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ANOTACE 

 Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat personální řízení a dosavadní 

rozvoj pracovních sil ve společnosti OKD, a.s. Po úvodní části následuje charakteristika 

společnosti. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce 

zahrnuje poţadavky řízení lidských zdrojů na personální činnosti, především přijímání 

a výběr zaměstnanců, odměňování a zaměstnanecké výhody, péče o zaměstnance. 

V praktické části jsou analyzovány jednotlivé personální činnosti tak, jak jsou skutečně 

uplatňovány ve společnosti. Závěrečná část je zaměřena na návrhy vylepšení úrovně 

personální práce.  Pro lepší ujasnění přikládám k práci tabulky, grafy a ostatní přílohy. 

 

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, společnost OKD, a.s., personální řízení 

 

ANOTATION 

 This bachelor thesis aims to analyze personnel activity and progress of labour in 

OKD, a.s. After the introductory section, the characteristic of company follows. This work 

is divided into two parts – a theoretical and a practical one. The theoretical part covers the 

requirements of human resources for personal activities, particularly recruitment and 

selection of employees, compensation and fringe benefits. The practical part analyses 

individual personal activities, which are actually carried out within the company.  The final 

section is focused on suggestions how to improve the level of personnel work. The 

bachelor thesis is supplemented by charts, graphs and appendixes to be more 

comprehensible. 
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1 Úvod 

,,Má-li firma dojít tam, kam chce, musí znát směr a cíl cesty. Jinými slovy, 

musí si ujasnit svoji strategii. Vytvářejí ji, vymýšlejí, plánují a realizují lidé. Má-li být 

však ţivotná, musí být také pro lidi a o lidech. ‘‘  

       Jiří Stýblo 

A právě lidé – lidské zdroje jsou nepostradatelnou součástí kaţdé organizace. 

V dnešní době, plné konkurenčních bojů, které mezi sebou vedou firmy na trhu, je stále 

více důleţité mít jistou konkurenční výhodu. Velmi podstatnou činností organizace bude, 

aby co nejefektivněji vyuţívala, propojovala nejen materiální, finanční a informační 

zdroje, ale především zdroje lidské. Reprezentanty těchto zdrojů jsou zaměstnanci, které 

lze povaţovat za klíčový faktor úspěšnosti a prosperity organizace, protoţe právě jejich 

zásluhou jsou uváděny do pohybu i všechny zdroje ostatní.  

Bohuţel v celé řadě podniků ideál, s jasně koncipovanou personální strategií, 

nefunguje. Problémem je většinou nepřesné stanovení priorit v oblasti personální 

politiky a nejasná personální koncepce. Proto bych se chtěla ve své bakalářské práci 

zaměřit na personální politiku OKD, která se k optimálnímu stavu snaţí přiblíţit. OKD, 

a.s. je jeden z největších hospodářských subjektů v České republice zabývající se těţbou 

nerostných surovin. Společnost OKD, a.s. je součástí nizozemské průmyslové skupiny 

New World Resources N. V. Tato mateřská organizace se sídlem v Holandsku se 

ekonomicky opírá právě o těţební společnost OKD, a.s., jenţ je nejsilnějším článkem 

celého nizozemského koncernu. 

Cílem mé bakalářské práce bude provést analýzu personálních činností a 

dosavadního rozvoje pracovních sil v podniku OKD, a.s. jako jednoho z rozhodujících 

nástrojů pro celkové řízení podniku. První část práce bude zaměřena na charakteristiku 

společnosti a strukturu nejen organizace samotné, ale především jejich zaměstnanců. 

V druhé části bych ráda shrnula veškeré teoretické poznatky personálních činností 

v návaznosti na praktickou část, kde provedu analýzu těchto činností a teorii 

aplikuji v praxi konkrétní společnosti. Velkou pozornost budu věnovat zejména návrhům 

na zlepšení úrovně personální práce, kterými svou bakalářskou práci také zakončím. 
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2 Charakteristika podniku OKD, a.s. 

2.1 Vznik společnosti OKD a.s. 

Akciová společnosti OKD byla zaloţena dne 4. května 2005 zakladatelem – 

společností ABC ENTERPRISE, a.s. Společnost jako taková vznikla dnem zápisu do 

obchodního rejstříku, tj. dnem 1. června 2005.  

2.2 Profil společnosti 

Obr. č. 1: Důl Paskov. 

 

Zdroj: [6].  

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

N. V. Je také jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Působí na severní 

Moravě. OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice, které těţí 

v hlubinných dolech v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském 

revíru. Základem činnosti OKD, a.s. je těţba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem 

síry, které se pouţívá převáţně v energetickém a hutnickém průmyslu. Těţba, zpracování 

a prodej uhlí je základním, není však jediným posláním společnosti. Jako třetí největší 

soukromý zaměstnavatel a jeden z největších hospodářských subjektů v oblasti má firma 

významný vliv na tvář krajiny, ţivotní prostředí, zaměstnanost i kaţdodenní ţivot obyvatel. 

Hlavními motivy, jimiţ se OKD, a.s. při své činnosti řídí, je odpovědnost, prosperita, 

stabilita a progresivita. Výrazem tohoto úsilí je etický kodex společnosti. [6] 

 

 

http://www.newworldresources.eu/
http://www.newworldresources.eu/
http://www.okd.cz/cz/zivotni-prostredi/
http://www.okd.cz/cz/nas-region/zamestnanost/
http://www.okd.cz/cz/odpovednost/
http://www.okd.cz/cz/prosperita/
http://www.okd.cz/cz/stabilita/
http://www.okd.cz/cz/progresivita/
http://www.okd.cz/cz/o-nas/profil-spolecnosti/eticky-kodex/
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2.3 Organizační struktura společnosti OKD, a.s. 

 

Obr. č. 2: Organizační struktura k 31. 12. 2009.  

        Zdroj: Interní dokumenty OKD, a.s. 
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2.4 Struktura zaměstnanců 

Následující tabulky a obrázky týkající se vývoje počtu zaměstnanců, 

mezd a struktury zaměstnanců společnosti jsem zpracovala dle interních materiálů 

OKD, a.s. Veškeré údaje se týkají „vlastních“ zaměstnanců firmy, jelikoţ společnost 

zaměstnává mimo jiné i osoby dodavatelských firem. 

Průměrný vývoj celkového počtu zaměstnanců 

V době vzniku OKD, a.s. zaměstnávala celkem 15 477 zaměstnanců. Klesající 

tendence počtu zaměstnanců od roku 2006 je zapříčiněna strategickým rozhodnutím 

akcionářů vyčlenit všechny organizační části společnosti, které přímo nesouvisí s důlní 

činností (např. OKD Energie – NWR Energy, OKD Doprava – dnes AWT). 

 

Graf č. 1: Průměrný vývoj celkového počtu zaměstnanců v jednotlivých letech.  

 

                  Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Průměrný vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých sférách činnosti 

 OKD, a.s. jako těţební organizace potřebuje k výkonu své činnosti především důlní 

pracovníky. Na grafu č. 2 vidíme, ţe z velké části převaţují opravdu dělníci v dole, oproti 

dělníkům na povrchu či TH pracovníkům. 
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Graf č. 2: Průměrný počet zaměstnanců OKD, a.s.  

v jednotlivých sférách činnosti za období r. 2005-2009. 

