objem šrotu, který se spotřeboval v dané společnosti při výrobě surového železa ve vysokých pecích, v aglomeračních
provozech, jakož i na celkovou výrobu surové oceli, včetně integrovaných sléváren oceli. Samostatně je spotřeba šrotu
sledována při výrobě surové oceli v elektrických pecích (ř.15) a dále je sledována spotřeba podle jakostí (ř.16 až 18).
ř.19: Všechny dodávky šrotu mimo společnost, včetně dodávek z integrovaných provozů, které jsou zahrnuty při stanovování zdrojů
šrotu společnosti. Dodávky jsou sledovány podle jakosti (ř.20 až 22).
ř.23: Celkový objem zásob, který se nacházel k danému dni v celé společnosti, včetně integrovaných sléváren oceli a ostatních
integrovaných provozů (nepatří zde slévárny litiny).
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sl.1: Spotřeba paliv a energie na výrobu koksu, včetně uhelné vsázky.
sl.2: Spotřeba paliv a energie v aglomeračních provozech a v provozech pro přípravu zavážky.
sl.3: Spotřeba paliv a energie na výrobu surového železa ve vysokých pecích (příp. elektrických pecích). Evidována bude pouze
spotřeba paliva, které je přímo vsazováno do vysoké pece nebo používáno jako náhradní palivo za koks. Spotřeba paliv a
energie v ohřívačích větru, turbodmychadlech a dalších pomocných vysokopecních zařízeních bude uváděna ve sl.8 „ostatní
provozy“.
sl.4: Spotřeba paliv na ocelárnách a pouze lokálně integrovaných slévárnách oceli, a dále na zařízeních na kontinuální lití oceli.
sl.5: Spotřeba paliv a energie na válcování předvalků, plochých a dlouhých výrobků za tepla, na válcování širokého pásu za studena,
na dělení širokého pásu za tepla, na podélné dělení širokého pásu za studena, na pokovovací linky, vč. organických povlaků.
Není zde započtena spotřeba paliv a energie na válcování úzkého pásu za studena (uvedena ve sl.8 „ostatní provozy“).
sl.6: Spotřeba paliv a energie na výrobu bezešvých a svařovaných ocelových trub a trubek.
sl.7: Spotřeba paliva a energie, použitá na výrobu veškeré elektrické energie ve společnosti nebo v elektrárně, která je společná pro
více společností. V případě elektrárny společné více společnostem by tento sloupec oddílu měl být vyplněn přímo elektrárnou
a ne jednotlivými ocelářskými společnostmi. Ocelářské společnosti by však měly ve svých zdrojích (viz. oddíl 449) příjem
elektrické energie ze společné elektrárny vykázat jako příjem (nákup) z vnějška. Šetření se nevztahuje na elektrárny, spojené
s jiným odvětvím průmyslu (např. s uhelným průmyslem). U elektráren, které pracují zároveň jako teplárny, by spotřeba paliva
měla zahrnovat pouze tu část, která byla použitá na výrobu elektrické energie, tj. bez spotřeby odpovídající dodávkám tepla.
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sl.8: Spotřeba paliv a energie na válcování úzkého pásu za studena, za studena tažených nebo povrchově opracovaných ocelových
tyčí, za studena taženého ocelového drátu, za studena tvářených profilů a v dalších pomocných provozech, úzce spjatých s
výrobou surového železa a oceli, které nebyly započteny v předchozích sloupcích (např. ohřívače větru u vysokých pecí,
turbodmychadla a další).
sl.9: Prodej vysokopecního, koksárenského a konvertorového plynu mimo společnost, tj. jiným společnostem nebo do veřejné sítě.
ř.02: Spotřeba všech druhů černého a hnědého uhlí.
ř.03: Spotřeba metalurgického koksu, ořechu I a II, hrášku, prachového koksu; polokoksu, petrolejového koksu.
ř.04: Spotřeba lignitu, briket, aglomerovaného paliva.
ř.05: Spotřeba veškerých kapalných paliv.
