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Anotace 

V bakalářské práci jsou zpracovány vybrané ukazatele k měření produktivity práce 

v podnicích zpracovávajících nerostné suroviny. V první části jsou vysvětleny adekvátní 

možnosti měření produktivity práce a následuje jejich aplikace na modelovou společnost 

působící v oblasti zpracování nerostných surovin. V další části práce je uvedeno porovnání 

společnosti s odvětvím CZ-NACE 23. Dále je v této práci, pro ucelený pohled na 

problematiku produktivity práce, zpracováno porovnání produktivity práce v ČR 

s produktivitou práce v EU, produktivita práce jednotlivých sektorů ekonomiky ČR a také 

produktivita práce zpracovatelského průmyslu zaměřujícího se na nerostné suroviny. Na 

závěr je zařazeno stručné shrnutí a nastínění kroků, kterými by se měl průmysl zpracování 

nerostných surovin v budoucnu vydat. 

 

Klíčová slova: produktivita práce, zpracování nerostných surovin, zpracovatelský 

průmysl, modernizace výrobní technologie 

Annotation 

In this thesis are processed selected indicators for measuring of labor productivity in 

enterprises for mineral processing. The first chapter explains suitable possibilities for 

measuring of labor productivity, followed by application of indicators for measuring of 

labor productivity to a model company in field of mineral processing. The next section of 

thesis contains a comparison of a model company with the CZ-NACE 23. For a 

comprehensive perspective on labor productivity is in next section of thesis a comparison 

of labor productivity in the Czech Republic with labor productivity in the EU, next is labor 

productivity of individual sectors of the Czech economy, followed by labor productivity of 

the manufacturing industry focussing on mineral processing. The thesis is closed by a brief 

summary and recommendations for future development of manufacturing industry 

focussing on mineral processing. 

 

Key words: labour productivity, mineral processing, manufacturing, upgrade of 

production technology 
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Seznam použitých zkratek 

České 

BVB – Bývalý východní blok 

ČR – Česká republika  

ČSÚ – Český statistický úřad 

CZ-NACE – Česká klasifikace ekonomických činností  

DHM – Dlouhodobý hmotný majetek 
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EU28 – Evropská unie od 1. 7. 2013 – 28 členských států 

ESA95 - Evropský systém národních a regionálních účtů 

HDP – Hrubý domácí produkt 

HPH – Hrubá přidaná hodnota 
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1. ÚVOD 

Produktivita práce a snaha o její zvýšení doprovází lidstvo již od jeho počátků. Již 

v pravěké společnosti docházelo k dělbě práce dle fyzických proporcí jednotlivce za 

účelem co nejlépe využít jeho potenciál, tím se zvyšovaly možnosti zajištění obživy pro 

celou společnost. Podíváme-li se dále, tak k jednomu z největších posunu v produktivitě 

práce došlo, když ve 14. století začaly vznikat na území dnešní Itálie manufaktury. 

V manufakturách se výroba produktu rozdělila na jednotlivé dílčí úkony, které byly 

rozděleny mezi velký počet pracovníků, což vedlo ke snížení ceny výroby a tím i 

zvyšování produktivity práce.  

K dalšímu významnému posunu, který ovlivnil vývoj společnosti do dnešní podoby, 

došlo koncem 18. století, kdy se uzavřelo období relativně pomalého vývoje lidstva, které 

bývá někdy nazýváno jako první vlna civilizace. V 16. a 17. století v západní Evropě 

vznikají prvky další civilizační vlny, která je označována jako industriální epocha 

civilizace. Šlo o následek pokroku v zemědělské a manufakturní výrobě, rozvoje obchodu 

a plavby a pokroku v různých vědních oborech. Jednalo se o tzv. průmyslovou revoluci, 

kdy docházelo k přechodu od ruční výroby v manufakturách ke strojní výrobě v továrnách 

s využitím nových zdrojů energie, především uhlí. Do výroby byly ve velké míře 

zapojovány stroje, což opět vedlo k nárůstu produktivity práce. S industriální epochou 

civilizace je spojen jak technický pokrok, který si vynutil vznik nového odvětví – 

strojírenství a s ním spojený výrazný pokrok v těžebním a hutním průmyslu, tak i zvýšení 

životní úrovně obyvatel států, kde industrializace proběhla. 

