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Anotace: 

Cílem mé bakalářské práce je zjištění dopadu hospodářské krize v těţebním průmyslu 

v České republice. Začínám teoretickým rozborem počátků dvou celosvětových krizí 

s dopady na  svět a Českou republiku. Následně zde představuji jednu z největších 

těţebních firem a to OKD, a. s, ve které srovnávám dle výročních zpráv jednotlivé roky od 

počátku hospodářské krize v roce 2004 do roku 2008 v oblastech těţby a počtu 

zaměstnanců. V závěru uvádím doporučení a shrnuji zde krizi ze svého pohledu. 

Klíčové slova: hospodářská krize, těţební průmysl, zaměstnanci, výroční zprávy, dopady 

 

 

 

 

 

 

 

Summary: 

The aim of my bachelor thesis is the discovery of consequence of the crisis in the mining 

industry in the Czech Republic. i begin with the theoretical analysis of the beginning of 

two worldwide crises and their impact on the world and the Czech Republic. Subsequently 

i present one of the biggest mining companies - OKD, a. s. On a basis of annual reports 

i compare the individual years from the beginning of the economic crisis in 2004 to the 

year 2008 in the areas of mining and the number of employees. At the end my 

recommendation is adduced and i summarize the crisis from my point of view. 

Keywords: economic crisis, mining industry,employees, annual reports, impact 
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1 Úvod 

Hospodářské krize, které jsou ve světě nebo v České republice neustále, mnohdy 

ale tak v malém rozsahu, které běţný člověk nepocítí. Avšak v takto velké míře, kdy 

se zhroutily ekonomiky například Islandu a nyní aktuálně Řecka a výrazně ovlivnily ţivoty 

na celém světě v rámci nezaměstnanosti, úvěrů od bank, jsou dle mého názoru pouze dvě. 

Krize v letech 1929 – 1933 a 2004 - 2008. 

V mé bakalářské práci se ze začátku zaměřuji a popisuji důvody a počátky 

celosvětové hospodářské krize v letech 1929 – 1933, která tak, jako celosvětová 

hospodářská krize v letech 2004 – 2008 začala krachem, pádem na newyorské burze 

a následným krachem světových ekonomik.  

V první kapitole se věnuji hospodářské krizi v letech 1929 – 1933 a popisuji zde 

příčiny a důvody pádu mnohých v té době vyspělých ekonomik. Následky této krize, uţ 

jsem zde nezmínil, jelikoţ by se to uţ netýkalo mého oboru, který studuji. Pouze ve zkratce 

zde zmíním, ţe následky celosvětové hospodářské krize v těchto letech vedly ke 2. světové 

válce. 

Ve své druhé části popisuji dle mého názoru nejdůleţitější faktory vzniku 

hospodářské krize z let 2004 – 2008, které byli zapříčiněné výrazným poklesem akcií 

a následné ekonomické krize ve Spojených státech. 

Ve třetí části zmiňuji hospodářskou krizi v České republice ve sféře průmyslu, 

kde vystihuji dle mého subjektivního názoru hlavní průmyslové části v rámci České 

republiky. 

Čtvrtou část své práce věnuji představení a historii těţební firmy OKD, a. s. 

v rámci České republiky a následně popisuji jednotlivé roky v rámci těţby a personálních 

problémů, počínaje rokem 2004 a konče rokem 2008. 

Toto téma jsem si vybral z několika důvodů. Jedním z nich je samozřejmě to, 

ţe téma celosvětové hospodářské krize je v současné době hodně diskutované v médiích 

a ostatních sdělovacích prostředcích, kde se politici přou o to, jaká jsou nejlepší řešení, dle 

jejich názorů. Jelikoţ dopady této krize jsme uţ dávno pocítili na sobě. Ať uţ formou 

inflace nebo formou našich rodičů, kdy mnozí z nich přišli o práci a jsou na pracovních 

úřadech nebo jim byl například zmrazen či sníţen plat v rámci firemních a podnikových 

úspor.  
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Cílem mé práce je zjištění, do jaké míry se celosvětová hospodářská krize v letech 

2004 aţ 2008 dotkla těţebního průmyslu v České republice, zejména OKD, a. s. a následné 

doporučení a zhodnocení těţby nevyjímaje zlepšením ekonomické situace v České 

republice. 

V závěru jsem shrnul hlavní problémy současné hospodářské krize a uvedl i pár 

řešení, do kterého jsem zahrnul i krizi z let 1929 – 1933, jelikoţ si myslím, ţe v rámci 

České republiky bychom se mohli poučit z chyb okolních států, které jiţ udělali a díky 

tomu můţeme vědět, jestli to, co uděláme bude mít smysl a hlavní důvod, který spočívá 

v pomoci posílení ekonomiky a hlavně v pomoci lidem v České republice. 

Při vypracování mé bakalářské práce jsem vycházel jednak ze svých vědomostí, 

které jsem se buď naučil ve škole, a nebo i vědomostí, které jsem získal při sledování 

různých politických a ekonomických debat, článků v odborných literaturách 

a ekonomických internetových denících. 
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2 Světová hospodářská krize 

Hospodářský vzestup trţního, respektive kapitalistického světa přerušila v letech 

1929 - 1933 hluboká světová hospodářská krize. Začala krachem na newyorské burze 

24. října 1929. Okamţité dopady se projevily poklesem výroby v americkém 

automobilovém průmyslu a postupně zasáhla ostatní průmyslová odvětví. Z USA se šířila 

krize do dalších zemí, zejména těch, jejichţ hospodářství bylo nejvíce závislé na USA, 

avšak brzy zasáhla více či méně všechny země a tím pádem se stala krizí světovou. 

Hlavním znakem světové hospodářské krize byl hluboký pokles průmyslové 

výroby. V USA a v Německu poklesla průmyslová výroba v roce 1932 téměř na polovinu 

oproti roku 1929. V ostatních zemích byl tento pokles menší, ale rovněţ velmi podstatný. 

v Československu klesla průmyslová výroba na 60 %, avšak na Československo měl dopad 

určitý časový dopad v závislosti na ostatních ekonomikách okolních zemí. 

Průmyslovou krizi provázely hluboké finanční a zemědělské krize, které 

ji dodávaly všeobecný charakter. Byla to, co do rozsahu a hloubky, největší krize, která 

kdy postihla svět, nepočítaje tu z let 2004 aţ 2008. Byla neobyčejně dlouhá, vleklá 

a nenásledoval po ní obvyklý vzestup. Světová průmyslová výroba poklesla celkem 

o 38 %, zahraniční obchod o 34 % a počet nezaměstnaných se pohyboval okolo 40 miliónů 

osob. V Evropě se krize nejdříve projevila v Německu a Rakousku.  

