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1. SOU ASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Využití jaderné energie pro výrobu elektrické energie a tepla vzniklo do zna né míry jako „vedlejší“ produkt
program vojenského využití št pné reakce. Vojenské programy byly pln financovány ze státních prost edk , v p ípad
p ekro ení rozpo tu docházelo k navýšení pot ebných finan ních zdroj , hlavní prioritou bylo dosažení technického cíle
projektu. Absence tržních mechanism vedla krom asto neefektivního užití finan ních prost edk , nezahrnutí externalit
a opomíjení významných náklad , které nutn musely být vynaloženy teprve v budoucnosti jako d sledek minulých
rozhodnutí. Jedná se p edevším o náklady spojené se skladováním, zpracováním a ukládáním vyho elého jaderného
paliva (VJP) a radioaktivních odpad (RaO) a také náklady spojené s likvidací vlastního jaderného za ízení (JZ). Od 60.
let docházelo k postupnému odd lování vývoje, výstavby a provozu jaderných elektráren (JE) od vojenských aplikací.
Jaderné bloky byly stav ny a provozovány elektrárenskými spole nostmi, jejichž hlavním ú elem byla výroba elektrické
energie a tepla, nicmén tyto spole nosti z stávaly zcela i majoritn v rukou státu. Trh s elekt inou byl cenov
regulován, elektrárenské spole nosti nebyly vystaveny p ímé konkurenci ze strany jiných dodavatel i jiných zdroj
elekt iny. Pro výrobu JP byly nejd íve vy len ny ásti kapacit za ízení PC postavených p vodn pro vojenské ú ely,
následn v 70. letech, kdy dochází k prudkému rozvoji jaderné energetiky a r stu pot eb obohaceného uranu pro výrobu
JP dochází k výstavb nových kapacit postavených již p ímo pro komer ní poskytování služeb jaderného PC. Postupn
vznikl standardní trh, kde elektrárenské spole nosti mohly zajiš ovat své pot eby uranu, konverzních, obohacovacích a
fabrika ních služeb na základ b žných tržních princip . Ceny uranu a služeb za aly podléhat výkyv m v souladu
s tržními principy s plnými dopady na ekonomiku provozovatel JE a jejich rozhodování. Elektrárenské spole nosti
za aly postupn p echázet z regulovaného prost edí, kde m ly zajišt né pokrytí náklad , do prost edí volného trhu.
Omezen predikovatelné výkyvy cen elekt iny i cen po ízení JP a vstup investor do elektrárenských spole ností
provozujících JE vedly k velkému tlaku na úsporu náklad a k ur itému zkrácení asového horizontu uvažování p i ízení
firmy managementem. P i provozu JE však dochází k proces m, které jsou svou povahou dlouhodobé a jsou svázané
s výraznými výdaji v budoucnu. Jde p edevším o již zmi ované otázky nakládání s VJP, RaO a vy azování JZ z provozu.
Kombinace orientace na okamžitý zisk je v rozporu s dlouhodobým plánováním a akumulací zdroj pro budoucí výdaje.
Proto je velmi d ležité zavést a udržovat mechanismy, které zajistí, že pro pokrytí všech budoucích závazk
provozovatele JZ budou k dispozici v okamžiku pot eby dostate né finan ní prost edky. Zárove je pot ebné zatížit
produkt, tedy elekt inu vyrobenou b hem životnosti JE, takovými náklady, které zabezpe í akumulaci prost edk pro
budoucí pokrytí všech závazk . Pokud jsou všechny budoucí náklady správn stanoveny a p íslušným zp sobem
zahrnuty do finan ního ohodnocení firmy, je dosaženo porovnatelnosti výsledk hospoda ení a stanovení hodnoty firem.