ř.07: Čistá spotřeba vysokopecního plynu, bez ztrát a bez spáleného plynu na pochodni. Spotřeba plynu musí být uváděna v Gj, při
spodní hranici výhřevnosti pro každý plyn (v suchém stavu, při 0°C a 760 mm/Hg).
ř.08: Čistá spotřeba koksárenského plynu, bez ztrát a bez spáleného plynu na pochodni. Spotřeba plynu musí být uváděna v Gj, při
spodní hranici výhřevnosti pro každý plyn (v suchém stavu, při 0°C a 760 mm/Hg).
ř.09: Čistá spotřeba konvertorového plynu, bez ztrát a bez spáleného plynu na pochodni. Spotřeba plynu musí být uváděna v Gj, při
spodní hranici výhřevnosti pro každý plyn (v suchém stavu, při 0°C a 760 mm/Hg).
ř.10: Spotřeba jiných plynů, např. zemního, degazačního, svítiplynu, propan-butanu a dalších. Je nutno uvádět čistou spotřebu plynu.
Spotřeba plynu musí být uváděna v Gj, při spodní hranici výhřevnosti pro každý plyn (v suchém stavu, při 0°C a 760 mm/Hg).
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ř.02: Hrubá výroba elektrické energie (na svorkách), která odpovídá spotřebě paliv v provozech na výrobu elektrické energie (viz
oddíl 448, sl.7)
ř.03: Elektrická energie dodávaná z veřejné sítě z tuzemska i ze zahraničí, od ostatních společností nebo od společných elektráren.
ř.06: Spotřeba elektrické energie na výrobu koksu.
ř.07: Spotřeba elektrické energie v aglomeračních provozech a v provozech pro přípravu zavážky.
ř.08: Spotřeba elektrické energie na výrobu surového železa. Není zde uváděná spotřeba v pomocných provozech (uvádí se v ř.17
tohoto oddílu).
ř.09: Spotřeba elektrické energie na výrobu oceli v elektrických pecích (vč. výroby oceli v lokálně integrovaných slévárnách oceli) a v
navazujících zařízeních plynulého lití oceli.
ř.10: Spotřeba elektrické energie na výrobu oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích a v navazujících zařízeních
plynulého lití oceli.
ř.11: Spotřeba elektrické energie na válcování předvalků, plochých a dlouhých výrobků za tepla.
ř.12: Spotřeba elektrické energie na válcování širokého pásu za studena, na výrobu podélně děleného úzkého pásu ze širokého
pásu válcovaného za studena. Není zde započtena spotřeba elektrické energie na válcování úzkého pásu za studena
(uvedena v ř.15 tohoto oddílu).
ř.13: Spotřeba elektrické energie na výrobu bezešvých trubek.
ř.14: Spotřeba elektrické energie na výrobu svařovaných trubek.
ř.15: Spotřeba elektrické energie na válcování úzkého pásu za studena.
ř.16: Spotřeba elektrické energie v elektrárnách a teplárnách, i když nefungují jen pro integrované provozy.
ř.17: Spotřeba elektrické energie na výrobu za studena tažených nebo povrchově opracovaných ocelových tyčí, za studena taženého
ocelového drátu, za studena tvářených profilů a v dalších pomocných provozech, úzce spjatých s výrobou surového železa a
oceli, které nebyly započteny v předchozích řádcích (např. ohřívače větru u vysokých pecí, turbodmychadla a další).
ř.18: Dodávky elektrické energie do veřejné sítě v tuzemsku, do zahraničí, nebo ostatním společnostem a neintegrovaným
provozům.
ř.19: Všechny ztráty elektrické energie.
Poznámka: Údaj v řádku 01 se musí shodovat s údajem v řádku 04.
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Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) v průběhu sledovaného období zahrnuje jednak náklady na pořízení nového DHM
a dále náklady na pořízení existujícího DHM nakoupeného od třetích stran nebo vyrobeného pro vlastní potřebu (tj. aktivovaná
produkce DHM), který má životnost delší než jeden rok a minimální pořizovací cenu 40 tisíc Kč. Hranice životnosti pro aktivaci
DHM, v případě očekávané delší životnosti, může být prodloužena v souladu s účetními předpisy společnosti nad jeden rok.
