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  Kolega Dušan Džurdženík vysvětluje problém s reportingem nákladů na elektřinu.

„Pravidelný harmonogram dne nemám,“ přiznává se Martin Hrnčíř 
hned v úvodu. „Každý pracovní den je úplně jiný. Má práce se však 
odlišuje hlavně sezonně.“

Než Martin Hrnčíř začal pracovat jako vedoucí sekce ekono-
mických analýz výroby v Unipetrolu RPA, působil čtyři roky jako 
technolog v energetice. „To, co teď dělám, se od předchozí pozice 
poměrně hodně liší,“ poznamenává k přestupu mezi odděleními. 
„Jako technolog jsem pracoval především na technických výpočtech 
a zajištění investičních akcí. Tyto zkušenosti ale samozřejmě vy- 
užiji i v sekci ekonomických analýz.“ Na svém současném působišti 
se totiž věnuje ekonomickým výpočtům, a to i těm technologického 
rázu. Mezi oběma pozicemi tedy přece jen existuje určitá spojitost. 
„Musím třeba vědět, kolik kterých surovin potřebuji. Propojuji vlast-
ně znalost technologie a procesu výroby s tím, kolik co stojí.“ Jednou 
z částí práce Martina Hrnčíře je tedy výpočet ekonomických dopadů, 
druhou pak stanovování cen energií, vod a technických plynů, a to 
jak vnitropodnikově, tak externě. Ceny se přitom stanovují na dobu 
jednoho roku a odvíjejí se jednak od ekonomických prognóz, jednak 
od dodavatelských smluv. 

Proces stanovování cen je rozložený do několika měsíců. Už v létě 
se tvoří normy, z nichž oddělení čerpá informace o tom, čeho bude 

  Martin Hrnčíř právě dostává úkol od svého nadřízeného.  Diskuze s Danielou Výškovou nad problematikou bilancování polypropylenu

  Pravidelné výrobní porady jednotky energetických služeb Unipetrolu RPA se účastní i Martin Hrnčíř.
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Martin Hrnčíř:     
Vysvětlit výši ceny bývá 
složitější než její výpočet
UNiPeTRol (ogil, iR)    Den s osobností společnosti Unipetrol jsme se tentokrát rozhodli strávit v sekci ekonomických analýz 
výroby podniku Unipetrol RPA. Výpočtem ekonomických dopadů, stanovováním cen a bilancováním výroby se zde 
zabývá tým, kterému šéfuje Martin Hrnčíř, dříve technolog v energetice. Během celého roku má jeho tým na starost 
kromě bilancování výroby i modelování cen a ekonomické výpočty, do kterých významně zasahují vnější i vnitřní 
okolnosti – dění uvnitř podniku, situace na trhu i zásahy vlády, například regulace cen distribuce elektřiny, vody a plynu. 
Vedle klasických výpočtů patří pod agendu ekonomické sekce také intenzivní jednání jak s ostatními částmi firmy, tak 
s partnery, kterým je třeba vývoj cen dostatečně vysvětlit. O vývoji cen i o tom, proč je někdy komunikace se zahraničními 
partnery složitější než s partnery tuzemskými, se dozvíte v následující reportáži.

  Martin Hrnčíř právě kontroluje podklady k připravovanému business plánu.

nejvíce zapotřebí, a s nimi už pracovníci na oddělení modelují možné 
dopady. „Zjišťujeme k tomu ceny jednotlivých surovin, ke kterým je 
nutné připočítat fixní náklady,“ dodává Martin Hrnčíř. Konečný termín 
pro zhotovení business plánu většinou spadá zhruba do začátku října, 
ceny na následující rok pak oddělení vydává v prosinci. 

Vypočítávat ceny oddělení samozřejmě nemůže libovolně. ener-
gie, vody a technické plyny jsou tři oblasti, které mají nákladové kal-
kulace, je tedy dané zákonem, že například cena tepla by se měla 
počítat pomocí nákladů a ´přiměřeného zisku .́ Do cen ostatních věcí 
a surovin pak stát zasahuje minimálně, a jsou tedy řízeny tržně.

Prakticky stejné množství času jako vypočítávání ceny poté 
zabírá vysvětlování toho, proč je cena takto vysoká, či nízká. „Slo-
žitější je to zejména v případě, kdy dojde ke zvýšení cen, například 
kvůli růstu cen energií,“ podotýká Martin Hrnčíř. Unipetrol RPA 
například negativně zasáhl poplatek za obnovitelné zdroje, ne-
plechu také napáchalo, když společnost přestala dostávat volné 
emisní povolenky na výrobu energií. K nárůstu cen energií o de-
sítky procent došlo právě v době, kdy Martin Hrnčíř do oddělení 
nastupoval. „Napadlo mě, jestli někdo nepřijde s tím, že za mého 
předchůdce bylo vše levnější a že za vyšší ceny vlastně můžu já,“ 
vzpomíná pan Hrnčíř. Tuzemským partnerům a ostatním částem 
firmy většinou vždy stačilo dostatečně vysvětlit, proč k nárůstu 
došlo. Někteří zahraniční partneři měli však pochopení méně. 
„Ceny elektřiny a uhlí totiž na světových trzích klesají,“ vysvětlu-
je Martin Hrnčíř. „U nás je však slabé tržní prostředí, jsme závislí 
na hnědém uhlí, a dokud se neprolomí limity těžby, dodavatelé 
si kvůli tomu mohou diktovat vysoké ceny.“ Závislost na hnědém 
uhlí lze jen velmi těžce zmírnit například používáním černého 
uhlí, protože většina kotlů je nastavena jen na zpracování jednoho 
typu uhlí, byť dnes už existují i kotle, které ´zvládnou´ oba typy. 
„elektřinu ale také nakupujeme, nejsme plně soběstační,“ dodává 

Martin Hrnčíř. „Naše výroba je dost energeticky náročná, Unipe-
trol je vlastně největší spotřebitel elektrické energie v České re-
publice.“ Schopnost vyrobit si část elektrické energie svépomocí 
tak firmě pomáhá k tomu, aby nebyla naprosto závislá na dodáv-
kách elektřiny.

Ceny produktů kromě externích vlivů samozřejmě ovlivňuje 
také efektivita jejich výroby. K tomu dopomáhá řada úsporných 
programů a investičních akcí zaměřených na zefektivnění výrobní-
ho procesu. „V podstatě je to vždy tak, že se u technologů objeví 
nějaký návrh, jak něco vylepšit. Potom se musí spočítat, kolik by 
takové vylepšení stálo, nebo jakou úsporu by to přineslo. A pak se 
samozřejmě počítá návratnost takové investiční akce,“ vysvětluje 
fungování svého oddělení Martin Hrnčíř.

Byť je Martinova náplň práce velmi různorodá, většinu času 
musí odpracovat u počítače. Podle jeho vlastních odhadů stráví 
za monitorem přes devadesát procent času, zbytek zaberou různá 
jednání. Je tak logické, že se ve svém volném čase snaží dohnat to, 
co v práci nestihne. o tom, jak nejlépe trávit své volno, má proto 
jasno: „Vyznávám takovou klasickou českou sezonní dvojkombinaci. 
V létě nasedám na kolo, v zimě vyrážím na hory,“ usmívá se vedoucí 
ekonomické sekce Unipetrolu RPA.
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