 

 

Tabulka č. 1: Pokles indexu průmyslové výroby v letech 1929 aţ 1934 

 
1929 1930 1931 1932 1933 1934 

USA 100 81 68 54 64 66 

Německo 100 86 68 53 61 80 

Velká Británie 100 92 84 84 88 99 

Československo 100 89 81 64 60 67 

Rakousko 100 85 70 61 63 70 

Zdroj: [http://dejiny.wz.cz/mezi/bitvy/krize/krize.html] 
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Úplné zmrazení půjčování amerických úvěrů a odliv cizího kapitálu povedl 

postupně tyto země do těţké finanční krize. Řada německých a rakouských bank 

se zhroutila. Finanční krize se brzy projevila také ve Velké Británii, kde byli nuceni 

provést devalvaci libry. Postupně se zhroutily všechny měnové systémy vázané na libru, 

marku nebo dolar. Světový měnový systém se rozpadl. Státy, které setrvaly u tzv. zlaté 

měny, mezi nimi i Československo, se sdruţily v tzv. „zlatý blok“ v čele s Francií. Francii 

se dařilo ze začátku úspěšně čelit krizi díky reparačním ziskům, ale i díky tomu, ţe se její 

hospodářství opíralo o stabilní odbytiště a nebylo tak závislé na jiných zemích. Francie 

viděla v krizi příleţitost upevnit své postavení v Evropě, a proto se snaţila systémem 

půjček připoutat k sobě pevněji země střední a jiho-východní Evropy. Koncem roku 

1931 však krize zasáhla i Francii a měnový systém zemí zlatého bloku začal slábnout, aţ 

se ke konci krize rovněţ rozpadl.  

Krize zcela rozvrátila zahraniční obchod. Boj o nová odbytiště a současně 

posilování ochrany domácího trhu vedly k obchodní válce všech proti všem. Světová 

hospodářská krize znamenala krach klasického hospodářského kapitalismu. Vyvolala 

nutnost státních zásahů v oblasti hospodářské činnosti. Během krize došlo k uzavření 

kolem 50 mezinárodních kartelových dohod, které upravovaly výrobu a odbyt jednotlivých 

druhů zboţí (kaučuk, cukr, cín, obilí atd.). Současně se objevily pokusy o hospodářské 

plánování. Krize velmi urychlila procesy týkající se centralizace a koncentrace kapitálu. 

Většina menších podniků úplně podlehla konkurenci a zanikla. Větší podniky se často 

sdruţovaly v celky a vyřazovaly z trhu slabší výrobce. Tak například v USA se výroba aut 

zkoncentrovala do tří nejvýznamnějších monopolů (Ford, General Motors, Chrysler). 

Ve Velké Británii vznikla ţelezářská a ocelářská federace, která za pomoci mezinárodního 

ocelářského kartelu kontrolovala veškeré výrobce ţeleza a oceli v zemi. V Československu 

to byla tzv. Velká trojka (Vítkovické horní a hutní těţařstvo, Praţská ţelezářská 

společnost, Báňská a hutní společnost).  
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Tabulka č. 2: Procento nezaměstnaných v letech 1929-1934 

 

1929 1930 1931 1932 1933 1934 

USA 8,2 14,5 19,1 23,8 24,3 20,9 

Německo 9,3 15,3 23,3 30,1 26,3 14,9 

Velká Británie 10,4 16,1 21,3 22,1 19,9 16,7 

Československo 2,2 4,5 8,3 13,5 16,9 17,4 

Rakousko 12,3 15 20,3 26,1 29 26,3 

Zdroj: [http://dejiny.wz.cz/mezi/bitvy/krize/krize.html] 

 

Krize byla hlavní příčinnou zvýšení nezaměstnanosti. v USA se počet 

nezaměstnaných odhaduje v roce 1932 na 12 - 14 miliónů lidí, v Německu na 7 miliónů, 

v Československu na l milión. Tyto čísla berme pouze jako orientační, jelikoţ do nich není 

započítána tzv. skrytá nezaměstnanost, která se týká nezaměstnaných zejména na venkově, 

sezonních zaměstnanců a lidí, kteří pracovali pouze příleţitostně. Podpory 

v nezaměstnanosti byly mizivé a nestačily zachránit rodiny nezaměstnaných před hladem. 

Navíc velké mnoţství dělníků bylo z těchto podpor vyloučeno a v některých zemích 

nebyly podpory poskytovány vůbec. Během krize v letech 1929 - 1933 došlo k závaţným 

změnám v hospodářské a zahraniční politice všech států. Boj o odbytiště a zdroje surovin 

odstranil poslední zbytky svobodného obchodu. Docházelo stále častěji k zavádění 

ochranných cel, k obchodní válce, k vytváření hospodářských bloků. Rozpory mezi 

evropskými mocnostmi se prohloubily, zejména v důsledku úsilí o hospodářské ovládnutí 

střední a jihovýchodní Evropy. Největší úsilí v tomto směru vyvinulo Německo, 

hospodářsky podporované Velkou Británií a USA, které se snaţilo dobýt francouzské 

pozice. Navíc Německo v té době splácelo válečné reparace a tím dalo vzniknout nevhodné 

politické straně. Následně vše vyústilo ve druhou světovou válku. 
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3 Příčiny hypoteční krize v USA 

Všeobecně vzato měla hypoteční krize v USA a následně hospodářská krize 

většiny zemí světa, které jsou ekonomicky provázané průběh, který bych rozdělil: 

 

 

3.1 Začátek (1998-2000) 

V roce 2000 došlo v USA k pádu nadhodnocených z hlavní části technologických 

akcií, ale i ostatních. Index NASDAQ se tehdy zřítil v průběhu několika málo měsíců 

z rekordních 5 000 bodů na 2 500 bodů. Během následujících dvou let klesla jeho hodnota 

aţ na 1 200 bodů. 5 000 bodů nebylo číslo, které by vyjadřovalo nějakou reálnou hodnotu 

technologických firem obchodovaných na americké burze. Šlo z velké části o virtuální 

hodnotu mladých a dravých internetových firem vyhnanou do výše především vírou 

akcionářů v neustálý růst jejich hodnoty - tedy vírou v růst trţeb a zisků o desítky 

aţ stovky procent ročně, coţ jak víme se nestalo díky krizi. 

 

 

Graf č. 1: Vývoj akcií indexu NASDAQ na americké burze od roku 1994 - 2004 

 

Zdroj: [http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-usa-hypoteky] 
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Firmy v USA získávají podstatnou část finančních prostředků na investice jiţ 

tradičně prostřednictvím emisí akcií, jelikoţ to je nejlevnější a nejsnadnější způsob 

financování (peníze jsou takzvaně zadarmo). Skupina vlastníků firmy se tímto způsobem 

sice neustále rozrůstá, na druhou stranu firma nemusí platit ţádné úroky za bankovní úvěry 

či firemní dluhopisy. Jen pro informaci, akcie vlastní v USA kolem 80 % domácností. 

V České republice se tento způsob investování a následného zhodnocování peněz pohybuje 

pod hranicí 20 %, coţ je velmi malé procento ve srovnání s ostatními západními zeměmi. 

Vyspělé západní státy a jejich domácnosti ve velké míře mají své peníze uloţeny právě 

na akciových trzích buď formou přímého nákupu a vlastnění akcií nebo formou dluhopisů 

či penzijních fondů, ze kterých mají svůj postupný zisk právě z akciových fondů 

a zhodnocují tak svá aktiva. 