Žádná z firem pak nemá neoprávn nou konkuren ní výhodu z titulu nezahrnutí ásti svých budoucích závazk . P i
rozhodování o efektivit projekt investor do hodnocení zahrnuje všechny náklady a nedochází k špatným rozhodnutím
s potencionálním negativním dopadem na investora i dokonce da ové poplatníky. Je úlohou státu, aby v rámci svého
právního rámce vytvo il podmínky pro fungování efektivního systému, který bude garantovat zajišt ní finan ního
zajišt ní pokrytí všech náklad spojených s využitím jaderné energie, p estože takové náklady vzniknou až v relativn
vzdálené budoucnosti. Tyto náklady musí nést uživatelé užitku využívání jaderných technologií, nikoliv budoucí
generace. V legislativ musí být jednozna n stanoveny zodpov dnosti, pravomoci a kontrolní mechanismy systému.
Z hlediska konkrétní realizace systému existuje mnoho variant. Domnívám se, že vzhledem k rozdílné situaci
jednotlivých stát z hlediska rozsahu využívání jaderných technologií, množství již vyprodukovaných RaO i jejich
budoucí produkce, nalezení technických ešení pro vy ešení otázky t chto odpad i zajišt ní finan ních zdroj neexistuje
jediné správné ešení univerzáln platné pro všechny zem . Domnívám se však, že lze nalézt optimální ešení pro typické
skupiny zemí, které se nacházejí v podobné situaci z hlediska využití jaderné energie i množství a typ vyprodukovaných
odpad . S konkrétním systémem zajišt ní pokrytí závazk provozovatele JZ jsou spojeny konkrétní da ové, ú etní a
ekonomické dopady na zú astn né ekonomické subjekty - provozovatele JZ, ú elové organizace založené za ú elem
hospoda ení s odpady, obce v lokalit JZ i úložiš , finan ní organizace pov ené hospoda ením s finan ními prost edky
na pokrytí budoucích závazk i na stát a jeho jednotlivé složky.
1.1. Obecná definice závazku
Ve zcela obecném smyslu je závazek (ve smyslu anglického termínu liability) vykládán pro danou osobu jako ur itá
p ekážka pro její další konání. Závazek staví takovou osobu do komparativn nevýhodné pozice v i osobám, jež daný
závazek nemají. Je zd razn n aspekt okamžiku vzniku závazku a podmínky jeho trvání. Dalším d ležitým aspektem je
nutnost existence strany v i níž povinnost, dluh nebo zodpov dnost vzniká a v neposlední ad význam
pravd podobnosti vzniku dané situace. Z právního pohledu ve standardních západních právních systémech [1] je
závazek obecn definován jako zodpov dnost, povinnost nebo b ím , stav osoby, kdy je vázána zákonem u init n co, co
m že být podle práva vymáháno. Závazek m že vznikat na základ uzav eného smluvního vztahu, a již p ímo nebo
nep ímo. Za takový smluvní vztah lze považovat i podnikaní (provozování innosti ur itého ekonomického subjektu) v
podmínkách právního rámce stanoveného státem i p ípadn nadnárodním subjektem.
1.2 Závazek z pohledu IFRS
IFRS ( International Financial Reporting Standards), d íve IAS (International Accounting Standards) p edstavují soubor
mezinárodních sm rnic pro vedení ú etnictví a sestavování ú etních záv rek [2]. Tyto standardy sestavuje Rada pro
mezinárodní ú etní standardy (International Accounting Standards Board, IASB), a jejich cílem je dosažení vysoké míry
srovnatelnosti a transparentnosti ú etních záv rek v celosv tovém rozsahu. D raz je kladen na zjišt ní reálné hodnoty
podniku (fair value). Taková informace je d ležitá nejen pro stávající nebo potencionální akcioná e, ale i pro v itele.