 

  Zdroj: Interní dokumenty OKD, a.s. 

 

Členění zaměstnanců dle pohlaví 

Společnost OKD a.s. zaměstnává především muţe, jelikoţ výkon pracovní činnosti 

probíhá v těţkých podmínkách a hloubce od 200m do 1200m. Práce je psychicky a fyzicky 

velmi namáhavá, zejména kvůli velké prašnosti a vysokým teplotám. Z těchto důvodů tato 

činnost není vhodná pro ţeny. Také podle úmluvy Mezinárodní organizace práce je ţenská 

práce ve fyzicky obtíţném prostředí omezena od roku 1935. V OKD, a.s. je proto značná 

převaha můţu (viz. Graf č. 3). Společnost jich zaměstnává téměř 94%. Naproti tomu ţen 

jen 6%. Ty se uplatňují především v povrchových provozech na pozicích, jako jsou šatny, 

lampovny, materiálové výdejny a samozřejmě také v administrativní sféře. 
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Graf č. 3: Členění zaměstnanců dle pohlaví. 

 

              Zdroj: Vlastní zpracování. 

Členění zaměstnanců dle věku 

Průměrný věk ve společnosti OKD, a.s. dosahuje 43,5 let. Na grafu č. 4 vidíme 

znatelný rozdíl věkového průměru muţů a ţen. Tuto skutečnost přisuzuji tomu, ţe muţi 

pracují v důlních provozech, kde je práce namáhavá a fyzicky velmi náročná a tak v tomto 

prostředí nemohou pracovat dlouho. Z tohoto důvodu odchází v relativně mladém věku. 

 

Graf č. 4: Průměrný věk zaměstnanců společnosti OKD, a.s. 

 

     Zdroj: Vlastní zpracování. 

 



Kateřina Ondrášková: Analýza společnosti OKD, a.s. z pohledu personální politiky 

2011  13 

2.5 Hlavní předmět podnikání společnosti 

Hlavní náplní činnosti OKD, a.s. představuje vyhledávání, těţba, úprava, 

zušlechťování a prodej černého uhlí s nízkým obsahem síry a koksu prostřednictvím 

sesterské společnosti OKK Koksovny, a.s. [8] 

2.6 Oblast působení 

Jak jsem se jiţ zmínila, těţební organizace OKD je největším producentem černého 

uhlí v České republice. Těţbu realizuje v osmi dobývacích prostorech dolu Darkov, 

Karviná, ČSM a Paskov na ploše 122,78 km
2
. Uhlí je hornina biologického původu, jedno 

z nejvýznamnějších fosilních paliv. Ve skutečnosti je uhlí vlastně sluneční energie 

dlouhodobě uskladněná prostřednictvím biologických a geologických procesů. Všechny 

doly OKD jsou hlubinné, uhlí se těţí prostřednictvím šachet a systému štol - dnes jiţ 

výhradně mechanizovanými postupy. [7] 

 

Obr. č. 3: Mapa dobývacích prostorů  

a průměrný počet zaměstnanců v jednotlivých důlních dílech. 

 

                                
    Zdroj: Vlastní zpracování.  

 

ø počet zaměstnanců v 
důlních dílech OKD, a.s. v 

roce 2009 

Darkov 3052 

Karviná 4320 

ČSM 2915 

Paskov 2641 
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Důl Darkov 

Důl Darkov je druhý největší hlubinný těţební komplex v České republice. Uhlí 

těţí v závodech Darkov a 9. Květen ve třech samostatných dobývacích prostorech 

v katastru obcí Karviná a Stonava. Důl Darkov je vybaven nejmodernějším úpravárenským 

zařízením. První uhlí bylo v jeho současném dobývacím prostoru vytěţeno v roce 1852. 

V Roce 2009 se zde vytěţilo okolo 3,5 milionu tun uhlí a důl zaměstnával 4000 lidí včetně 

pracovníků dodavatelských firem. 

 

Důl Karviná 

Důl Karviná vznikl 1.4.2008 sloučením Dolu ČSA a Dolu Lazy do jednoho 

organizačního celku. Právě tyto dva závody jsou v podzemí propojeny. První hornická 

činnost v dole Lazy se datuje od roku 1848 a v dolu ČSA od roku 1856. Důl Karviná 

vytěţil v roce 2009 přibliţně 4,3 milionu tun uhlí.  

 

Důl ČSM 

Důl ČSM se nachází na Stonavě. Člení se na dva závody – ČSM Sever a ČSM Jih. 

Oba závody jsou v podzemí propojeny. První uhlí bylo z dolu ČSM vytěţeno v roce 1968. 

V roce 2009 horníci vytěţili cca 2,4 milionu tun uhlí.  

 

Důl Paskov 

Důl Paskov tvoří důlní závod Staříč, který je dále rozdělen na lokality Sviadnov, 

Staříč, Chlebovice a Frenštát. Důl Paskov s rozlohou 105,684 km
2
 je zároveň největší důlní 

dílo OKD, a.s. Vytěţilo se zde také 743 000 tun kvalitního koksovatelného uhlí vytěţeného 

stěnovým dobýváním s pluhovou technologií.  
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3 Analýza dosavadního personálního řízení společnosti 

OKD, a.s. a rozvoj úrovně pracovních sil 

Výzkumy dokazují, ţe výsledky podniků jsou ze 60 % ovlivňovány věcnými zdroji 

a ze 40 % lidskými zdroji. Řízení lidských zdrojů lze definovat jako strategický a logicky 

promyšlený přístup k řízení nejcennějšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kteří 

jako jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosaţení jejich cílů. Přitom o hospodářském 

výsledku organizace nerozhoduje jen počet zaměstnanců, ale i znalosti a vědomosti, 

vzájemná komunikace, mzda, spokojenost zaměstnání, sociální jistoty. 

3.1 Teoretická východiska 

V této části práce budu analyzovat některé základní pojmy týkajících se 

personálního řízení. Smyslem je seznámení s teoretickými principy a postupy, kterými se 

organizace snaţí dosáhnout svých cílů. Analýza problematiky z teoretického hlediska bude 

klíčová při následném rozboru personální činnosti uplatňované v podniku OKD, a.s. 

3.1.1 Pojetí a význam řízení lidských zdrojů 

Podnik či jakákoliv jiná organizace mohou fungovat jen tehdy, podaří-li se 

shromáţdit, propojit, uvést do pohybu a vyuţívat: 

a) materiální zdroje, 

b) finanční zdroje, 

c) lidské zdroje. 

Neustálé shromaţďování, propojování a vyuţívání těchto tří zdrojů je stěţejním 

úkolem podnikového řízení. 