Patří sem i nevyprodukovaný hmotný majetek, jako jsou pozemky. Pořízení DHM zahrnuje vynaložené prostředky na: stavby,
stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, pozemky, umělecká díla a sbírky a další dlouhodobý majetek, včetně
inventáře.
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se uvádí v cenách, v kterých jsou uváděny v účetnictví společnosti, včetně nákladů na
dopravu, montáž, poplatků na převod vlastnictví, náklady na clo, daně a další. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený vlastní
výrobou se udává v hodnotě nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek získaný jako dar se uvede v hodnotě, v jaké je po ocenění
uváděn v účetnictví společnosti. Obdobná praxe je u hmotného majetku, získaného převodem z jiné společnosti.
Do dlouhodobého hmotného majetku se nezapočítávají výdaje na pořízení drobných nástrojů a nářadí, stejně jako náklady na
běžnou údržbu, náklady na splacení nájemních a leasingových smluv, ani náklady za nedodržení podmínek smluv, tj. pokuty,
penále, ani náklady na přípravu zaměstnanců.
Vzhledem k tomu, že evidence majetku (fakturace, dodávka, platba a počátek využívání) mohou probíhat v různých časových
obdobích, navrhuje se využívat následující metodu – pořízení dlouhodobého hmotného majetku je zaznamenáno (zaúčtováno)
až po převedení vlastnictví na subjekt, který je bude využívat. Hmotný majetek vyrobený vlastní výrobou je účtován až po jeho
dokončení. V případě, že pořizování dlouhodobého majetku probíhá postupně (v etapách) v průběhu různých časových
období, účtuje se postupně podle jednotlivých etap, a to v době, kdy byly ukončeny. V praxi však mohou nastat případy, kdy to
nebude možné a bude nutno využívat v rámci účetních předpisů společnosti určitá přiblížení (aproximace) k uvedené metodě.
ř.01: Koksárenské baterie, zavážecí a výtlačné stroje, drtiče, koksové vozy, hasící věže a pomocné provozy včetně budov.
ř.02: Aglomerační provoz a provoz na přípravu vsázky pro vysoké pece včetně budov a pomocných zařízení.
ř.03: Vysokopecní provoz včetně budov a pomocných provozů a zařízení.
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ř.04: Provoz oceláren s kyslíkovými pecemi a elektrickými pecemi včetně budov a pomocných provozů a zřízení. Zahrnuty jsou zde
mimopecní rafinace oceli a místně integrované slévárny oceli. V případě, že tavírna oceli má (nebo bude mít) k dispozici mísič,
pak výdaje, vztahující se k mísiči, budou započteny pod tavírnou. V případě, že společnost nemá tavící zařízení, pak výdaje,
spojené s mísičem, budou započteny k vysokopecnímu závodu.
ř.05: Provoz ocelárny (včetně integrované slévárny oceli) s obloukovými nebo indukčními elektrickými pecemi včetně budov a
pomocných provozů a zařízení. Tento řádek je součásti řádku 04.
ř.06: Provoz plynulého lití oceli do bram, bloků, sochorů, tvarových předlitků pro válcování profilů, polotovarů na trubky a výkovky
včetně budov a pomocných provozů a zařízení.
Mimo vlastní válcovací tratě se investice vztahují i k přípravným provozům (např. ohřívací pece) a následným provozům (např.
chladicí lože, nůžky, dělící linky) včetně budov a pomocných zařízení.
ř.08: Jednotlivé teplé válcovací tratě plochých výrobků (široký a úzký pás, tlusté a tenké plechy, široká ocel) včetně dělících linek
širokého pásu za tepla válcovaného.
ř.09: Jednotlivé teple válcovací tratě dlouhých výrobků (válcovaný drát, tyče pro výztuž do betonu, ostatní tyčová ocel, lehké a těžké
profily, kolejnice a příslušenství pro železniční svršek).