V roce 2000 akciová bublina splaskla. Cena akcií měřená indexem NASDAQ 

se během následujících tří let vrátila na hodnotu v letech 1997 aţ 1998. Tedy na takové 

hodnoty, na kterých by skutečně měla být. 

 

 

3.2 Ekonomický průběh v letech  2001 – 2008 

Řadu unáhlených investic do internetových technologií bylo nutno mezi rokem 

2000 aţ 2003 nadobro odepsat, mnohé pracně a draze budované kapacity internetových sítí 

nebyly plně nevyuţity. Investoři, kteří nastoupili do technologického vlaku nejpozději, 

přišli o peníze. A jaký byl výsledek? Část firem zbankrotovala, část prošla restrukturalizací 

spojenou s propouštěním zaměstnanců, firmy plošně omezily investice nejen 

do internetových technologií, domácnosti omezily své výdaje, kurz dolaru se kvůli přesunu 

investic z USA do jiných částí světa vydal na dráhu oslabování, ekonomika USA po vlně 

rekordních růstů zamířila do recese. 

V tu dobu se do hry vloţila Americká centrální banka.  FED během jednoho roku 

sníţil základní úrokovou sazbu z 6,50 % na 1,75 %, coţ představovalo jednu z nejniţších 

hodnot v historii USA vůbec. FED tímto způsobem nalil obrovský počet peněz 

do ekonomiky, čímţ postavil řadu skomírajících firem opět na nohy. Na emise akcií 

by v tuto chvíli stěţí někdo reagoval, moţnost sáhnout si na levný úvěr vnesla do hry 

alternativní řešení. Řešení, jeţ pomohlo získat peníze alespoň do těch projektů, které byly 

na pevných základech a nenesly v sobě tolik rizika jako internetové projekty před 
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splasknutím bubliny. Banky a bankéři poskytující úvěry byli přece jen obezřetnější, neţ 

akcioví investoři z řad domácností, neinvestovali peníze všude tam, kde viděli nějaký 

náznak zisku. FED pomohl nejen americkým firmám, ale i domácnostem. Příliv levných 

spotřebitelských úvěrů pokryl ztráty způsobené pádem cen akcií. 

 

K recesi americké ekonomiky v roce 2001 díky rychlému zásahu FEDu nakonec 

vůbec nedošlo. Spotřeba domácností poklesla jen minimálně, firmy pokryly své investice 

namísto emisemi akcií levnými úvěry. Růst hrubého domácího produktu USA v roce 

2001 díky tomu jen nepatrně stoupl. Konkrétně na hodnotu + 0,8 % (růst HDP za rok 

2000 činil + 3,7 %), a od této hodnoty se vydal opět směrem vzhůru. V roce 2002 zvýšila 

ekonomika USA svůj výkon o 1,6 %, o rok později dosáhla tempa růstu 2,5 %. V roce 

2004 svítila na ukazateli rychlosti růstu HDP dokonce 3,9 %. Ode dna se odlepily i akciové 

indexy a to jak technologický NASDAQ, tak širší Dow Jones index. I trh práce splasknutí 

akciové bubliny přeţil bez větší újmy na zdraví. Počet lidí bez práce sice vyskočil 

z historicky nejniţších 3,9 % (rok 2000) na 6,0 % (rok 2002), o tři roky později jiţ ale míra 

nezaměstnanosti v USA činila poměrně příznivých 4,9 % (rok 2005).  

Nízké úrokové sazby FEDu neměly bohuţel jen pozitivní účinky. Ekonomiku sice 

dokázaly díky spotřebě domácností a levným firemním investicím stimulovat k vyššímu 

růstu, spotřeba domácností se však čím dál více přeměňovala do spotřeby na dluh. 

V krátkodobém horizontu by toto příliš nevadilo, 4 roky, po které FED udrţoval nízké úrok 

(2001-2004), měly ale do krátkého období hodně daleko. 

Americké domácnosti začaly nekontrolovatelně a na dluh utrácet ve dvou 

oblastech. První oblast představovalo běţné spotřební zboţí. Automobily, oblečení, 

elektronika, nábytek, atd. Domácí výrobci nestačili s růstem spotřebitelské poptávky 

vyvolané levnými spotřebitelskými úvěry drţet krok, americkým domácnostem proto 

„zachutnalo“ zahraniční zboţí. To navíc díky vysokému kurzu dolaru bylo mnohem 

levnější neţ zboţí americké. V konečném výsledku se chuť nakupovat v zahraničí projevila 

propadem bilance zahraničního obchodu USA z 365 miliard dolarů (rok 2001) 

na 612 miliard (rok 2004). To v kombinaci s odlivem portfoliových investic z USA vlivem 

nízkých bankovních úroků vedlo k nastartování pádu dolaru na světovém měnovém trhu.  
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Druhou oblast amerického utrácení na dluh představovaly peněţní prostředky 

investované do nemovitosti. Nízké úrokové sazby vedly k historickému poklesu 

hypotečních úrokových sazeb. Sazba hypotečního úvěru s 30letou fixací klesla v průběhu 

roku 2003 na 5,50 %, s 15letou fixací na 5,00 procenta a u hypotéky s pohyblivou mírou 

dokonce na 3,50 %. 

Hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbou byly přesně tím, co odstartovalo celou 

hospodářskou hypoteční krizi. Úroky u hypoték fixovaných na 15 a 30 let jsou historicky 

velmi stabilní. Za časů nízké inflace se vţdy pohybují v intervalu 5 aţ 8 %. Ten, kdo 

si takovou hypotéku sjedná, ví přesně, do čeho jde. Ví, jakou část rodinného rozpočtu mu 

hypotéka odebere z platu v době pořízení nemovitosti i to, jak vysoká bude splátka 

hypotéky za 5, 10 nebo třeba 20 let. Člověk, který si vezme hypotéku s pohyblivou 

úrokovou sazbou, zaplatí sice v součtu o něco méně neţ člověk s fixovanou sazbou, 

na druhou stranu, nikdy si nemůţe být zcela jistý, zda bude schopen splácet hypotéku 

například po uplynutí pěti let od jejího sjednání. 

V ekonomice USA je celkově 480 aţ 680 miliard dolarů braných jako 

nevhodných investic. Splasknutím bubliny se buďto z ekonomiky odstraní, čímţ dojde 

k mírnému poklesu ekonomiky za stavu průměrné míry inflace, nebo se z ekonomiky 

vytratí a následkem bude vzrůst inflace kolem pěti aţ šesti procent. Můţe být i něco mezi 

tím - část peněz se odvede (zpět do útrob centrální banky), část se v ekonomice vytratí. Vše 

se bude odvíjet od politiky úrokových sazeb FEDu, výše vládních ekonomicky 

stimulujících balíčků a ochotě komerčních bank půjčovat peníze. 
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4 Krize průmyslu v České republice 

Hospodářskou krizí byla postiţena i Česká republika s jednoročním zpoţděním. 