Řízení lidských zdrojů (personální řízení) tvoří tu část podnikového řízení, která se 

zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, 

fungování, vyuţívání, jeho organizování a propojování jeho činností, výsledků jeho práce, 

jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu k vykonávané práci, podniku 

a spolupracovníkům a v neposlední řadě jeho osobního uspokojení z vykonané práce, jeho 

personálního a sociálního rozvoje. 
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Protoţe lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a determinují jejich 

vyuţívání a protoţe lidské zdroje zároveň pro podnik představují to nejcennější 

a  rozvinutých trţních podmínkách zpravidla i nejdraţší zdroj, který rozhoduje o prosperitě 

a konkurenceschopnosti podniku, je řízení lidských zdrojů jádrem a nejdůleţitější oblastí 

celého podnikového řízení. [2] 

V trţních podmínkách je samozřejmé, ţe o způsobu řízení lidských zdrojů 

rozhoduje podnik sám, ţe do jeho výhradní kompetence patří to, jaké bude postavení 

tohoto řízení v podnikové hierarchii řídících činností, jaký bude mít rozsah a strukturu, na 

které oblasti, na které činnosti se soustředí více a na které méně, jaká bude podniková 

personální politika a strategie, kolik a jaké pracovníky bude podnik zaměstnávat apod. Stát 

by měl do této oblasti zasahovat co nejméně a jeho zásahy by měly slouţit především 

tomu, aby nevznikaly závaţnější konflikty mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

a nebyly poškozovány oprávněné zájmy ani jedné z obou stran. [2] 

 

Obr. č. 4: Štastný atom – 7 atributů, dokazuje důležitost ŘLZ. 

     struktura 
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                                                                   Zdroj: [5]. 
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3.1.2 Hlavní znaky současné koncepce ŘLZ 

Mezi typické znaky koncepce řízení lidských zdrojů patří: 

 uplatňování strategického, tj. dlouhodobě zaměřeného, přístupu k lidským zdrojům, 

 aktivní účast všech manaţerů na řízení lidských zdrojů, 

 sladění politik a postupů v jednotlivých dílčích oblastech ŘLZ do jednoho celku, 

 uplatňování efektivní vnitroorganizační komunikace, 

 úsilí zaměřené na dosaţení konkurenční výhody prostřednictvím lidské aktivity, 

 opuštění manipulačních manaţerských praktik a podporování odpovědnosti 

a tvůrčích přístupů. [1] 

Pro koncepci ŘLZ je příznačná tzv. dvojí odpovědnost, coţ znamená, ţe na 

aktivitách v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů se podílejí jak personalisté, tak 

manaţeři. 

Řízení lidských zdrojů je zaloţeno hlavně na vyuţití společenskovědních poznatků, 

teorií a metod. Lidé (zaměstnanci, personál) jsou v tomto pojetí povaţováni spíše za zdroj, 

do jehoţ obstarávání a rozvoje se organizaci vyplatí investovat, neţ za pouhou 

„nákladovou poloţku“, kterou je zapotřebí minimalizovat. Na rozdíl od stroze 

technokratického přístupu k lidem jako doplňku strojů a prostředku dosahování vytyčených 

organizačních cílů, je koncepce řízení lidských zdrojů zaloţena na respektování 

přirozených lidských vlastností a rysů, předností i slabých stránek. Oproti časnějším 

etapám vývoje přístupu k personálu, v nichţ se zaměstnanci zabývali převáţně 

personalisté, se ŘLZ stalo předmětem zájmu a aktivity vrcholového managementu 

a zároveň i součástí kaţdodenních řídících činnosti všech manaţerů. [1] 

3.1.3 Získávání a výběr zaměstnanců 

Získávání 

Hlavním cílem je získat odborně a profesně vhodné pracovníky pro konkrétní 

pracoviště. Trvalý úspěch firmy závisí na té části kapitálu, která představuje schopnosti, 

znalosti, dovednosti, pracovní ochotu a nasazení lidí, kteří v dané organizaci pracují.  

Dle Josefa Koubka je definice následující: 
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„Získávání pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa 

v podniku přilákala dostatečné mnoţství odpovídajících uchazečů, a to s přiměřenými 

náklady a v ţádoucím termínu. Spočívá tedy v rozpoznávání a vyhledávání vhodných 

pracovních zdrojů, informování o volných pracovních místech v podniku, nabízení těchto 

volných pracovních míst (a nezřídka i v přesvědčování vhodných jedinců o výhodnosti 

práce v podniku). Dále v jednání s uchazeči, získávání přiměřených 

informací o uchazečích, které budou později slouţit k výběru nejvhodnějšího z nich.“ [2] 

V procesu získávání pracovníků proti sobě stojí dvě strany: 

1) Podnik se svojí potřebou pracovních sil. 

2) Osoby hledající vhodné zaměstnání. 

 

Pří získávání pracovníků má společnost na výběr z vnějších zdrojů či vyuţití 

zdrojů uvnitř podniku. 

Mezi vnější zdroje se řadí např.: 

 volné pracovní síly na trhu práce, 

 čerství absolventi škol či jiných institucí, 

 zaměstnanci jiných organizací, kteří chtějí změnit zaměstnání. 

Naopak vnitřní zdroje tvoří: 

 pracovní síly uspořené v důsledku technického rozvoje, 

 pracovní síly uvolňované v souvislosti s ukončením výroby, 

 pracovníci, kteří dozráli k tomu, aby mohli vykonávat jinou činnost. 

 

Mezi hlavní metody získávání pracovníků řadíme např.: 

1. Uchazeči se nabízení sami. 

2. Doporučení současného pracovníka organizace. 

3. Přímé oslovení vyhlédnutého jedince. 

4. Vývěsky v organizacích. 
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5. Inzeráty, letáky. 

6. Spolupráce se vzdělávacími institucemi. 

7. Internet. [2] 

Předpokladem pro efektivní proces získávání zaměstnanců je dobrá znalost povahy 

jednotlivých pracovních míst, které jsou součástí personálního plánování. Vztah mezi 

analýzou pracovních míst, personálním plánováním, získáváním vhodných zaměstnanců 

a na ně navazujícím výběrem zaměstnanců znázorňuje obrázek č. 5. 

 

Obr. č. 5: Proces získávání zaměstnanců. 

Analýza pracovních míst Personální plánování
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dokumenty, odpovědné 

osoby

 

                                             Zdroj: [2]. 

 

Výběr  

Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku, 

shromáţděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

nejlépe vyhovovat nejen poţadavkům pracovního místa, ale přispěje i k harmonizaci 

mezilidských vztahů v podniku či v příslušné pracovní skupině. Výběr tedy musí brát 

v úvahu nejen odborné, ale i osobností charakteristiky uchazeče. [3] 
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Známe tři hlavní metody výběru pracovníků: 

1. Pohovor. 

2. Ţivotopis. 

3. Testy pracovní způsobilosti. [2] 

Pohovor je nejpouţívanější metodou výběru pracovníků. V současné době se firmy 

snaţí před přijetím zaměstnance dobře poznat, protoţe vynaloţené 

náklady na administrativu a zacvičení se stále zvyšují. Navíc má vysoká fluktuace 

personálu negativní vliv na jeho morálku a produktivitu podniku. 

Posuzování pracovní způsobilosti uchazeče o zaměstnání na základě zkoumání 

ţivotopisu patří rovněţ mezi dosti oblíbené metody výběru pracovníků. Zpravidla se však 

pouţívá v kombinaci s metodou jinou. Je samozřejmé, ţe posuzovatelé uchazeče se 

v ţivotopisu soustřeďují v první řadě na informace vypovídající o dosavadním 

vzdělání a praxi uchazeče.  