ř.10: Válcovací tratě za studena plochých výrobků bez povrchového povlaku (široký pás, tlusté a tenké plechy, velmi tenké plechy,
plechy pro elektrotechnické účely, úzký pás podélně dělený ze širokého pásu válcovaného za studena).
ř.11: Kontinuální linky na nanášení kovových povlaků (cín, chrom, zinek, olovo, hliník, slitiny těchto kovů a další), a to buď žárovým
ponorem nebo elektrolyticky. Zahrnuje dále nanášení organických povlaků (lakoplasty) a anorganických povlaků (smalty).
ř.12: Tratě na výrobu bezešvých ocelových trubek (válcovny, tažírny, protlačovny, a další) a svařovací linky na výrobu svařovaných
trubek a uzavřených profilů (podélné a spirálové svařovny, tažírny).
ř.13: Předvalkové tratě na výrobu bloků, bram a sochorů, válcovny úzkého pásu za studena, tažírny, loupací a brousící stroje
ocelových tyčí, tažírny drátu, výrobu profilů tvářených za studena. Dále zahrnuje distribuční sítě elektrické energie, plynu,
vody, páry, vzduchu a kyslíku a centrální provozy, které netvoří součást výše uvedených provozů (např. doprava, strojírenské
dílny, laboratoře a zkušebny).
ř.14: Součet všech uvedených provozů, tj. řádků 01, 02, 03, 04, 06, 07, 12 a 13.
ř.15: Část celkových investičních prostředků, které byly vynaložené na technologické způsoby a procesy shromažďování a likvidace
znečištění a škodlivých látek (např. vzdušné emise, odpadní voda, pevný odpad), které vznikly výrobní činností společnosti.
Zahrnují prostředky na měření úrovně znečištění, na zamezení jejich rozšiřování, ukládání a likvidaci. Jedná se o výdaje na
ochranu ovzduší, podnebí, na hospodaření s odpadními vodami a odpady a na další aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí, jako je ochrana půdy, podzemních a povrchových vod, snižování hluku a vibrací, ochrana živočišných druhů a
krajiny, ochrana před radiací; prostředky na vědu a výzkum, správu a řízení životního prostředí, vzdělávání, školení a
informace; prostředky na činnosti jinde neuvedené a s ochranou životního prostředí související.
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Kapacita: maximálně možná výroba (MPP – maximum possible production), která odpovídá výrobě, kterou by provozy mohly
vyprodukovat během roku, za předpokladu zachování běžných nebo předpokládaných výrobních podmínek, tj. výrobních
postupů, metod a skladby výrobků. Kapacita je tedy podle této definice vyšší než skutečná výroba.
Změny maximálně možné výroby souvisí:
- s pořízením DHM, ačkoli vynaložené výdaje a následné změny se nebudou časově krýt,
- s vynucenou nebo plánovanou odstávkou výroby, s přepravou nebo prodejem. Maximálně možná výroba
nekoresponduje s technickým nebo jmenovitým výkonem jednotlivé části zařízení, ale je založena na celkové technické
struktuře provozu, přičemž bere do úvahy vztahy mezi různými fázemi výroby (např. mezi ocelárnou a vysokými pecemi).
Maximální možná roční výroba je výroba, která může být dosažena v průběhu daného roku, za běžných výrobních podmínek, s
ohledem na opravy, údržbu a dovolené, na zařízeních, která jsou k dispozici na počátku roku, dále která budou uvedena do
provozu v průběhu roku a na zařízeních, která budou v průběhu roku definitivně zastavena. Propočet výroby je založen na
předpokládané struktuře skladby vsázky pro každou část zařízení, za předpokladu dostupnosti vstupních surovin.
Metody výpočtu MPP: Je nutno počítat se všemi zařízeními, která nejsou trvale uzavřena.