Krize, která začala v USA pádem akciových trhů a bank v roce 2006 se u nás projevila 

v roce 2007. Díky privatizaci bank a ozdravení, která vláda po pádu komunismu provedla, 

neměla krize takové účinky jako třeba v Německu, kde se banky dostaly do platební 

neschopnosti a nebyly schopny plnit své finanční závazky. 

Krize zasáhla z velké části sklářský průmysl, kdy se některé firmy například 

v karlovarském kraji dostaly do platební neschopnosti. Čímţ nebyly schopny dostát svým 

smluvním závazkům a následkem toho byly firmy nuceny propustit veškeré své 

zaměstnance, coţ vedlo ke značnému zvýšení nezaměstnanosti v místních regionech. Jako 

další reakce na krizi byla, ţe ČNB sníţila na historické minimum úrokové sazby na 0,5 %, 

očekávajíce ţe banky opět začnou poskytovat půjčky a úroky malým podnikatelům 

na rozvoj podnikání a nesniţování počtu zaměstnanců. Bohuţel opak byl pravdou. Firmy 

a podnikatelé v rámci ekonomických opatření začali sniţovat počty zaměstnanců, přestali 

poskytovat do značné míry zaměstnanecké výhody, různé firemní akce se staly minulostí 

a začali šetřit kde se jen dalo. Tento krok je zcela logický z pohledu majitelů firem 

a podnikatelů. Následně zmíním dle mého názoru nejdůleţitější odvětví průmyslu, která 

byla krizí zasaţena. 

 

 

4.1 Hutnictví 

Největší domácí huť Arcelor Mittal Ostrava (AMO) je v průměru vytíţena 

na 50 procent svých výrobních kapacit a v červenci roku 2009 oznámila propuštění dalších 

tří-set zaměstnanců k tisícovce jiţ dříve propuštěných. Propouštění oznámil i třetí největší 

hutní podnik v Česku Evraz Vítkovice Steel, jehoţ střediska pracují na 40 aţ 50 procent 

kapacity. Společnost Třinecké ţelezárny, dvojka v ČR, zatím ţádné problémy způsobené 

krizí nemá. 
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4.2 Automobilový průmysl 

Dalším průmyslem jenţ pocítil značné omezení poptávky po výrobcích byl 

automobilový, který má obrovský význam pro českou ekonomiku. Automobilky 

(s výjimkou kolínské TPCA) byly nuceny do značné míry omezit výrobu, coţ mělo velký 

dopad na jejich dodavatele. Výroba osobních aut v Česku v prvním pololetí roku 2009 

poklesla o 11 procent, nákladních o 54 procent a motocyklů o 61 procent. Největší české 

automobilce Škoda Auto se v pololetí propadl prodej o více neţ deset procent. V poslední 

době je znát oţivení, například nošovický závod společnosti Hyundai oznámil zahájení 

dvousměnného provozu. z dodavatelů pro automobilový průmysl oznámil ukončení výroby 

například výrobce kabelových svazků Alcoa Fujikura Czech ze Stříbra a několik dalších 

firem. Řada velkých výrobců musela výrazně omezit výrobu a propouštět zaměstnance, 

někteří z nich nyní hlásí nárůst zakázek. Škoda Auto se opět vrátila do normální pracovní 

doby, která byla během krize zkrácena pouze na čtyři pracovní dny. 

 

 

4.3 Těţební průmysl 

Těţební společnost New World Resources, majitelka černouhelné firmy OKD, 

letos v prvním pololetí kvůli sníţení poptávky po uhlí klesla do ztráty 1,1 miliardy korun 

z meziročně srovnatelného zisku 4,9 miliardy Kč. Nedávno také oznámila plán zrušit 

3000 pracovních míst. Naopak například hnědouhelné Severočeské doly vykázaly 

za prvních šest měsíců meziroční nárůst zisku o 7,3 %. Tyto informace jsem získal čtením 

ekonomických, internetových deníků, jelikoţ OKD doposud nezveřejnila výsledky 

hospodaření za rok 2009. 
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4.4 Ostatní 

Z ostatních oborů vzbudily velkou pozornost například potíţe developerské 

společnosti Orco Property Group nebo odchod japonského výrobce plazmových televizorů 

Hitachi z průmyslové zóny Triangle u Ţatce, kterého však záhy nahradila firma Panasonic. 

Záměr propouštění více neţ 2000 lidí v lednu oznámil lesnický gigant CE WOOD. Krize 

se nevyhýbá ani potravinářským firmám, například největší tuzemské mlékárně Madeta 

klesl loni čistý zisk o 73 procent na 42,377 milionu korun a kvůli hospodářské krizi 

a situaci na trhu s mlékem propustila přes 130 zaměstnanců a další to čeká. 
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5 Profil společnosti 

OKD, a. s. je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World Resources. 

OKD je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Působí na severní Moravě. 

Základem činnosti OKD je těţba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem síry 

(pod 1 %). Pouţívá se převáţně v energetickém a hutnickém průmyslu. 

New World Resources (NWR) těţí prostřednictvím své dceřiné společnosti OKD, 

největší černouhelné těţební společnosti v ČR, kvalitní koksovatelné a energetické uhlí 

pro středoevropský ocelářský a energetický průmysl. NWR má v rámci střední Evropy 

strategickou polohu a svou produkci dodává prestiţním zákazníkům v regionu. Mezi její 

nejvýznamnější zákazníky patří Arcelor Mittal Steel, U. S. Steel,  Moravia Steel a ČEZ. 

Společnost disponuje uhelnými zásobami v rozsahu 418 milionů tun. Společnost 

NWR sídlí v Nizozemsku, zaměstnává přes 19 000 lidí a v jejím vedení a představenstvu 

jsou manaţeři s mezinárodními zkušenostmi i znalostí regionu. 

Začátek pravidelné těţby v severovýchodní části dnešní ČR. Před rokem 

1946 provozovalo těţbu na Ostravsko a Karvinsku několik společností. Mezi nejznámější 

majitele patřila také rodina Salomona Mayera Rothschilda. Následně shrnuji vývoj firmy 

do těchto bodů: 

 

 

5.1 Vývoj v OKD 

OKD po pádu komunismu, kdy do té doby bylo státním podnikem prodělalo 

mnoho změn. Ty nejdůleţitější podle mě zde uvedu. Počátkem 90. let se státní podniky 

těţící černé uhlí v rámci přípravy na privatizaci transformovaly do dvou akciových 

společností – OKD a ČMD. Původní společnost OKD zahrnovala většinu těţebního 

průmyslu v Ostravsko‑Karvinském revíru, zatímco ČMD provozovala černouhelné doly 

na Kladensku a na Ostravsko‑Karvinsku (důl ČSM ve Stonavě). Následně v letech 1994 aţ 

1997 bylo celkem 40 % akcií bývalého OKD a 45 % akcií ČMD v rámci kupónové 

privatizace získáno drobnými investory a investičními fondy.  
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V letech 1998 – 2004 společnost Karbon Invest získala od minoritních akcionářů 

kontrolní balíky akcií v ČMD a v bývalém OKD. Společnosti ČMD a K.O.P. získaly 

majoritní podíl ve společnosti Metalimex obchodující s komoditami. V roce 1998 

nakoupila bývalá společnost OKD všechny zbývající akcie K.O.P., většinového vlastníka 

společnosti Metalimex.  