Testy pracovní způsobilosti slouţí spíše jako doplňkový nástroj výběru. 

Nejpouţívanější testy jsou např. testy inteligence, testy osobnosti, testy schopností aj. 

3.1.4 Odměňování a zaměstnanecké výhody 

Odměňování 

Odměňování patří k nejdůleţitějším personálním činnostem. Napomáhá organizaci 

k udrţení kvalitních zaměstnanců eliminováním neţádoucích odchodů, pomáhá přilákat 

potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů, motivuje pracovníky a tím dopomáhá ke 

zvyšování jejich výkonu. 

Většina manaţerů se shoduje na tom, ţe otázka peněz (výdělku) není jediným 

důvodem k setrvání zaměstnance ve firmě. Jsou upřednostňovány jiné hodnoty zaměstnání 

a motivy práce, neţ jen peníze. Např. dobré mezilidské vztahy, dostatek volného času, 

moţnost dalšího vzdělání, kariérní růst atd. Moderní systém odměňování proto upozorňuje 

na to, ţe jeho součástí je i nehmotná forma odměňování, kterou se musíme nutně zabývat, 

chceme-li, aby zaměstnanci maximálně přispívali k efektivnosti a prosperitě firmy. 

Nehmotná forma odměňování můţe být formální a neformální. [1] 

Pro snazší představu systému odměňování zaměstnanců přikládám obrázek č. 6. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1lka
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Obr. č. 6: Systém odměňování zaměstnanců. 
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Pojem mzda a plat je často chybně uţíván a chápán jako synonymum. 

K porozumění rozdílů mezi těmito výrazy vysvětlím následující charakteristikou: 

Mzda 

Mzda je odměna za práci v pracovně právním vztahu, vyplácená ve výplatním 

termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, 

zatímco plat náleţí jen zaměstnancům zákonem určených institucí. 

Mzda je tvořena dvěma sloţkami: 

 pevnou, jeţ je dána tarifem, zákony atd., 

 pohyblivou, jako jsou prémie, osobní ohodnocení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pracovn%C4%9B_pr%C3%A1vn%C3%AD_vztah&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plat
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Odborníci se shodli, ţe poměr pevné k pohyblivé sloţce by měl činit minimálně 

70 % : 30 %. 

Výše mezd je v podnikatelské sféře závislá na rozhodnutí managementu. Pokud 

jsou ve firmě odbory, mohou rozhodujícím způsobem vstupovat do systému odměňování 

za celou firmu, ale jiţ méně obhajovat zájmy jedince nebo pracovní skupiny. 

Nespokojenost s úrovní mezd a nenalezení kompromisu při kolektivním vyjednávání je 

důvodem k ekonomické stávce zaměstnanců. 

Známe tyto druhy mezd: 

 mzda úkolová – závisí na mnoţství kvalitní práce, 

 mzda časová – zaměstnanec je odměňován podle času práce, 

 mzda podílová – v tomto případě je velikost mzdy stanovena jako určitý podíl na 

dosaţených výsledcích. [4] 

Plat 

Jak jsem se jiţ zmínila výše, platem se rozumí peněţité plnění poskytované za práci 

zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je: 

 stát, 

 státní fond, 

 územní samosprávný celek, 

 příspěvková organizace, 

 školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona či 

 veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení. 

Zaměstnanecké výhody 

Zaměstnanecké výhody jsou součástí systému odměňování. Jde o nepřímou 

hmotnou formu odměňování, jeţ zaměstnavatel dobrovolně poskytuje nad rámec povinně 

stanovených dávek, pokud na ně má. Jejich rozsah je přímo úměrný tomu, jak je firma 

podnikatelsky výkonná a zda zaměstnavatel povaţuje zaměstnanecké výhody za důleţitý 

motivační faktor ve mzdové politice. [1] 
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Můţeme je členit do 3 skupin: 

1) sociálně kulturní výhody – patří k nim kulturní a společenské akce, různá 

připojištění, bydlení, dojíţďka do zaměstnání, školky, půjčky aj., 

2) pracovní výhody – povaţujeme za ně vzdělávání, jeţ není povinné ze zákona, 

stravování, další výhody z hlediska bezpečí a zdraví nad rámec zákona, 

3) poziční výhody – výhody spojené s postavením (pozicí) zaměstnance ve firmě, 

tedy automobil, mobil, vybavení kanceláří. 

 

Zaměstnaneckými výhodami přispíváme k: 

 lepší konkurenceschopnosti vůči ostatním firmám, 

 posílení sounáleţitosti zaměstnance s firmou a vědomí závazku zaměstnanců vůči 

firmě, 

 nákladové efektivnosti, 

 etice, to je nejen soulad a dodrţování platných zákonů, předpisů, úmluv, ale rovněţ 

spravedlivé jednání ve firmě, 

 respektování rozdílných potřeb a preferencí zaměstnanců. 

 

3.1.5 Péče o zaměstnance 

Zaměstnavatelé si uvědomují, ţe jejich úspěšnost a konkurenceschopnost je 

v rozhodující míře závislá na pracovní síle a jejích schopnostech, jejím pracovním chování, 

její spokojenosti a jejím vztahu k zaměstnavateli.  

V literatuře se můţeme setkat s různým pojetím péče o pracovníky. V jednotlivých 

zemích existují různé zvyklosti i různá míra uzákonění péče o pracovníky. Pozorujeme-li 

však vývoj, pak si nelze nevšimnout výrazné tendence ke stále širšímu pojetí 

péče o pracovníky a stále výraznější pestrosti forem této péče. [2] 
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Péči o pracovníky můţeme rozdělit do tří skupin: 

 Povinná péče – tato část péče o pracovníky je stanovena zákony, 

předpisy a kolektivními smlouvami nadpodnikové úrovně. V případě, ţe podnik 

neplní dané zákony či předpisy, můţe být sankcionován.  

 Smluvní péče – je daná kolektivními smlouvami uzavřenými na podnikové úrovni. 

Je tedy obecně závazná na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, 

respektive jejich reprezentanty. 

 Dobrovolná péče – představuje péči o pracovníky, která je výrazem personální 

politiky zaměstnavatele. Úsilí podniku zlepšit podnikové klima a dosáhnout 

konkurenční výhody na trhu práce. 

Péče o zaměstnance ve společnosti se týká především následujících oblastí: 

a) pracovní doba a pracovní reţim, 

b) pracovní prostředí, 

c) bezpečnost práce a ochrana zdraví, 

d) personální rozvoj pracovníků, 

e) sluţby poskytované pracovníkům na pracovišti, 

f) ostatní sluţby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 

g) péče o ţivotní prostředí 

Ve své práci se zaměřím zejména na personální rozvoj pracovníků. Jelikoţ je firma 

OKD, a.s. především těţební společnost, nedílnou součástí bude rovněţ v této kapitole 

péče o ţivotní prostředí.  