Veškeré spole nosti ve ejn obchodované na burzách EU, tedy i provozovatel JE v R EZ, a. s., jsou od 1. ledna 2005
povinny vykazovat své konsolidované finan ní výkazy v souladu s IFRS. V praxi se tedy jedná o ú etní záv rky všech
t chto spole ností od roku 2005. Pro stanovení závazk je zásadní standard IAS 37 Rezervy, eventuální závazky a aktiva
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets). Standard IAS 37 [3] definuje a rozlišuje rezervu a podmín ný
závazek
•
Závazek ozna uje sou asnou povinnost ú etní jednotky p evést hospodá ské užitky jako d sledek minulých
transakcí nebo událostí. Vypo ádání závazku zp sobí ú etní jednotce odtok prost edk p edstavujících ekonomický
prosp ch. Rezerva je pak definována jako závazek s nejistým asovým ur ením a výší budoucích výdaj nezbytných k
jejich vypo ádání.
•
Podmín ný závazek je možný závazek, který vznikl jako d sledek minulých událostí a jehož existence bude
potvrzena, pouze pokud v dojde (nebo naopak nedojde) k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které
nejsou zcela pod kontrolou ú etní jednotky. Podmín ným závazkem m že být rovn ž existující závazek, který vznikl
jako d sledek minulé události, avšak není vykázán v rozvaze, protože není pravd podobné, že k vyrovnání závazku bude
nezbytný odtok prost edk p edstavujících ekonomický prosp ch i ástka závazku nem že být s dostate nou mírou
spolehlivosti vy íslena.
Závazek m že být vyžadován legislativou (legal liability) nebo m že být p edpokládaný (construed liability). V tomto
p ípad spole nost (tedy i provozovatel JE) svými zvyklostmi i svým opakovaným chováním v minulosti, uvedením v
politice spole nosti, ale t eba i prohlášením zástupce firmy dává vzniknout závazku. Oba typy závazk mají stejný dopad
do ú etnictví spole nosti. Pokud jsou budoucí platby pravd podobné a lze je s ur itou spolehlivostí již dnes odhadnout
(ob podmínky jsou nutné), musí spole nost na své závazky tvo it rezervu. Standard definuje rezervu jako závazek
neur ité výše a asování. Vytvo ená rezerva dle mezinárodních ú etních standard odpovídá nejlepšímu odhadu náklad
na vyrovnání sou asného závazku k rozvahovému dni. Tento odhad vyjád ený v cenové úrovni k datu provedení odhadu
je diskontován za použití odhadované dlouhodobé reálné úrokové míry tak, aby se zohlednilo asové rozložení výdaj .
Po áte ní diskontované náklady se aktivují jako sou ást dlouhodobého hmotného majetku a poté jsou odpisovány po
dobu životnosti jaderných elektráren. Rezerva je každoro n zvyšována o odhadovanou míru inflace a reálnou úrokovou
míru. Tyto náklady jsou ve výkazu zisku a ztráty vyjád eny jako sou ást úrokových náklad . Standard IAS tedy definuje,
jakým zp sobem závazky kvantifikovat a vy íslit v rozvaze firmy, aby bylo dosaženo srovnatelnosti p i porovnání
závazk provozovatel JE v r zných zemích.
2. CÍLE DISERTA NÍ PRÁCE
V diserta ní práci jsem si jako první cíl stanovil komplexní a systematické shrnutí sou asného stavu
problematiky závazk v zadní ásti PC ve sv t i v R jako teoretického východiska pro další práci v rámci stanoveného
úkolu. Modelování budoucích závazk a jejich pokrytí p edstavuje v principu dv návazné úlohy. V první fázi je pot eba
ocenit výši budoucího závazku, ve druhé fázi je pot eba stanovit pr b žnou tvorbu finan ní rezervy, aby byly prost edky
k pokrytí závazku k dispozici v okamžiku pot eby. P estože v praxi je tato úloha ešena, v dostupné literatu e není
k dispozici popis teoretického aparátu spojeného se druhou fází této úlohy. Mým cílem je vytvo it model pro stanovení
výše tvorby rezervy. P i stanovení finan ního vyjád ení závazku se setkáváme s problémem nejistoty a neur itosti, který
je nevyhnutn spojen s prognózováním budoucích finan ních tok spojených s pokrytím závazku a zhodnocováním
vytvo ených rezerv. V praxi se b žn používají nap . deterministický i stochastický p ístup k zahrnutí nejistoty p i
stanovení závazku, v práci se budu v novat pouze deterministickému modelu. Mým dalším cílem bylo posoudit
aplikovatelnost aparátu reálných opcí v oblasti ekonomického hodnocení v PC a modelování dlouhodobých závazk a
pokusit se o praktickou aplikaci v oblasti stanovení závazk provozovatele JZ. Dále jsem si kladl za cíl identifikovat
podstatné faktory a souvislosti pro stanovení závazku provozovatele JZ a návazn se pokusit o optimalizaci systému
z hlediska maximálního zajišt ní pokrytí závazku. Vzhledem k tomu, že existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy
z hlediska technických aspekt (typy a množství RaO a VJP), institucionálního rámce (existující legislativa, stávající
stanovení zodpov dností a formy pokrytí závazku) i dalšího p edpokladu vývoje (budoucí produkce RaO), považuji za
pot ebné stanovit n kolik základních t íd stát s obdobnými charakteristikami a pro každou z t chto skupin provést
separátní optimalizaci. Doporu ení vyplývající z optimalizaci bych cht l použít ke kritickému posouzení tohoto systému
fungujícímu v eské republice.
3. METODY ZPRACOVÁNÍ
3.1 Charakterizace a optimalizace systému nakládání s RaO a VJP
Charakterizaci systému nakládání a s RaO a VJP jsem založil na stanovení zodpov dností. Pro charakterizaci systému
byly definovány:
•
právní zodpov dnost za realizaci inností, které jsou spojené s pokrytím závazku
•
finan ní zodpov dnost, tj. povinnost pokrýt veškeré související náklady
•
zodpov dnost za akumulaci, správu a zhodnocení prost edk na budoucí pokrytí závazku
•
zodpov dnost za výkonnou realizaci inností
•
zodpov dnost za kontrolní innost (kontrola ocen ní výše závazku, dostate nosti akumulovaných prost edk ,
systému zajišt ní jakosti apod.)