Při výpočtu se berou v úvahu běžné výrobní podmínky, počítaje v to:
- běžnou dostupnost pracovní síly, tj. k žádným změnám MPP by nemělo docházet v případě, kdy se provozy
vyrovnávají s měnicími se podmínkami trhu snižováním nebo zvyšováním pracovních sil,
- běžnou dostupnost výrobních zařízení, která zohledňuje pravidelné odstávky výrobního zařízení, placenou dovolenou
a svátky, běžnou údržbu, a kde je to možné i sezónní dostupnost elektrické energie. U pravidelných oprav zařízení, které
probíhají v intervalu delším jednoho roku (např. vysoké pece), je možné vycházet z přepočtu na roční průměr,
- běžná dostupnost vstupních surovin,
- běžná distribuce vsázky, jak surovin, tak polotovarů (pokud není stanoveno jinak, tak výraz „běžný“ znamená „jako v
minulém roce“), pro různá zařízení. V případech, kdy pro specifické důvody daného provozu jsou změny v distribuci
nevyhnutelné, mohou být realizované jen za podmínky dostupnosti dostatečného objemu surovin a polotovarů,
- běžný výrobní sortiment, tj. pokud nejsou plánované specifické změny, pak by měl být stejný jako v předchozím roce,
- žádné problémy s prodejem výrobků,
- žádné stávky nebo blokování,
- žádné technické poruchy nebo výpadky provozu,
- žádné přerušení výroby, způsobené počasím (např. záplavy).
Uvedení zařízení do provozu nebo jeho uzavíraní: V případě, že zařízení je nově uvedeno do provozu, trvale uzavřeno nebo
přemístěno, či prodáno v průběhu sledovaného roku, je nutné brát v úvahu datum, ke kterému nastala změna a na základě
toho se provede propočet MPP v poměru počtu měsíců, ve kterých bylo zařízení v provozu. Při uvedení nových zařízení do
provozu je nutno důkladně zvážit objem výroby, který bude dosahován po dobu náběhového období, jež může trvat několik let.
Ocelárny:
Konvertorové ocelárny: V případě konvertorových oceláren musí být provozy oceláren a vysokých pecí brány společně, neboť
MPP konvertorových oceláren je limitována dostupností tekutého železa. V takovém případě musí být MPP vypočtena na
základě dostupnosti distribuce tekutého železa jak pro ocelárny, slévárny oceli, tak na jeho zpevňování na licích strojích,
určeného pro prodej, a také dostupnosti běžné šrotové vsázky potřebné na tunu vyrobené oceli.
Elektroocelárny: Zde je nutno při propočtu MPP brát v úvahu běžné dostupné dodávky elektrické energie.
Pomocné provozy: Z technického hlediska mohou existovat určitá úzká místa v oblasti pomocných provozů, která mohou omezovat
plný provoz oceláren (např. dodávky kyslíku, licí jámy na ingoty, mostové jeřáby). Z tohoto důvodu každá ocelárna musí být
brána společně s pomocnými provozy.
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Válcovny a linky na nanášení povlaků.
Propočet MPP válcovny nebo zařízení na nanášení povlaků musí být založen na dané sortimentní skladbě výrobků, tj. na rozměrech
a profilech výrobků. Tam, kde společnost v důsledku nepředvídatelných tržních podmínek neumí dostatečně předpovědět
vyráběný sortiment, je možno pro propočet MPP brát sortimentní mix z předešlého roku. Nutno také vycházet z běžných
rozměrů vstupních polotovarů. Při kalkulaci MPP musejí být v propočtu zahrnuta i úzká místa celého závodu (společnosti), a to
jak proti technologickému toku, tak za ním (např. dostupnost polotovarů, dostatečná kapacita pro finalizací výrobků). Nákup
polotovarů může sice zvýšit MPP, ale pouze za předpokladu, že potřebný objem polotovarů bude dostupný po celý rok, a to za
přijatelné ceny. Proto jsou důležité dlouhodobé kontrakty nebo náležitě definované dodací podmínky. V integrovaných
společnostech nebo samostatných společnostech by měla existovat určitá rovnováha mezi výrobou oceli a válcovaného
materiálu, která by zajistila plynulou distribuci potřebné oceli mezi válcovny, slévárny a předvalkové tratě na výrobu polotovarů
pro trubky a výkovky.