 

Personální rozvoj pracovníků 

Péče o personální rozvoj pracovníků je především péčí o kvalifikaci a její 

zvyšování. Je třeba zaměstnavatelům doporučit, aby ve svém vlastním zájmu pokračovali 

ve vzdělávacích aktivitách pro své zaměstnance, protoţe investice do lidského činitele 

bývá jednou z nejefektivnějších investicí vůbec. Zaměstnavatelé by měli vytvářet příznivé 

podmínky i pro to, aby se bez problémů mohly realizovat individuální 

vzdělávací a kvalifikační cíle zaměstnanců.  
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Vzděláváním a vytvářením podmínek pro vzdělávání svých zaměstnanců 

zaměstnavatel pozitivně ovlivňuje jejich motivaci, spokojenost se zaměstnavatelem, vazbu 

na organizaci apod., nehledě na to, ţe si formuje pracovní sílu v podobě přizpůsobené 

pracovním úkolům a zvyšuje atraktivitu zaměstnání v organizaci. To vede především 

k efektivnějšímu získávání pracovníků a ke sniţování fluktuace.  

Do personálního rozvoje patří ovšem i kariéra pracovníků. I těmto otázkám by měla 

organizace věnovat dostatek pozornosti. Pracovníci by měli být především 

informováni o svých moţnostech kariéry v organizaci, zaměstnavatel by jim měl 

poskytnout jasnou perspektivu personálního rozvoje. [2] 

 

Péče o ţivotní prostředí 

V poslední době se ve světě zdůrazňuje význam péče podniků o ţivotní prostředí. 

Nejen ve kterém ţijí jejich zaměstnanci. Pozornost podniků se tedy soustřeďuje 

jak na pracovní prostředí na pracovišti, tak i na přírodní prostředí v zázemí podniku. 

Zvláštně těţební organizace by měly dbát na ochranu ţivotního prostředí po ukončení 

těţby. Nezřídka jsou pro podniky tyto aktivity i daňově výhodně a přinášejí jim i výhody 

dobrých vztahů s veřejností. [2] 

Péči o přírodní prostředí podnikům většinou ukládají zákony. Ale kromě toho si 

mnohdy samy uvědomují, ţe nepoškozené přírodní prostředí v zázemí podniku má 

pozitivní dopad na zdraví a spokojenost jejich zaměstnanců a ţe kvalita přírodního 

prostředí ovlivňuje i rezidenční preference lidí a migrační aktivitu území. Je uţ 

proto na samotných podnicích zda budou plnit tuto povinnost i nad rámec legislativních 

předpisů. 
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3.2 Situace ve společnosti 

Jak jsem jiţ zmínila v úvodu mé bakalářské práce, OKD, a.s. je největší 

zaměstnavatel v regionu a druhý největší soukromý zaměstnavatel v České republice. 

V současné době ve společnosti OKD pracuje více neţ 13 000 zaměstnanců. V roce 2008 

společnost otevřela v Karviné nové zaměstnanecké centrum a obnovila podporu 

hornického školství v regionu. Oba kroky hrají klíčovou roli v nové strategii firmy pro 

oblast lidských zdrojů.  

Společnost OKD má vypracovanou dlouhodobou strategii na desítky let dopředu. 

Tato dlouhodobá strategie souvisí s povolením hornické činnosti. Jednou z jejích hlavních 

součástí je personální strategie skládající se ze dvou základních segmentů: 

1) nábor a rozvoj zaměstnanců – zahrnuje získávání nových pracovníků, školení 

zaměstnanců, vzdělávání pracovníků aj., 

2) lidské zdroje – představují odměňování zaměstnanců atd. 

Hlavním cílem prvního útvaru je zabezpečit dostatek kvalitních i kvalifikovaných 

zaměstnanců potřebných k efektivnímu provozu společnosti.  

Záměrem druhého segmentu je zabezpečit plynulý chod provozně administrativních 

činností spojených s lidskými zdroji ve společnosti, např. den splatnosti mzdy na účtu, 

plnění benefitů ve stanovený termín aj.  

Vše je podřízeno vnitřním směrnicím společnosti.  

3.2.1 Získávání a výběr zaměstnanců 

Získávání 

Jedním z hlavních cílů společnosti při získávání pracovníků je zajistit dostatečnou 

kvalitativní i kvantitativní pracovní sílu, která zabezpečí efektivní chod společnosti 

s minimálními reálnými náklady. Přičemţ cena za práci musí být úměrná k vykonané 

pracovní činnosti. Společnost OKD, a.s. stejně jako kaţdý jiný zaměstnavatel usiluje o to, 

aby byl tento proces maximálně efektivní.  
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OKD, a.s. vyuţívá k získávání nových pracovních sil jak vnější, tak vnitřní 

zdroje, které se skládají z následujících sloţek: 

1) Externí náborová kampaň – zahrnuje krajskou celoplošnou inzerci v denním 

tisku či periodikách. Dále inzerci ve vnitropodnikových novinách (Horník), 

internetu a účast na pracovních veletrzích. 

       Inzerce – je v kompetenci personálního oddělení. Nabídka obsahuje vţdy 

jméno společnosti, název a podrobný popis pracovního místa a poţadavků na zaměstnance, 

pracovní podmínky a kontaktní údaje. Neuvádí výši odměny, a to z důvodu individuálního 

hodnocení uchazečů a jejich znalostí. Nabídka pracovního místa se snaţí zaujmout 

potenciálního zaměstnance o nabízené místo. Inzerát je pro uchazeče, v případě, ţe 

společnost hledá nové zaměstnance, umístěn na internetových stránkách společnosti 

www.okd.cz, kde jsou přehledně nabízeny volné pracovní pozice. 

2) Vnitropodniková náborová kampaň – probíhá v případě, kdy si zaměstnanec 

„přivede“ známého a tímto obdrţí určitou motivační odměnu. Typickým 

příkladem vnitropodnikové kampaně je dříve zmiňované zaměstnanecké 

centrum v Karviné, které bylo zřízeno zvláště za účelem získání kvalitních 

zaměstnanců.  

3) Zprostředkovatelská náborová kampaň - společnost se snaţí i o spolupráci 

s Úřadem práce. Například Úřad práce v Karviné disponuje právě dostatečným 

počtem uchazečů, kteří mají profesní kvalifikaci postačující k výkonu 

poţadované činnosti. V neposlední řadě OKD, a.s. vyuţívá různé personální 

agentury a je partnerem vzdělávacích institucí jako je VŠB-TUO a ŠTAS 

Karviná. 

 

Výběr 

Rozhodujícím kritériem pro výběr zaměstnanců je vţdy pracovní pozice. Ve 

společnosti OKD, a.s. jsou to povrchoví a důlní pracovníci. Pro kaţdou z nich jsou určeny 

základní poţadavky, které uchazeč v případě zájmu o práci musí splňovat.  

Pokud se jedná o dělnickou pracovní pozici, tzv. důlního pracovníka, je nutné 

absolvovat vstupní přijímací pohovor a následně projít zaměstnaneckým centrem. Praxe 

http://www.okd.cz/
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v obdobné pozici je výhodou. Pokud je absolvent úspěšný, je dosazen přímo do pracovního 

procesu na důlní pracoviště. Tato situace nastane v případě, kdy je kvalifikovaný pro 

pracovní výkon (vyučený horník). V opačném případě musí projít rekvalifikačním kurzem 

přímo na dole. Společnost upřednostňuje osoby dostatečně kvalifikované pro vykonávání 

činnosti oproti lidem bez potřebné kvalifikace. Pro společnost je toto řešení finančně 

podstatně výhodnější. Poţadavky na dělnickou pozici jsou následující: 

 střední odborné vzdělání s výučním listem,  

 výborný zdravotní stav. 