V roce 2004 společnost Karbon Invest zakoupila od Fondu národního majetku ČR 

46 procent akcií bývalého OKD. Krátce poté společnost Karbon Invest získala skupina 

RPG Group. Rok 2005 byl ve znamení výkupu většinových akcionářů podíly minoritních 

vlastníků, čímţ konsolidovali své akciové podíly v bývalém OKD, ČMD a Metalimexu v 

těmţe roce byla zaloţena společnost New World Resources. Zaloţena byla v Nizozemsku 

jako společnost s ručením omezeným, aby se stala holdingovou společností pro oblast 

důlních provozů, koksoven a některých souvisejících oborů. 

V roce 2008 byla společnost New World Resources převedena na právní formu 

akciové společnosti New World Resources a vystavena s moţností obchodování 

na akciových burzách v Londýně, Varšavě a Praze. Za minulý rok 2009 společnost výroční 

zprávu doposud nezveřejnila.  

 

 

Graf č. 2: Vývoj zisku po zdanění od roku 2005 do roku 2008 

 

Zdroj: [http://okd.cz/cz/o-nas/financni-vysledky/] 
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Z tohoto grafu je patrno, ţe firma OKD, a. s, v době začátku a průběhu krize byla 

zisková a v roce 2008 dosáhla svého největšího zisku od svého vzniku. Pokles zisku 

po zdanění v roce 2006 byl způsoben značnými investicemi do technologických postupů 

a novými těţebními zařízeními. 
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6 Výsledky hospodaření v OKD 

V následující části zde uvedu výsledky hospodaření za období od roku 

2004 do roku 2008. 

 

 

6.1 Výsledky za rok 2004 

V roce 2004 bylo vytěţeno celkem 10 502,0 kt ROTP (revírní odbytová těţba 

podniku), coţ bylo o 172,0 kt nad plán roku 2004. Vyraţeno bylo 74 966 metrů důlních 

děl, čímţ byl překročen záměr roku 2004 o 3 148 m. Důvodem poklesu těţby byly 

sloţitější důlně – geologické podmínky, související s postupem těţby do větších hloubek. 

Nárůst celkové metráţe je důsledkem otvírky a přípravy nových těţebních ploch. Celková 

výroba uhlí v odbytové těţbě (včetně kalů) dosáhla 11 182,3 kt. Uhlí vhodného 

pro koksování bylo vyrobeno 5 073,6 kt a výroba energetického uhlí (včetně kalů) byla     

6 108,7 kt. 

 

 

Tabulka č. 3: Údaje o výnosech OKD a. s. za rok 2004 

Druh výnosů (z běţné činnosti) 
Období od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 

tuzemsko [v tis. Kč] zahraničí [v tis. Kč] 

Trţby za uhlí vhodné pro koksování 6 253 178 4 466 961 

Trţby za energetické uhlí 4 389 507 3 629 691 

Trţby za zboţí (uhlí a koks) 5 122 336 5 562 257 

Trţby za sluţby 2 466 782 292 

Ostatní  5 033 442 66 

Výnosy z běţné činnosti celkem 23 265 245 13 659 267 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2004] 
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Tabulka č. 4: Prodej veškeré produkce uhlí dolů OKD, a. s. v roce 2004 

Prodej uhlí (bez kalů) Celkem [kt] Tuzemsko [kt] Export [kt] 

Prodej celkem 10 878,60 6 512,00 4 366,60 

     - UVPK 5 073,60 2 952,90 2 120,70 

     - EU 5 805,00 3 559,10 2 245,90 

Z toho: ESP 1 966,20 329,00 1 637,20 

              ETP 106,40 63,70 42,70 

              Energetický prach 2 836,20 2 270,20 566,00 

              Proplástek 896,20 896,20 0,00 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2004] 

 

V této tabulce můţeme vyčíst prodej uhlí, jak v tuzemsku, tak v rámci vývozu. 

Kde je zřejmé, ţe větší odběr v rámci české republiky je v energetickém uhlí, které je 

dodáváno do tepláren a různých typů elektráren. 

Průměrný měsíční výdělek zaměstnance za rok 2004 činil 23 005 Kč. 

v meziročním srovnání v rámci měsíčního výdělku došlo o 8,0% narůst. 

 

 

 

6.2 Výsledky za rok 2005 

Společnost OKD, a. s. dosáhla za rok 2005 zisku podle Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví ve výši 7,681 miliard korun před zdaněním a 5,332 miliard korun po 

zdanění. Nárůst zisku proti roku 2004 byl ovlivněn nárůstem trţeb a úsporami v nákladech. 

Celkem bylo prodáno 12 743 miliónů tun černého uhlí a 1 147 miliónů tun koksu. 

Konsolidované trţby v segmentu „Těţební činnost a související činnosti“ byly 

v roce 2005 42,281 miliard korun a byly o 1,636 miliardy korun vyšší oproti roku 2004. 

Revírní odbytová těţba v roce 2005 byla 12 753 milionů tun. Poklesla tak proti roku 2004 

o 120 000 tun. V roce 2005 konsolidované provozní investice činily celkem                       

2, 921 miliard Kč a z velké části se týkaly důlních strojů a zařízení. 

V průběhu roku 2005 byly ve skupině OKD zahájeny restrukturalizační kroky, 

jejichţ cílem bylo zpřehlednění celé skupiny, narovnání dosud komplikovaných 

vlastnických vztahů a zavedení standardního organizačního uspořádání, jeţ 
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je pro průmyslové holdingy tohoto typu ve světě obvyklé. Tento projekt rozdělení 

byl ukončen 1. června 2006, kdy vešla v platnost nová struktura společnosti OKD. 

Hlavní, těţební činnost přešla na nástupnickou společnost OKD, a. s. Ostatní 

činnosti, které přímo nesouvisejí se základní těţební činností, byly vyčleněny 

do samostatných společností. Jde zejména o činnosti obchodní, dopravní a energetické. 

Výkonu vlastnických práv k nemovitostem a jejich správě se nyní věnují tři samostatné 

subjekty: na byty se specializuje RPG Byty s.r.o., komerční nemovitosti spravuje 

RPG RE Commercial, s. r. o. a pozemky má ve své správě RPG RE Land, s. r. o. 

na nástupnické společnosti přešlo jmění společností včetně práv a závazků ze smluvních 

vztahů. 

Ve sledovaném období roku 2005 bylo vytěţeno celkem 5 298,9 kt ROTP. 

Vyraţeno bylo celkem 36 150 metrů důlních děl, z čehoţ investiční metráţ činila 

2 635 metrů. Celková výroba uhlí v odbytové těţbě (včetně kalů) dosáhla 5 689,3 kt. Uhlí 

vhodného pro koksování bylo vyrobeno 2 607,0 kt a výroba energetického uhlí (včetně 

kalů) byla 3 082,3 kt. 