Skutečná výroba ACP (actual production) by měla být evidována v hrubé podobě, tj. po ukončení každé výrobní etapy, před
jakýmkoli dalším zpracováním (úpravou). ACP by měla zahrnovat veškerou produkci společnosti, ať je určená pro prodej nebo
vlastní potřebu. Zejména všechny výrobky vyprodukované v práci ve mzdě musejí být započtené u společnosti, kde se
vyráběly, ne u společnosti, která si výrobu objednala. Zahrnuty jsou všechny druhy výrobků (legovaných i nelegovaných),
včetně výrobků snížené jakosti a výrobků, získaných odřezáním či odstřižením vadných ploch válcovaných výrobků, které
nejsou určené k okamžitému přetavení.
ř.01: Výroba koksárenských baterií.
ř.02: Výroba aglomerátu, případně přímo redukovaného houbovitého železa.
ř.03: Výroba veškerého surového železa, zrcadloviny a vysoce uhlíkatého feromanganu na vysokých pecích, případně v elektrických
pecích.
ř.04: Výroba veškeré surové oceli vyrobené na všech dostupných agregátech, včetně integrovaných sléváren oceli.
ř.05: Výroba surové oceli vyrobené v elektrických pecích, včetně integrovaných sléváren oceli.
ř.06: Výroba kontinuálně litých bram, bloků, sochorů, tvarových předlitků pro válcování profilů a polotovary na trubky.
ř.08: Výroba všech za tepla válcovaných plochých výrobků, tj. širokého pásu, úzkého pásu, tlustého a tenkého plechu a široké oceli.
Týká se pouze výrobků přímo válcovaných, bez produktů z podélného a příčného dělení širokého pásu za tepla válcovaného.
ř.09: Výroba dlouhých válcovaných výrobků za tepla, tj. válcovaného drátu, tyčové oceli pro výztuž do betonu, ostatní tyčové oceli,
lehkých a těžkých profilů, kolejnic a příslušenství pro železniční svršek. Tento řádek zahrnuje také válcované polotovary
(předvalky) na trubky.
ř.10: Zahrnuje jednak produkci výrobků, získaných dělením širokého pásu za tepla válcovaného (úzký pás z podélného dělení, tlustý
a tenký plech z příčného dělení), a dále výrobky získané následným válcováním za studena (široký pás válcovaný za studena,
tenké a tlusté plechy, včetně plochých výrobků speciálních vlastnosti, určených pro elektrotechnický průmysl). Tento řádek
zahrnuje i úzký pás, získaný podélným dělením širokého pásu válcovaného za studena. Nejsou zde zahrnuty výrobky s
nanesenými povrchovými povlaky a úzký pás válcovaný za studena z úzkého pásu válcovaného za tepla.
ř.11: Produkce výrobků, získaných dělením širokého pásu za tepla válcovaného (viz ř.11).
ř.12: Produkce výrobků, které byly získány z plochých výrobků válcovaných za tepla, následným válcováním za studena (mimo úzký
pás válcovaný za studena a ploché výrobky s nanesenými povlaky na povrchu - viz ř.11).
ř.13: Výroba velmi tenkého pocínovaného plechu (tinplate - bílý plech), ostatního pocínovaného plechu a pásu (tinned sheet and
strip), velmi tenkého plechu a pásu elektrolyticky pochromovaného (ECCS), žárově nebo elektrolyticky pokoveného plechu a
pásu různými kovy nebo slitinami kovů (zinek, olovo, hliník, měď a další), plechy a pásy potažené organickými povlaky
(lakoplasty) nebo anorganickými povlaky (smalty).
ř.14: Výroba veškerých bezešvých ocelových trubek. Nejsou zde zahrnuty trubkové duplicitní polotovary (lupy).
ř.15: Výroba veškerých svařovaných trubek a tenkostěnných uzavřených profilů.
ř.16: Výroba úzkého pásu válcovaného za studena, tažené, loupané a broušené oceli za studena, taženého drátu za studena a
profilů tvářených za studena.