Technicko-hospodářská pozice  

TH pracovníci se přijímají na základě poţadavků příslušného vedoucího pracovníka 

(vedoucí útvaru, ředitel, generální ředitel). Poţadavky pro TH pozici jsou následující: 

 SŠ/VŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru, 

 minimálně 1 rok praxe na obdobné pozici, 

 velmi dobrá znalost českého jazyka, všeobecný přehled, 

 vynikající znalost AJ podmínkou, znalost NJ výhodou, 

 uţivatelská znalost práce na PC (MS Office), 

 organizační schopnosti, 

 komunikativnost, flexibilita, samostatnost. 

3.2.2 Odměňování a zaměstnanecké výhody 

Odměňování zaměstnanců 

Odměňování pracovníků hraje velmi důleţitou roli v kaţdé společnosti. Stejně tak 

je tomu i v OKD, a.s.  

V souvislosti s nadstandardními platovými moţnostmi společnosti OKD, a.s., 

kterým se věnuji níţe, je hodnocení zaměstnanců základem pro jejich odměňování. Prémie 

ve společnosti souvisí vţdy především s plněním plánů v oblasti těţby. 

Odměňování zaměstnanců je ve společnosti OKD, a.s. ošetřeno 

personální a mzdovou směrnicí.  
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Kaţdému zaměstnanci přísluší mzda nejméně ve výši minimálního mzdového tarifu 

příslušného tarifního stupně, kam je zaměstnanec zařazen či mzda podle smlouvy 

o individuálních mzdových podmínkách. V příloze č. 1 přikládám přehled mzdových tarifů 

pro dělnické profese a TH pracovníky společnosti OKD, a.s. 

Kolektivní smlouva zaměstnancům OKD, a.s. zaručuje zejména čtyřprocentní 

nárůst tarifních mezd. Zaměstnanci mají podle dohody navíc nárok na čtrnáctinásobek 

průměrného denního platu jako přídavek na dovolenou a na šestnáctinásobek průměrného 

denního platu jako přídavek na Vánoce.  

 

Tabulka č. 1: Průměrná měsíční mzda.  

   Zdroj: Interní dokumenty OKD, a.s. a ČSÚ. 

Společnost OKD, a.s. ve svých výročních zprávách hovoří o nadprůměrné výši 

platu pro své zaměstnance, který převyšuje regionální průměr. Toto tvrzení 

dokazuje i tabulka č. 1, na které je moţno porovnat průměrné mzdy Moravskoslezského 

kraje a společnosti OKD, a.s., které jsou v průměru vyšší zhruba o 35%.  

Zaměstnanecké výhody 

Společnost OKD, a.s. kromě nadprůměrné mzdy v oblasti, pouţívá k motivaci 

svých pracovníků také benefity. Nejedná se o odměny za odpracovanou dobu, či pracovní 

výkon. Společnost OKD, a.s. nabízí pro své zaměstnance širokou škálu sociálních a 

zdravotních benefitů, které zpravidla nejsou vázány na pracovní pozice.  

Podle kolektivní smlouvy společnost garantuje svým zaměstnancům základní 

sociální standard, kterým je např. zvýšení zákonného výměru na dovolenou, finanční 

podpora stravování a penzijního připojištění zaměstnanců, zvýšení odstupného při 

organizačních změnách atd. 

Rok OKD, a.s. Moravskoslezský kraj 

2007 28 428 Kč 19 267 Kč 

2008 33 909 Kč 20 367 Kč 

2009 29 936 Kč 21 524 Kč 

http://www.patria.cz/ekonomika/ukazatel/mzdy.html
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Zaměstnavatel si je dobře vědom, ţe právě podporou správného ţivotního stylu 

můţe ovlivnit pracovní výkonnost a zároveň tak sníţit pracovní neschopnost. Pro dokázání 

této skutečnosti přikládám přehled vybraných zaměstnaneckých výhod OKD, a.s.: 

 podpora sportovních a kulturních aktivit, 

 příspěvek na penzijní připojištění, 

 věrnostní příspěvek horníků nebo stabilizační odměny, 

 příspěvek na dovolenou či Vánoce, 

 příspěvek na volnočasové aktivity, 

 příspěvek na stravování aţ 55%, 

 ozdravné pobyty pro děti zaměstnanců, 

 zajištění dopravy z klíčových míst účelovými spoji, 

 podpora dalšího vzdělávání, 

 týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů), 

 moţnost přidělení bytu. 

Pro důlní provozy navíc: 

 polévky a důlní svačiny zdarma, 

 rekondiční pobyty a rehabilitační péče pro zaměstnance vybraných pracovišť, 

 další týden dovolené navíc (celkem 6 týdnů). 

3.2.3 Péče o zaměstnance 

Personální rozvoj pracovníků 

Základní formy vzdělávání pracovníku ve společnosti OKD, a.s. jsou: školení, 

semináře, kurzy, konference, praxe, stáţe.  

Pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace, jsou nuceni v rámci výkonu své 

pracovní pozice získat si potřebné vzdělání, ať uţ SŠ nebo VŠ. 
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Proto jim jsou ukládány podmínky v tom smyslu, ţe jejich setrvání na pracovní 

pozici je moţné pouze za předpokladu, ţe si do určité doby doplní poţadované vzdělání. 

Existují dva základní přístupy k řešení tohoto problému. 

První přístup spočívá v tom, ţe pracovník je vyhodnocen jako perspektivní s tím, ţe 

organizace má zájem na jeho setrvání v podniku a dalším kariérním růstu, a proto mu 

poskytuje pracovní úlevy ve formě studijního volna a dalšího neplaceného volna na 

veškeré studijní aktivity. Pokud je studium placené (na některých soukromých školách), 

pak jim hradí i platby spojené se studiem. 

Druhý přístup spočívá v tom, ţe organizace nemá zájem na dalším kariérním růstu 

pracovníka a pracovník studuje např. v kombinovaném studiu (odpoledne, soboty apod.) 

a na studium si vybírá svou vlastní dovolenou.  

Pravidelně v OKD fungují celopodnikové jazykové kurzy, které jsou koordinované 

oddělením pro nábor pracovních sil. I zde je přistupování k vzdělávání podle předchozího 

principu. Kurzy jsou určeny pro převáţnou většinu TH pracovníků na ředitelství i na 

jednotlivých dolech.  

V těchto kurzech jsou pracovníci rozřazeni do skupin dle vstupních testů a podle 

toho je pak přistupováno k jejich výuce. Pracovníci top managementu jsou zařazováni do 

speciálních jazykových kurzů. Několikrát do roka probíhají školení, semináře a workshopy 

týkající se počítačové gramotnosti, především různé stupně ovládání programu MS Office 

(Word, Excel, Access, PowerPoint apod.). Do těchto kurzů se zaměstnanci mohou přihlásit 

na základě vlastního uváţení. Jak jazykové, tak PC kurzy jsou pro zaměstnance společnosti 

zdarma. Kurzy vţdy probíhají v pracovní době a jsou tedy hodnoceny jako výkon práce.   