Průměrná denní těţba 1 porubu činila 1 328 tuny v jednom porubu denně, stav 

průměrného počtu porubů byl 28,4, výkon v rubání byl 21 698 tun za směnu a odrubaná 

plocha 377, 4 m
2
 na jeden porub denně. 

Prodej veškeré produkce uhlí dolů OKD, a. s. hutním, energetickým odběratelům 

a velkoodběratelům v České republice a na Slovensku stejně jako v předcházejících letech 

zajišťovala vlastní vnitřní organizační sloţka – jednotka, která není zapsaná do obchodního 

rejstříku Obchodní servis. Exportní dodávky uhlí byly realizovány prostřednictvím 

společnosti Metalimex a. s. 
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Tabulka č. 5: Přehled prodeje uhlí v kilotunách v roce 2005 v ČR a zahraničí 

Prodej uhlí (bez kalů) Celkem [kt] Tuzemsko [kt] Export [kt] 

Prodej celkem 5 163,00 3 059,10 2 103,00 

     - UVPK 2 371,50 1 351,40 1 020,10 

     - EU 2 791,50 1 707,70 1 083,80 

Z toho: ESP 983,20 155,90 827,30 

              ETP 38,70 24,30 14,40 

              Energetický prach 1 301,30 1 059,20 242,10 

              Proplástek 468,30 468,30 0,00 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2005] 

 

 

 

Tabulka č. 6: Údaje o výnosech OKD a. s. za rok 2005 

Druh výnosů (z běţné činnosti) 
Období od 1. ledna 2005 do 30. června 2005 

tuzemsko [v tis. Kč] zahraničí [v tis. Kč] 

Trţby za uhlí vhodné pro koksování 3 797 110 2 918 787 

Trţby za energetické uhlí 2 275 265 2 004 929 

Trţby za zboţí (uhlí a koks) 2 673 670 3 620 483 

Trţby za sluţby 1 338 865 3 

Dotace 5 739 0 

Ostatní  3 891 564 0 

Výnosy z běţné činnosti celkem 13 982 213 8 544 202 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2005] 

 

Průměrný počet zaměstnanců dosáhl za první pololetí 2005 výše 15 477, z toho 

14 211 osob bylo zaměstnáno na důlních VOJ a 1 266 na důlních VOJ. Z celkového počtu 

činilo dělníků v dole 9 980, dělníků na povrchu 3 377 a technickohospodářských 

zaměstnanců 2 120 osob. 

Mzdový vývoj respektoval podmínky týkající se a vyplývající z uzavřené 

kolektivní smlouvy na rok 2005 a ekonomických moţností OKD a. s. Průměrný měsíční 

výdělek zaměstnance za první pololetí roku 2005 činil 22 966 Kč. 
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6.3 Výsledky za rok 2006 

Společnost OKD dosáhla za rok 2006 zisku ve výši 4,752 miliardy korun před 

zdaněním. Po zdanění činil zisk společnosti 3,571 miliard korun.  

Revírní odbytová těţba uhlí v roce 2006 přesáhla 13 milionů tun (nárůst 

o 252 tisíc tun oproti r. 2005). Dohromady bylo prodáno 13,5 miliónů tun černého uhlí 

(nárůst o 736 tisíc tun uhlí oproti r. 2005). Zvýšil se také objem prodaného koksu, který 

v loňském roce dosáhl 1,3 miliónu tun (o 160 tisíc tun více oproti r. 2005). 

Celkové výnosy společnosti v roce 2006 přesáhly 39 miliard korun (o 3,9 mld. 

méně neţ v r. 2005). Pokles výnosů za prodej zboţí a výrobků byl ovlivněn především 

nepříznivým trendem trţních cen uhlí a koksu v roce 2006. 

Náklady společnosti v roce 2006 dosáhly částky 35,5 miliard korun. Jejich nárůst 

o 268,3 miliónu korun byl ovlivněn především odpisem oceňovacího rozdílu k majetku 

OKD ve výši 767,5 milionů korun a zvýšením nákladů za přepravné uhlí a koksu 

po převzetí Divize paliv od společnosti Metalimex v červnu 2006. 

Investice OKD v roce 2006 překročily 2 miliardy korun. Z velké části se týkaly 

nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost investovala 

do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech Darkov, ČSA, 

Paskov a ČSM. OKD pokračovalo v investicích do chladících zařízení, která pomohla 

zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích. Investovalo se i na povrchu, 

například do modernizace teplárny Dolu ČSM a do rekonstrukce a modernizace úpraven 

na dolech Darkov a Lazy. 

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2006 činil 17 334 osob, coţ 

je o 943 méně neţ v roce 2005. Ve srovnání s rokem 2005 se zvýšila produktivita práce 

z ROTP na jednoho pracovníka o 3,2 %. Průměrný měsíční výdělek v roce 2006 dosáhl 

částky 27 316 Kč, coţ bylo o 8,2 % více neţ v roce 2005. 
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Tabulka č. 7: Přehled prodeje uhlí v kilotunách v ČR a zahraničí za rok 2006 

Prodej uhlí (bez kalů) Celkem [kt] Tuzemsko [kt] Export [kt] 

Prodej celkem 6 482,8 3 508,5 2 974,3 

     - UVPK 3 751,3 1 710,7 2 040,6 

     - EU 2 731,5 1 797,8 933,7 

Z toho: ESP 888,8 125,1 763,7 

              ETP 37,5 22,5 15,0 

              Energetický prach 1 254,5 1 099,5 155,0 

              Proplástek 550,7 550,7 0,0 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2006] 

 

 

 

Tabulka č. 8: Údaje o výnosech OKD a. s. za rok 2006  

Druh výnosů (z běţné činnosti) 
Období od 1. ledna 2006 do 30. června 2006 

tuzemsko [v tis. Kč] zahraničí [v tis. Kč] 

Trţby za uhlí vhodné pro koksování 4 177 092 4 807 967 

Trţby za energetické uhlí 2 464 292 1 597 576 

Trţby za zboţí (uhlí a koks) 845 925 2 095 972 

Trţby za sluţby 625 512 5 

Dotace 1 202 0 

Ostatní  8 114 023 8 501 520 

Výnosy z běţné činnosti celkem 16 228 046 17 003 040 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2006] 

 

 

Průměrný počet zaměstnanců dosáhl za první pololetí roku 2006 výše 17 632, 

z toho 16 851 osob bylo zaměstnáno na důlních VOJ a 781 na nedůlních VOJ. Z celkového 

počtu dělníků v dole 11 817, dělníků na povrchu 3 674 a technickohospodářských 

zaměstnanců 2 141 osob. 

Mzdový vývoj v OKD a. s. za rok 2006, respektive průměrný měsíční výdělek 

zaměstnance za první pololetí roku 2006 činil 25 946 Kč. Produktivita práce z přidané 

hodnoty byla za první pololetí 80 749 pracovníků za měsíc.  
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6.4 Výsledky za rok 2007 

Za rok 2007 společnost OKD, a.s. dosáhla zisku ve výši 6,627 miliardy korun 

před zdaněním a 5,457 miliard korun po zdanění. 