Stav produkce a nakládání s RaO a VJP v konkrétním stát lze v ur ité mí e zjednodušení popsat n kolika základními
charakteristikami. Na základ t chto charakteristik jsem pak definoval typických stav systému nakládání s VJP. Použité
charakteristiky m žeme rozd lit do n kolika skupin:
•
•
•
•
•
•
•

Charakteristiky produkovaných RaO
Charakteristiky producent RaO
Strategie palivového cyklu
Dostupnost sklad a úložiš pro již vyprodukované RaO a VJP
Budoucí plánované využití jaderné energetiky
Zavedení právního rámce na pokrytí závazk
Forma a výše vytvo ených prost edk na pokrytí závazk již vytvo ených RaO a VJP

Optimaliza ním kritériem je maximalizace zajišt ní pokrytí závazku. Toto obecné kritérium lze v nižší úrovni definovat
n kolika subkritérii:
•
právní zodpov dnosti za závazek je jednozna n definovaná a vymahatelná
•
finan ní zodpov dnosti je jednozna n ur ena
•
forma rezervy stanovena spole n s pravidly pro její zhodnocování
•
existují kontrolní mechanismy stanovení výše náklad spojených s pokrytím závazku a stanovení tvorby rezervy
3.2 Metody stanovení závazku a výše tvorby rezervy
Deterministický model pro stanovení výše závazku a související tvorby rezervy je založen na požadavku, aby bilance
cash-flow za celý životní cyklus závazku byla rovna nule. P i návrhu modelu je pot eba rozhodnout, zda tvorba rezervy
bude vztažena na jednotku produkce, tj. v p ípad JE jednotka vyrobené elekt iny nebo tepla), nebo zda bude rezerva
tvo ena asov (tj. po dobu provozu JE) bez vlivu výše produkce JE v konkrétním roce.Volba mezi t mito alternativami
závisí na tom, výše závazku je ovlivn na výší produkce v daném roce. Pokud jde o závazek na hospoda ení s VJP a RaO
(skladování a ukládání), lze íci, že produkce VJP a RaO je úm rná množství vyrobené elekt iny nebo tepla v daném
roce. Proto je správné p i tvorb rezervy na pokrytí t chto závazk zvolit jako základnu pro výpo et jednotku vyrobené
elekt iny (MWh) nebo tepla (GJ). V R stejn jako ve v tšin ostatních zemí byla zvolena jednotka MWh vyrobená na
svorkách generátoru JE.Naopak závazek na vy azování JE z provozu se s množstvím vyrobené elekt iny nem ní. V tomto
p ípad se používá asové stanovení tvorby rezervy.
V prvním kroku ešení je t eba stanovit náklady spojené s pokrytím závazku. Vzhledem k velmi dlouhým asovým
horizont m trvání závazku je velmi obtížné p edikovat eskalaci náklad a nominální zhodnocení prost edk rezervy. P i
predikci eskala ních index na kratší období se asto vychází z ad vývoje daného indexu v minulých období. Pro délku
asového horizontu srovnatelnou s horizontem závazk však neexistují v minulosti dostate n dlouhé asové ady
konkrétních sledovaných index . Dalším problémem je jejich ovlivn ní v situaci extrémních stav ekonomiky v rámci
hospodá ských cykl . Proto p i predikci ukazatel eskalace náklad doporu uji vyjít spíše ze sou asných hodnot t chto
ukazatel a z historických hodnot za nedávnou minulost, cca 5 – 10 let. Konzervativní p ístup ke stanovení hodnot
ukazatel a periodický p epo et modelu zvyšují pravd podobnost vytvo ení prost edk rezervy v dostate né výši. P i
výb ru eskala ního koeficientu na základ svých zkušeností s vývojem cen stavebních prací a technologických za ízení
doporu uji vycházet spíše z oborových index (ceny pr myslových výrobc ) a nikoliv z obecné inflace. Pouze ást
náklad vázaná na mzdy má tendenci r st v souladu s obecnou inflací. Samostatnou otázkou je predikce cen komodit.
Odhad náklad je získán v rámci technické studie, kdy je navržena technická realizace inností spojených s pokrytím
závazku a nákladové ocen ní inností v pevných cenách roku zpracování odhadu:
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Celkové náklady na pokrytí závazku v b žných cenách vypo teme:
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Po úprav dostáváme následující tvar vzorce:
t =T