Vnitropodniková školení zaměstnanců, vztahující se především k těţbě uhlí 

a bezpečnosti, probíhají většinou v moderním školícím centru dolu Darkov, či na starším 

středisku na dole Paskov. Zahrnují jak školení bezpečnosti práce, tak i odborná školení pro 

výkon určité profese. 

U pracovníků dělnických kategorií určuje další profesní růst jejich nadřízený, a to 

v souladu s poţadavky pracoviště, které řídí. 

U všech přístupů ke vzdělávacímu procesu se ale projevuje nedostatek v tom, ţe 

zde není systémový přístup ve vzájemné konfrontaci tří základních sloţek: poţadavky 
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organizace na kariérní růst pracovníků ze strany organizace, poţadavky samotných 

pracovníků a v neposlední řadě také časové dispozice pracovníků pro absolvování kurzů. 

Jde o to, ţe kaţdá z profesí, ať uţ technických nebo dělnických, má jiný rytmus práce 

a jsou období, kdy nemohou svá pracoviště reálně opustit, a období, kdy je pracovní nápor 

relativně menší. Tyto tři přístupy nejsou optimálně řešeny a pravděpodobně v dohledné 

budoucnosti ani nebudou. 

Péče o ţivotní prostředí 

Těţba uhlí a s ní spojené změny v prostředí jsou jevem, se kterým se musí počítat v 

kaţdé těţební oblasti. Uţ od 18. století měnilo hornictví tvář krajiny, demografii, sociální 

podmínky i kvalitu prostředí zdejšího regionu zcela zásadním způsobem. Odhady objemu 

těchto změn jsou sice jen přibliţné, přesto ilustrují, o jak dramatický zásah šlo. 

S těţbou uhlí souvisí řada negativních vlivů na ţivotní prostředí. OKD, a.s. si plně 

uvědomuje, ţe důlní činnost poškozuje okolní krajinu, a proto jedním z jejích 

dlouhodobých cílů je úprava krajiny postiţené těţbou tak, aby byly zahlazeny následky 

hornické činnosti a krajina mohla slouţit k jiným neţ těţebním účelům. Do rekultivací 

krajiny investuje kaţdý rok více neţ 100 miliónů korun, celkové investice do ţivotního 

prostředí od roku 1989 přesáhly hranici 3,5 miliardy korun.  

Na jiţním okraji Karviné byl v loňském roce dokončen největší rekultivační projekt 

na Moravě – projekt Darkovské moře. Na ploše téměř 150 hektarů v budoucnu vznikne 

zázemí pro vodní sporty a další volnočasové aktivity.  

Tabulka č. 2: Výdaje společnosti OKD, a.s. v roce 2009. 

rekultivace   69,8 mil. Kč 

vyrovnání poklesu terénu 298,7 mil. Kč 

CELKEM 368,5 mil. Kč 

Zdroj: Interní dokumenty firmy. 
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4 Návrhy na zlepšení úrovně personální práce 

OKD, a.s. je přední těţební společnost s dlouhodobou tradicí hornictví v ostravsko-

karvinském revíru, jejíţ hlavním předmětem činnosti je hlubinná těţba černého uhlí. Právě 

působnost ve speciálním odvětví průmyslu je její největší výhodou. V rámci České 

republiky se prakticky jedná o monopolní trţní postavení, neboť OKD je jedinou 

černouhelnou společností, jejíţ produkt nelze v průmyslu adekvátně nahradit jiným 

substitutem.  

Společnost OKD je s více neţ 17.000 zaměstnanci největším zaměstnavatelem 

v Moravskoslezském kraji. Svou velikostí a přímým napojením na největší průmyslové 

hráče (ArcelorMittal, nástupnické organizace Vítkovic, Třinecké ţelezárny apod.) se jedná 

o nepostradatelnou značku v ostravsko-karvinském revíru. Pro lepší představu o skutečné 

ekonomické síle společnosti, si představme více neţ tisíc dodavatelských firem, s nimiţ 

OKD v rámci své činnosti spolupracuje. V reálu to znamená statisíce obyvatel regionu 

s určitým stupněm závislosti na fungování této těţební společnosti. 

V takto velké nadnárodní společnosti je nutné brát mimořádnou zřetel především na 

strategii v oblasti plánování lidských zdrojů, neboť jednou z hlavních priorit je zabezpečit 

dostatečné mnoţství kvalifikovaných pracovních sil, které umoţní plynulý a efektivní chod 

společnosti. Společnosti OKD bych doporučila velmi důkladné strategické plánování, 

především v oblasti expanze těţební činnosti, ať uţ ve stávajících dobývacích lokalitách, 

tak v případě nových projektů a související dostatečné zabezpečení pracovních sil a 

vhodného logistického řetězce. 

I přes desítky let socialistické historie společnosti, nesmazatelně spjaté s regionem, 

došlo v důsledku změny majitele k nastavení nového kurzu - s vizí vytvořit z OKD, a.s. 

moderní těţební společnost, která bude konkurence schopná v rámci EU. Ještě odváţnější 

prognózy ji dokonce staví do úlohy budoucího lídra středoevropského trhu, tyto domněnky 

také potvrzují vstup nizozemské mateřské společnosti NWR na burzy v Praze, Varšavě a 

Londýně. Cesta, kterou se OKD, a.s. vydalo je rozhodně správná, jen nové a kvalitní 

technologie mohou zabezpečit dostatečnou efektivitu, v určitých oblastech i za cenu ztráty 

pracovních míst, jenţ se stávají v důsledku kvalitnějších technologií nadbytečnými.  



Kateřina Ondrášková: Analýza společnosti OKD, a.s. z pohledu personální politiky 

2011  34 

Realizovaná restrukturalizace OKD, a.s. se dotkla všech dílčích sloţek společnosti 

a nevyhnula se tak ani oblasti lidských zdrojů opírající se o HR útvar. Hlavní změny se 

udály ve střednědobém horizontu uplynulých 3-5 let. Systém personální práce v OKD, a.s. 

je důkladně strategicky promýšlen a plánován tak, aby odpovídal moderním metodám 

řízení lidských zdrojů. Obě sloţky HR útvaru (nábor, lidské zdroje) mají striktně stanoveny 

své pole působnosti a vzájemně se, v rámci moţností, kooperují.  

Především sekce náboru patří mezi personální špičku v ČR. Firma vyuţívá pro 

získání nových pracovních sil externí i interní metody. V rámci externích náborových 

kampaní spolupracuje s marketingovými a personálními agenturami. Předpokladem vyuţití 

marketingové agentury je dostatečná velikost kampaně, coţ je v případě OKD, a.s. 

splněno, s ohledem na fakt, ţe společnost kaţdoročně nabírá nové zaměstnance do 

dělnických pozic v řádu stovek. OKD, a.s. rovněţ spolupracuje se státním sektorem, 

především s úřady práce, ale také s magistráty a krajských úřadem, protoţe nově vzniklé 

pracovní místa, případně jejich úbytek, mohou podstatně ovlivnit zaměstnanost v celém 

regionu.  

Zlepšení stávající situace vidím především v lepší komunikaci se státní správou. 