Celkové výnosy společnosti v roce 2007 dosáhly 42,4 miliard korun. Výše výnosů 

za prodej zboţí a výrobků byla ovlivněna především pozitivním trendem trţních cen uhlí 

a koksu v roce 2007.  

Revírní odbytová těţba uhlí v roce 2007 přesáhla 12,5 milionů tun a celkem bylo 

prodáno 13,1 miliónů tun černého uhlí. Objem prodaného koksu dosáhl 1,3 miliónu tun. 

Investice Společnosti v roce 2007 překročily 2 miliardy korun. Z velké části 

se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně 

investovala do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech 

Darkov, ČSA, Paskov a ČSM. Společnost dále pokračovala v investicích do chladících 

zařízení, která pomohla zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích.  

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2007 činil 15 754 osob. 

Průměrný měsíční výdělek v roce 2007 dosáhl částky 29 135 Kč, coţ bylo o 8,5 % více neţ 

v roce 2006. 

Produktivita práce z ROTP na jednoho pracovníka se v roce 2007 zvýšila o 3,2 %. 

 

 

Tabulka č. 9: Přehled prodeje uhlí v kilotunách v ČR a zahraničí za rok 2007 

Prodej uhlí (bez kalů) Celkem [kt] Tuzemsko [kt] Export [kt] 

Prodej celkem 6 366,1 3 091,3 3 274,8 

     - UVPK 3 899,5 1 484,3 2 415,2 

     - EU 2 466,6 1 607,0 859,6 

Z toho: ESP 788,8 186,2 602,6 

              ETP 24,0 12,2 11,9 

              Energetický prach 1 193,7 957,2 236,6 

              Proplástek 460,0 451,5 8,5 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2007] 
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Tabulka č. 10: Údaje o výnosech OKD a. s. za rok 2007 

Druh výnosů (z běţné činnosti) 
Období od 1. ledna 2007 do 30. června 2007 

tuzemsko [v tis. Kč] zahraničí [v tis. Kč] 

Trţby za uhlí vhodné pro koksování 4 034 806 6 151 936 

Trţby za energetické uhlí 2 288 469 1 715 368 

Trţby za zboţí (uhlí a koks) 1 935 593 2 060 682 

Trţby za sluţby 511 035 0 

Dotace 1 540 0 

Ostatní  2 451 611 0 

Výnosy z běţné činnosti celkem 11 223 054 9 927 986 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2007] 

 

Průměrný stav zaměstnanců dosáhl za první pololetí 2007 výše 16 094, z toho 

15 303 bylo zaměstnáno v důlních VOJ a 791 v nedůlních VOJ. Z celkového počtu 10 797 

dělníků v dole, 3255 pracovníků v povrchových provozech                                                           

a 2042 technickohospodářských zaměstnanců. Tak, jako kaţdý rok OKD, a. s., 

respektovalo podmínky vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy na rok 2007. Průměrný 

měsíční výdělek zaměstnance za první pololetí dosáhl částky 28 428 Kč. V prvním pololetí 

roku 2007 bylo dosaţeno produktivity práce 90 476 Kč. 

 

 

6.5 Výsledky za rok 2008 

Za rok 2008 společnost OKD, a.s. (dále jen OKD anebo Společnost) dosáhla zisku 

ve výši 11,98 miliardy korun před zdaněním a 9,302 miliard korun po zdanění. 

Celkové výnosy společnosti v roce 2008 dosáhly 53,8 miliard korun. Výše výnosů 

za prodej zboţí a výrobků byla ovlivněna především pozitivním trendem trţních cen uhlí 

a koksu v roce 2008.  

ROTP v roce 2008 přesáhla 12,2 milionů tun a celkem bylo prodáno 12,5 miliónů 

tun černého uhlí. Část týkající se prodaného koksu dosáhl 1,1 miliónu tun. 

Investice společnosti v roce 2008 překročily 6 miliard korun. Z velké části 

se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně 

investovala do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech 

Darkov, Karviná, Paskov a ČSM. Společnost dále pokračovala v investicích do chladících 
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zařízení, která pomohla zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích. 

z celkového objemu investic 6 miliard korun byla část investic ve výši 3,7 miliard korun 

financována formou nepeněţitého vkladu jediného akcionáře New World Resources N.V. 

do základního kapitálu společnosti v rámci investičního projektu POP 2010, který 

je zaměřen na  modernizaci důlních dobývacích a razících technologií. 

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2008 činil 15 090 osob. 

Průměrný měsíční výdělek v roce 2008 dosáhl částky 34 499 Kč, coţ bylo o 18,4 % více 

neţ v roce 2007. 

Produktivita práce z ROTP na jednoho pracovníka se v roce 2008 zvýšila o 1,9 %. 

 

 

Tabulka č. 11: Údaje o výnosech OKD a. s. za rok 2008 

Druh výnosů (z běţné činnosti) 
Období od 1. ledna 2008 do 30. června 2008 

tuzemsko [v tis. Kč] zahraničí [v tis. Kč] 

Trţby za uhlí vhodné pro koksování 6 323 755 7 664 593 

Trţby za energetické uhlí 2 590 540 2 081 261 

Trţby za zboţí (uhlí a koks) 2 553 219 3 419 106 

Trţby za sluţby 625 604 596 

Dotace 331 0 

Ostatní  2 960 489 0 

Výnosy z běţné činnosti celkem 15 053 938 13 165 556 

Zdroj: [Výroční zpráva za rok 2008] 

 

Průměrný počet zaměstnanců byl v prvním pololetí roku 2008 ve výši 

15 156 osob, z toho 14 460 bylo zaměstnáno v důlních VOJ a 696 v nedůlních VOJ. 

Z celkového počtu zaměstnanců bylo celkem 10 363 dělníků v dole, 2852 na povrchu 

a 1941 technickohospodářských. Průměrný měsíční výdělek zaměstnance za první pololetí 

roku 2008 dosáhl výše 33 909 Kč. Produktivita práce z přidané hodnoty za první pololetí 

roku 2008 činila 149 337 Kč. Při porovnání výročních zpráv z pohledu výsledků 

hospodaření z let 2004 aţ 2008 je zřejmé, ţe těţební průmysl a zejména hlavně OKD, a. s. 

nebyly zasaţeny hospodářskou krizí, jelikoţ výrazné sníţení trţeb se nestalo. Co se týče 

stavu zaměstnanců, tak dochází k postupnému sniţování, které je způsobeno 

technologickými inovacemi a modernějšími stroji.  
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7 Doporučení: 

Díky zvyšování technologického způsobu těţby, kdy jsou pouţívány stále 

modernější zařízení, které potřebuje méně pracovníků, je jasné, ţe tento trend není 

způsobem hospodářskou krizí, jelikoţ těţba stále stoupá.  