n = t −1

t
Et × St − N tt
×
(1 + i x ) = 0
∏
(1 + it )^ 0.5
x=n

n

ET × ST − NTT
(1 + iT )^ 0,5
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× (1 + iT ) = 0
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kde:
En
Sn

je výroba elekt iny v roce n
je sazba tvorby rezervy v roce n

N nn

jsou náklady na porytí závazku v v roce n cenové úrovni roku n

in
je dosažený výnos investování volných prost edk rezervy
T
rok, kdy dojde k ukon ení závazku.
Pokud budeme p edpokládat, že sazba stanovená pro rok 1 bude po zbytek provozu JE pravideln zvyšována o pevn
dané % p (v p ípad p = 0% z stane sazba konstantní), lze výše uvedené vztahy upravit:
E1 × S1 − N11
E × S × p − N 22
× (1 + i1 ) + 2 1
0,5
(1 + i1 )^
(1 + i2 )^ 0,5

× (1 + i2 ) + ... +

ET × S1 × pT −1 − NTT
(1 + iT )^ 0,5

× (1 + iT ) = 0

[K ]

(6)

[K ]

(7)

Po úprav dostáváme následující tvar vzorce:
t =T
t =1

t
Et × S1 × p t −1 − N tt
×
(1 + i) x = 0
∏
(1 + it )^ 0.5
x=n

Ani po se mi nepoda ilo v obecném modelu analyticky vyjád it sazbu S. Úlohu však lze vy ešit s pomocí numerických
metod. Použil jsem ešitele v tabulkovém procesoru MS Excel.
Pokud vyjdeme z obecného modelu a provedeme zjednodušení za p edpokladu konstantní tvorby rezervy, náklady
vyjád ené v pevných cenách roku zpracování, lze ro ní tvorbu rezervy vyjád it a vypo ítat.
n =T 2

TR1 =

n =1

N

n =T 1
n =1

n

− ZR

E

,

[K /MWh]

(8)

n

kde:
TR1 je ro ní tvorba rezervy [K /MWh]
Nn jsou náklady spojené se skladováním v roce n [K ]
T2 je poslední rok, kdy jsou takové náklady vynakládány
ZR je z statek rezervy na za átku roku, kdy je provád n p epo et [K ]
En je výroba elekt iny v roce n [MWh]
T1 je poslední rok, kdy je v JE vyrobena elekt ina
Pokud bychom ve vzorci (8) nahradili ve jmenovateli sumu výroby elekt iny po tem let, po který bude JE v provozu,
dostaneme asovou tvorbu rezervy (K /rok).
3.3 Alternativní zp sob výpo tu – reálné opce
Reálné opce jsou založeny na analogii oce ování finan ních opcí v reálném život , tedy v našem p ípad v palivovém
cyklu JE. Opce a možnost jejich využití jsou spojeny s dv ma d ležitými pojmy – flexibilita systému a neur itost.
Flexibilita je schopnost p izp sobit proces rozhodování v reálném ase zm nám situace. Velmi asto se jedná práv o
situaci snížení technické i ekonomické neur itosti. Ale ne vždy má flexibilita a její zachování pro subjekt provád jící

rozhodování užitnou hodnotu a tudíž i smysl. Je nutné posoudit kombinaci stupn neur itosti systému a stupn flexibility.
Tyto kombinace jsou zobrazeny v následující tabulce:

V palivovém cyklu jsou asto spln ny ob základní podmínky pro aplikaci reálných opcí., tj. dostate ná flexibilita a
neur itost systému. Možnost použití metody jsem dokumentoval stanovením dvou reálných opcí elektrárenské
spole nosti a výpo tem jejich hodnoty binomickou metodou.
4. VÝSLEDKY
Ve své práci jsem se zabýval dlouhodobými závazky provozovatele JZ. Jedná se p edevším o nakládání s RaO a
VJP a vy azování JZ z provozu. Koncept závazk , tak jak je odvozen a definován v úvodní ásti práce, za al být
v palivovém cyklu postupn implementován od konce 80. let. Stále však existují mezi jednotlivými státy velké rozdíly v
dosažené úrovní zavedení systému zajišt ní pokrytí závazk . Z tohoto pohledu zem EU pat í mezi státy, kde je systém
zajišt ní dlouhodobých závazk v pokro ilém stadiu implementace a riziko nepokrytí závazku je minimalizováno. Pokud
jde o R, systém zavedený v roce 1997 schválením AZ pat í i v rámci zemí EU k t m nejpropracovan jším. Potvrdila to i
Direktiva z izující rámec EU pro odpov dné a bezpe né nakládání s RaO, která byla schválena v ervenci 2011. Její
požadavky jsou v souladu s existující legislativou R a p ijetí požadavk Direktivy bude vyžadovat minimální zm ny v
AZ.
Správné ohodnocení budoucích závazk provozovatele JZ je zásadní pro vytvo ení dostate ných rezerv pro
pokrytí závazk . Pokud je tvorba rezervy správn stanovena a její prost edky jsou zhodnocovány v souladu
s p edpoklady, nedochází k p enesení náklad spojených s využíváním JZ na budoucí generace a provozovatelé JE se
pohybují na nedeformovaném trhu. Otázka vy ešení závazk spojených s nakládáním s RaO a VJP z stává jednou ze
základních námitek odp rc dalšího využití jaderné energetiky. To se potvrzuje p i procesu EIA na nové bloky
plánované v JE Temelín. Problematiky pokrytí dlouhodobých jaderných závazk se týkala podstatná ást v procesu EIA
vznesených p ipomínek.
M l jsem možnost zabývat se problematikou dlouhodobých závazk provozovatele JE od po átku své profesní
kariéry v roce 1993. V této dob ješt neplatil AZ a problematika dlouhodobých závazk a tvorby rezervy nebyla
upravena specifickou legislativou. Již v té dob jsme si ale byli závazk v domi a v rámci tehdy platného právního
prost edí jsme za ali tvo it první ú etní rezervy ze zisku na pokrytí budoucích závazk na hospoda ení s RaO a VJP a
likvidaci JE. V tu dobu jsem se podílel na prvotním ocen ní závazk a vytvo ení metodiky stanovení rezervy. Pozd ji
jsem se podílel na zpracování podklad pro prvotní jednání a konzultací p i p íprav filosofie AZ a modelování náklad
HÚ. V té dob se vycházelo z finských zkušeností a p ístupu k stanovení odvodu. Na základ t chto dlouhodobých
zkušeností jsem v práci mohl provést komplexní shrnutí sou asného stavu znalostí v oblasti hospoda ení s RaO a VJP i
jeho stavu v R. V ásti práce, která se v nuje konkrétnímu stanovení tvorby rezerv tvo ených EZ, a. s. upozor uji na
problémy, se kterými jsme se v praxi setkali a prezentuji navržená ešení. P íkladem m že být obtížné stanovení náklad
s provozem skladu VJP a navržená metoda stanovení náklad podílovou rozpo tovou alokací.
V kapitole 3 jsem se v noval konceptu zásadních zodpov dností v systému státního rámce pro zajišt ní
závazk . Tyto zodpov dnosti jsem definoval jako právní zodpov dnost, zodpov dnost za financování inností, za správu
akumulovaných finan ních prost edk , výkonnou realizaci innosti a zodpov dnost za kontrolní innosti. V kapitole 4
jsem definoval soubor charakteristik popisující systém hospoda ení s RaO a VJP. S použitím t chto charakteristik jsem
stanovil typické skupiny stát (v nadsázce ozna eny jako t žké váhy itelné nebo ne itelné, t žší nebo leh í st ední váhy,
trpaslíci a zájemci). V kategoriích zodpov dností jsem pak pro každou skupinu navrhnul optimální ešení.
V kapitole 5 jsem matematicky popsal obecný deterministický model pro stanovení tvorby rezervy. Bohužel se
mi nepoda ilo analyticky vyjád it hledanou prom nnou. Navržený ilustra ní p íklad stanovení tvorby rezervy na
modelové HÚ v situaci kdy stávajících 6 provozovaných blok je dopln no 3 bloky nov uvedenými do provozu. Je
pot eba provést p epo et tvorby již tvo ené rezervy v K /MWh pro navýšené náklady úložišt i vyšší budoucí výrobu