Dalo by se takto zamezit hluchým místům v personálním řetězci. Uchazeči o práci by měli 

dostávat více kvalitních informací o moţnostech, které jejich kariéře nabízí společnost 

OKD. Společnost by se měla pokusit o znovu obnovení váţnosti hornické profese, jenţ 

byla, především za bývalého reţimu, velmi prestiţní. S návratem prestiţe hornictví a 

pozitivního pohledu na samotného horníka, navíc spojeného s nadstandardním finančním 

ohodnocením, by se jistě objevilo mnoho nových zájemců o tuto práci. V dnešní době 

převaţuje spíše negativní pohled na tuto profesi, coţ je velká škoda, přitom platy 

v hornictví výrazně převyšují nejen krajský, ale také celorepublikový průměr. Myslím si, 

ţe cílená PR kampaň s cílem obnovit prestiţ hornické profese a pohled lidí na hornictví, 

jako na strategickou energetickou výhodu našeho státu, by mohla být zároveň dobrou 

investicí do budoucna. 

V rámci vnitropodnikových moţností vyuţívá společnost k náboru především své 

Zaměstnanecké centrum v Karviné, které bylo otevřeno s cílem nejen přímého 

zprostředkování zaměstnání, ale také poskytovat informace a evidovat uchazeče o 

hornickou profesi. V případě zvýšené potřeby náboru zaměstnanců, tak můţe společnost 
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OKD a.s. sáhnout do vlastní evidence a celý proces získání nových pracovníků maximálně 

urychlit. Do hledání kvalitních zaměstnanců zaangaţovala společnost také vlastní 

zaměstnance a velmi podařená náborová kampaň na toto téma s názvem: „Přiveď si svého 

parťáka“, dokonce získala i řadu prestiţních PR a marketingových ocenění. Zaměstnanec, 

jenţ přivedl svého nového kolegu, navíc získá náborový příspěvek v řádu tisíců Kč. 

Moravskoslezský kraj patří mezi ty s největší nezaměstnaností, coţ by mohlo být 

pro společnost z hlediska personálních potřeb pozitivní. Navrhuji, aby Zaměstnanecké 

centrum přijalo v budoucnu také koordinační funkci HR s cílem ovlivnit plánování 

pracovních sil ve společnosti, popřípadě jejich rekvalifikace, protoţe jeho zaměstnanci jsou 

nejblíţe skutečné realitě, tedy poptávce po práci v hornictví. 

Po uzavření většiny dolů na Ostravsku a Karvinsku, k němuţ v minulosti došlo, 

a s tím spojeným uzavřením hornických učilišť, není jednoduché získat kvalifikované 

zaměstnance (vyučené horníky). Navíc náklady na zahraniční kvalifikované pracovní síly, 

hlavně z Polska a Slovenska, neustále rostou. 

OKD, a.s. tak před pár lety stálo před rozhodnutím, jak si zajistit dostatek vhodných 

zaměstnanců, pro své potřeby, z vlastní líhně. Strategickým rozhodnutím vedení 

společnosti tak došlo v minulých letech k obrození učňovského školství na 

Karvinsku, a tak dnes jiţ na dvou středních školách (Karviná, Havířov) mohou 

studovat a připravovat se na práci v podzemí studenti v oboru důlní zámečník a důlní 

elektrikář. Společnost však podporuje nejen tyto obory, ale i samotné studenty finanční 

motivací – stipendijní formou v programu „OKD akademie“. Stipendia mohou také vyuţít 

vysokoškolští studenti ve vybraných hornických oborech.  

Souhlasím s přístupem OKD, který se nespoléhá na moţnosti pracovního trhu, ale 

sází na systematickou přípravu vlastní mládeţe. Na zváţení pak dávám motivační politiku 

finančních stipendií, kterou bych doporučila rozšířit o nemateriální stimuly (stáţe, 

certifikáty, brigády apod.). Zároveň bych získání stipendijních výhod podmínila nutností 

práce ve společnosti po ukončení studia, s předem dohodnutými pravidly, čímţ by došlo ke 

splácení části nákladů, které společnost do studenta formou stipendia investuje. Tato 

varianta zde v minulosti uţ byla, v současné době se ale neuplatňuje.  
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu personálních činností, 

dosavadního rozvoje pracovních sil ve společnosti OKD, a.s. a navrhnout moţné řešení na 

zlepšení úrovně personální práce.   

V první části své bakalářské práce charakterizuji nejen společnost OKD, a.s., ale 

rovněţ věnuji pozornost především struktuře jejích vlastních zaměstnanců. Organizace je 

jedna z největších hospodářských subjektů v České republice zabývající se těţbou 

nerostných surovin. Společnost OKD, a.s. je součástí nizozemské průmyslové skupiny 

New World Resources N. V. Tato mateřská organizace se sídlem v Holandsku se 

ekonomicky opírá právě o těţební společnost OKD, a.s., jenţ je nejsilnějším článkem 

celého nizozemského koncernu.  

Teoretická část práce uvedená ve třetí kapitole vymezuje poznatky získané 

z vybraných knih, časopisů a internetových zdrojů. Popisuji zde jednotlivé personální 

činnosti vykonávané personálním oddělením v návaznosti na praktickou část, kde jsem 

jednotlivé poznatky teoretické části aplikovala do praxe společnosti OKD, a.s. a blíţe se 

věnovala rozvoji pracovních sil v dané organizaci. Právě analytická část společně 

s návrhem pro zlepšení úrovně personální práce je těţištěm mé bakalářské práce.  

V návaznosti na provedenou analýzu mohu říci, ţe ve společnosti OKD, a.s. 

neexistují oblasti, které by obsahovaly výrazné nedostatky. Došla jsem k závěru, ţe 

společnost by neměla své personální strategie příliš měnit, jelikoţ samy o sobě procházely 

dlouhým vývojem. Klíčové bude v první řadě tyto strategie neustále vylepšovat, přicházet 

s novými nápady, kterými jsem také sama přispěla ve čtvrté kapitole bakalářské práce.  

Pro mě samotnou bylo zpracování bakalářské práce velkým přínosem, jelikoţ je 

OKD, a.s. jednou z největších organizací České republiky, o které se hovoří často nejen 

v médiích. Proto si myslím, ţe je uţitečné mít určitý přehled o této společnosti. 

V neposlední řadě bych chtěla z předmětu ekonomika práce a personalistika skládat 

závěrečnou zkoušku, a právě díky této práci jsem měla moţnost nahlédnout do dané 

problematiky z bliţší perspektivy. 
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Příloha č. 1 

Mzdové tarify pro dělníky a TH pracovníky platné od 1. 1. 2011. 

tarifní stupeň Kč/hod 

3. stupeň 93 

4. stupeň 101 

5. stupeň 115 

6. stupeň 131 

7. stupeň 148 

 

 

tarifní stupeň 
rozpětí Kč/měs. 

min. max. 

1 8 100 10 300 

2 8 400 11 500 

3 8 800 13 100 

4 9 500 14 900 

5 10 300 17 100 

6 11 400 19 300 

7 13 100 21 900 

8 14 900 24 900 

9 17 200 27 600 

10 19 200 30 800 

11 21 200 33 900 

12 24 100 37 100 

 

 