I přes toto všechno si zde musím poloţit otázku, jakým způsobem krom 

modernizace technologických postupů a zařízení, zvýšit objem těţby? Dle mého názoru 

by se co nejdříve měl přijmout nový Horní zákon, který uţ dlouhou dobu leţí mezi 

zákonodárci. Avšak díky politické situaci není moţné do voleb počítat s tím, ţe bude 

schválen. V tomto si myslím tkví hlavní problém, jelikoţ společnost je jak na vysoké 

technické, ale i personální úrovni a jde s dobou. Věnuje značné finanční prostředky 

na bezpečnost práce, modernizaci vybavení zaměstnanců v dolech. Nebrání se novým 

technologickým postupům a co je z mého pohledu velká výhoda, která se projevu nepřímo 

v pracovním nasazení je to, ţe kaţdý pracovník na povrchu musí sfárat alespoň na krátký 

čas do podzemí, kde probíhá těţba. Tento způsob výchovy zaměstnanců je zejména 

výborný, pokud se jedná například o důlní inţenýry, kteří si tímto způsobem vyzkouší 

metody postupu raţby, které navrhují v bezpečí svých kanceláří na povrchu. Nejdůleţitější 

části pro zvyšování zisků dle mého názoru bych shrnul do těchto bodů, a to: 

 

 zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků jak pod povrchem, tak 

ale i nahoře různými kurzy, které prohloubí znalosti a dovednosti 

zaměstnanců 

 

 zdokonalování razících a těţebních metod dobývání 

 

 modernizace strojů a strojních zařízení na dobývání a těţbu surovin 
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8 Závěr 

V rámci mé bakalářské práce, která se zabývá hospodářkou krizí v těţebním 

průmyslu v České republice, srovnávám od roku 2004 do roku 2008 jednotlivé výroční 

zprávy společnosti OKD, a. s. a to ohledně produkce těţby a počtu zaměstnanců. Veškerá 

čísla, ohledně těţby a lidí, kteří v OKD, a. s. pracují, která jsem v této práci pouţil, jsem 

vzal z výročních zpráv. Úvodem bych se rád nad celkovou krizí, začátky a jejími následky 

rád pozastavil a do jisté míry i trochu zapolemizoval.  

Dle mého subjektivního názoru by pomohlo krizi zvýšení státních zakázek 

domácím firmám. Kam jinam přesunout finance, neţ do podniků, které zaměstnávají 

a dávají práci lidem v České republice. Veškeré státní zakázky by také měly být pod 

dohledem státu a státních úředníků, aby nedocházelo ke korupci, jak to v dnešní době bývá 

zvykem, jelikoţ jsou to peníze z našich daní, respektive ze státního rozpočtu. Myslím si, 

ţe jako dobré opatření proti korupci by mohlo být kritériem přerozdělování například to, 

ţe by přerozdělování dělali nezaujatí odborníci ve státních sluţbách a nesli za to plnou 

odpovědnost. Veškerá dokumentace k těmto řízením by se měla výrazně zjednodušit, aby 

posléze bylo jednoduché najít eventuelního viníka a následné udělení trestu. Pokuty 

v tomto směru ztrácejí význam. Dle mého názoru by za korupci měly padat tresty odnětí 

svobody bezpodmínečně.  

Dalším mým názorem správného postupu a kroku k oţivení ekonomiky 

a následnému růstu by bylo dobré, kdyby se zcela razantním způsobem přeorganizovaly 

nepřímé výdaje státu. Důchodová reforma je více neţ nezbytná a bez této reformy 

to nepůjde. Zmíním zde celkový příklad důchodů. V minulém roce byl v rámci důchodů 

přebytek v rozmezí miliard, v dnešní době si jiţ důchody vyţádaly značnou část 

v zadluţení země. Letos se bude na důchody doplácet 10 miliard navíc. Tak, jako si dnes 

kaţdý platí sociální a zdravotní pojištění, tak by mělo být povinné si z platu odvádět kaţdý 

měsíc určitou částku na penzijní pojištění. Dle statistik dnes vydělávají dva lidé 

v produktivním věku na jednoho člověka v neproduktivním věku. Do roku 2050 se toto 

číslo má přesně otočit. Coţ znamená, ţe bude jeden pracující vydělávat na dva důchodce, 

coţ není moţné a stát toto nemůţe utáhnout, pokud si nebude dále půjčovat, avšak v tom 

případě klesne raiting České republiky a následnému zvýšení úrokových sazeb a tím 

pádem i úroků, kdyţ si stát bude půjčovat peníze. Dojde ke zvýšení státního dluhu, jelikoţ 
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nás splácení úroků ze státních půjček bude stát více, neţ nyní, kdy rating je ještě alespoň 

trochu přijatelný. 

Reforma by měla být dle mého názoru i v rámci rozdělování veškerých sociálních 

podpor. Měly by být podporovány rekvalifikační kurzy a vzdělání. V tomto směru bychom 

si měli vzít příklad z Finska, kde toto zavedly a uţ za pár let bylo vidět, ţe to byl správný 

krok správným směrem. V rámci nezaměstnanosti by měli být podporováni lidé, kteří 

chtějí pracovat a nespoléhají na stát. Kaţdému nezaměstnanému poskytnout maximální 

podporu při hledání nového zaměstnání a poskytnutí eventuálního rekvalifikačního kurzu.  

Sociální dávky a veškeré věci s tímto spojené stojí stát, respektive nás nemalé 

peníze. Proč dotovat lidi, kteří nechtějí pracovat a zneuţívají sociální systém?   

V rámci hospodářské krize v OKD bych závěrem zmínil pár věcí. OKD, a. s., 

je největší těţařská společnost v České republice, která spravuje pod sebou 5 aktivních 

dolů a jeden důl v konzervačním reţimu. v roce 2006 byla celková domácí spotřeba 

černého uhlí kolem 9 mil. tun. Prakticky všechno koksovatelné uhlí končí v ocelárnách, 

2/3 energetického černého uhlí byly vyuţity pro výrobu elektrické energie a tepla 

a 1/3 v průmyslových podnicích. Téměř celá domácí spotřeba uhlí a lignitu slouţí k výrobě 

elektřiny a tepla. Z těchto věcí je patrno, ţe po uhlí bude vţdy v budoucnu poptávka. 

Já osobně si myslím, ţe by česká vláda a potaţmo obyvatelé na Mostecku měli podpořit 

a dovolit těţbu a rozšíření dolů, které OKD, a. s., spravuje.  

S tím souvisí přijetí nového Horního zákona a já osobně jsem zastáncem toho 

názoru, ţe pojem vyvlastnění by v tomto směru nebyl špatný. Lidé navíc dostanou víc neţ 

slušnou kompenzaci ať uţ finančního rázu nebo zcela nových bytů. V těchto místech jsou 

odhadem zásoby na 40 aţ 50 let. Navíc uhlí je vysoce energeticky kvalitní. Tím pádem by 

následně klesla i regionální nezaměstnanost, coţ se opět dostáváme k politice 

nezaměstnanosti. 
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