elekt iny. Citlivostní analýza potvrdila dominantní vliv koeficientu eskalace náklad a zhodnocení rezervy na výši tvorby
rezervy.
Deterministický model m že být dopln n aplikací alternativních p ístup . Jako velmi zajímavý se jeví výpo et
náklad na pokrytí závazku jako pravd podobnostního rozd lení používaný ve Švédsku. Já jsem se v práci v noval
jinému alternativnímu p ístupu – aplikaci reálných opcí. Tento aparát lze aplikovat tam, kde je popisovaný systém
dostate n flexibilní a zárove existuje velký stupe neur itosti. Poda ilo se mi v p ední i zadní ásti PC najít situace,
které umož ovaly identifikovat reálné opce. S pomocí binomické metody jsem vy íslil hodnotu RO pro elektrárenskou
spole nost, která za dané cenové situace na trhu má možnost vy kat s nákupem uranu na p ízniv jší cenu. Dále jsem
s pomocí binomické metody stanovil hodnotu reálné opce „zm nit strategii PC a p ejít z otev eného palivového cyklu
(skladování VJP a jeho uložení do HÚ) na uzav ený cyklus (p epracování a recyklace VJP)“.
5. ZÁV R
eská republika pat í mezi zem , kde jsou jasn stanoveny veškeré zodpov dnosti spojené s pokrytím
dlouhodobých závazk provozovatele JZ a existují funk ní kontrolní mechanismy. Probíhá tvorba rezerv na pokrytí
v tšiny závazk , výjimkou je skladování VJP. Tento závazek je pokrýván pr b žn z provozních a investi ních
prost edk provozovatele JE. Na základ analýzy systému a minimalizace rizika nepokrytí závazku bych doporu oval
provést následující dopln ní i modifikace stávajícího systému. Jednou z problematických oblastí sou asného systému je
nízký výnos z investování prost edk akumulovaných v rezerv . Srovnání stávajících dosažených výnos investování
prost edk rezerv a ceny kapitálu provozovatele JZ ukazuje, že pokud by provozovatel JZ m l možnost za p esn
definovaných podmínek p j ovat si pro své podnikání prost edky z rezervy (a již spravované t etí stranou nebo jím
samým), znamenalo by to zajímavé zvýšení výnos rezerv a tím i snížení pravidelné tvorby rezervy. Dále doporu uji u
významných závazk jako dopln k ke standardn používanému deterministickému modelu aplikovat nákladový model
založený na pravd podobnostním rozd lení jednotlivých nákladových položek. Výsledkem takového modelu je
pravd podobnostní rozd lení celkových náklad projektu. V praxi lze nap íklad tvo it rezervu odpovídající 50%
pravd podobnosti, že nebude ve skute nosti p ekro en odhad náklad . Zárove je vypo tena tvorba rezervy, která by
odpovídala vyšší pravd podobnosti nep ekro ení náklad . Od provozovatel JZ m že být vyžadováno poskytnutí n jaké
formy záruky na pokrytí rozdílu mezi rezervou tvo enou pro 50% pravd podobnost a tvorbou rezervy, která by
odpovídala vyšší pravd podobnosti (nap . 80%). V práci jsem dále odvodil a na zvolených p íkladech dokumentoval
možnost využití reálných opcí p i ekonomickém hodnocení projekt v palivovém cyklu. Nicmén pro stanovení velikosti
závazku a tvorby rezervy nepovažuji za vhodné aparát reálných opcí p ímo používat. Pokud je možné v konkrétní situaci
rozpoznat n jakou reálnou opci (zm na strategie PC, odložení výstavby, rozložení do fází) a stanovit její hodnotu, bude
hodnota RO snižovat velikost závazku. I vzhledem k tomu, že údaje použité k jejímu stanovení obsahují zna né
neur itosti, považuji z hlediska ú etního principu opatrnosti za správn jší stanovit velikost závazku a následn tvorbu
rezervy pouze na základ NPV stanoveného na základ standardního deterministického modelu. Domnívám se, že by
však šlo využít RO v pravd podobnostním výpo tu velikosti závazku p i stanovení pravd podobnostního rozd lení
vybraných nákladových položek.
Domnívám se, že by bylo vhodné ve stávajícím systému zajišt ní závazk provozovatel JZ v R posoudit
provedení ur itých zm n. P edpis pro výpo et tvorby ro ní rezervy na vy azování JZ z provozu, tak jak je stanoven
vyhláškou MPO, není zcela v souladu s principy minimalizujícími riziko. Základnou pro stanovení tvorby rezervy by
nem l být asový horizont procesu vy azování, ale asový horizont provozu JE. Zárove není v souladu se zásadami
ošet ena ást náklad provozovatele JE spojená s nákupem skladovacích kontejner a provozem skladu VJP, která bude
vynakládána po ukon ení provozu JE. Tyto náklady by m ly být p edm tem tvorby obdobné rezervy, jaká je tvo ena pro
ú ely vy azování JZ z provozu. Pokud však bude realizována výstavba nových jaderných blok v R, výrazn se
prodlouží doba po kterou v systému pro zajišt ní budoucích závazk generovány prost edky. Systém bude stabiln jší a
bude schopen se lépe vyrovnat se svými nedokonalostmi a odchylkami mezi prognózami a skute ností.
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Ohlasy
V úvodní ásti mého doktorandského studia, kdy jsem publikoval lánky shrnující dlouhodobé závazky provozovatele JE
a systém jejich pokrytí v R, jsem byl p ekvapen pozitivním ohlasem lánk zejména mezi odbornou a projadernou
ve ejností, na druhou stranu bylo ne ekané, jak malé pov domí o t chto otázkách existovalo i mezi jadernými odborníky.
SUMMARY
It is important that all costs related to the particular technology are included in the price of the final product.
Nuclear technology was developed in the frame of military projects funded from state budgets. Government owned
Nuclear Power Plants were operated in non-competitive environment and long-term liabilities were not properly
accounted for. Only with transition of nuclear energy exploitation to the free market environment and with growing
awarness of future waste technical and funding problems, individual states started to introduce frameworks and
legislative bases for ensuring coverage of long- term liabilities of nuclear facility operators.
There are in principle three basic long-term liabilities of a nuclear power plant operator:: (i) Radioactive waste
management and disposal, (ii) Spent Fuel management and disposal and (iii) Decommissioning.
In the first part technical bases for those liabilities are presented as well as technical solutions. The legal bases for
liability concept are presented together with consequences on operators accounting, balance sheet and decision making.
General overview is complemented with detailed description of coverage in area of operator’s long-term liabilities in the
Czech Republic. Individual reserves to cover liabilities are presented including related calculation methodologies. In the
next part mathematical model for deterministic model of liability determination and reserve accrual calculation was
developed. The model is used for example calculation according to typical spent fuel disposal and its funding scenario.
Alternative approach of using probabilistic model is discussed. Consequently the concept of real option is introduced and
used to evaluate fuel cycle related real option. Firstly the real option of a nuclear utility “to put-off uranium procurement”
is calculated. Secondly real option “to switch from open fuel cycle to closed fuel cycle” is assessed. Despite real option
concept is valuable tool for economic evaluation in the nuclear fuel cycle, I do not recommend its use as a tool for
determination of reserve accrual. Real options are highly speculative and use in liability calculation would be against
caution accounting principle. I introduced concept of defined responsibilities as a parameters for evaluation of criteria “to
minimize the risk that long-term liability would not be covered”. I proposed set of characteristics which were used to
group states into six typical groups. Consequently I tried to propose optimal system for each group. Based on results I
made recommendation what should be changed in the system for ensuring coverage of long-term liabilities in the Czech
Republic.
SHRNUTÍ
Mezi dlouhodobé závazky provozovatele JZ pat í (i) nakládání s Rao, (ii) nakládání s VJP a (iii) vy azování JE
z provozu. V po átcích pr myslového využití byly tyto závazky opomíjeny, což vedlo ke zkreslování náklad a
nevytvo ení dostate ných finan ních zdroj pro tyto innosti. P estože od 80. let jsou systémy zajišt ní dlouhodobých
závazk v jednotlivých zemích zavád ny, dosažená úrove není v n kterých zemích stále dostate ná. Úvodem práce se
v nuji teoretickým základ m konceptu závazk . Jsou uvedeny r zné dopady závazk na provozovatele JE – právní,
ú etní, dopady na hospoda ení a rozvoj. V další ásti práce je podrobn zmapován stav pokrytí dlouhodobých závazk
provozovatele JE v R a popsán systém zajišt ní závazk . Následn je ešena otázka teoretického popisu systému
zajišt ní závazk . Systém je popsán na základ zodpov dností a je stanovena kriteriální funkce minimalizace rizika
vyjád ená n kolika subkritérii. Na základ definovaných charakteristik je stanoveno 6 skupin typických skupin stát
v závislosti na jejich produkci RaO a VJP a systému pokrytí závazk . Pro tyto skupiny jsou definována doporu ení pro
optimalizaci. Pro kvantifikaci závazku a stanovení tvorby související rezervy je odvozen obecný deterministický model.
Obecný model je ešen pro uvedený modelový p íklad numericky a je provedena citlivostní analýza. Pro specifické
p edpoklady je provedeno zjednodušení modelu a nalezeno analytické ešení. Je posuzován alternativní zp sob výpo tu
na základ pravd podobnostních veli in. V poslední ásti je p edstaven koncept reálných opcí a na základ uvedených
p íklad je demonstrována možnost jejich použití v ekonomickém hodnocení v rámci palivového cyklu JE.