V dnešní době, kdy dochází ke stále většímu nárůstu automatizace ve výrobě a tím i 

ke zvyšování kvalifikačních nároků na pracovníky, které je spojeno s vyššími mzdovými 

nároky, nabývá slovní spojení produktivita práce ještě většího významu. Produktivita je 

jedním ze zásadních činitelů, které ovlivňují konkurenceschopnost výrobků firmy. [1] 

Míra produktivity práce je také velmi cenným ukazatelem při srovnání ekonomik 

jednotlivých států a může zásadním způsobem ovlivnit zahraniční investory při vstupu na 

trh v dané zemi. 

Lze tedy říci, že snaha o zvyšování produktivity práce byla a je velmi úzce spjata 

s vývojem a pokrokem v lidské společnosti. 
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Cílem této práce je vyhodnocení produktivity práce v modelovém podniku 

zpracovávajícím nerostné suroviny s přihlédnutím na specifika v tomto odvětví. Data pro 

analýzu tohoto podniku vycházejí z reálné společnosti a jsou upravena pro potřeby této 

práce. 
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2. METODIKA HODNOCENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE V 

PODNICÍCH ZPRACOVÁVAJÍCÍCH NEROSTNÉ 

SUROVINY 

2.1. Produktivita 

Efektivnost (účinnost), s jakou jsou výrobní faktory využívány ve výrobě, se 

označuje též jako jejich produktivita. Produktivita se týká všech podniků, výrobních i 

nevýrobních, jelikož výrobou v širším slova smyslu se rozumí transformace vstupů v 

užitečné výstupy – výrobky či služby. [5] 

 Velikost produktivity je dána poměrem mezi objemem množství produkce a 

objemem použitých vstupů za určité časové období. 

vstupy

výstupy
taproduktivi   

Z obecného vzorce produktivity lze vyčíst, že pokud se zvyšuje množství 

vyprodukovaných výstupů za použití stejného, popřípadě menšího množství zdrojů, roste i 

produktivita. Vysoká produktivita snižuje náklady a umožňuje snížení ceny výstupů a také 

dovoluje případné zvýšení mezd, platů a dividend. 

Produktivitu můžeme podle vstupů dělit na produktivitu parciální, neboli 

produktivitu určitého výrobního faktoru (práce, kapitál, energie, atd.), a produktivitu 

celkovou, neboli souhrnnou. Ta je pro podnik rozhodující, avšak při řízení podniku i 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů má významnou úlohu také sledování a řízení 

produktivit parciálních, zejména produktivity práce. [2] 

Hlavní typy produktivity: Podle toho, zda má nebo nemá hodnotový rozměr, se 

rozlišuje  

 technická produktivita, která je relací výstupu a vstupu poměřovaných pouze v 

naturálních jednotkách,  

 (technickoekonomická) produktivita, jako relace výstupu a vstupu 

poměřovaných naturálními jednotkami v hodnotovém (peněžním) ocenění.  
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Podle stupně agregace se rozlišuje: 

 produktivita mikroekonomická, vztahující se k určité konkrétní výrobě nebo 

podniku 

 produktivita makroekonomická, zjišťovaná (obvykle) za národní ekonomiku 

Podle komplexnosti uvažovaného vstupu se rozlišuje: 

 produktivita celková, kde jsou s výstupem poměřovány všechny použité složky 

vstupu (všechny výrobní faktory). 

 produktivita parciální, která poměřuje relaci výstupu a určitého druhu užitého 

vstupu (např. produktivita práce). [5]  

V ekonomické praxi je nejvíce využívána produktivita parciální, kam patří i 

produktivita práce.  

2.1.1. Produktivita práce 

Na produktivitu práce lze pohlížet v užším či širším pojetí, dle toho jak vymezíme 

rozsah použité práce. V širším pojetí se používá veškerá vynaložená práce, v užším se 

pracuje pouze s prací živou. 

V ekonomické praxi se pro výpočet produktivity práce nejčastěji využívá vztah mezi 

objemem výroby a spotřebovanou živou prací na jeho výrobu za určité období 

v konkrétním výrobním procesu, tedy produktivita práce v užším pojetí. Tento ukazatel 

udává změny ve spotřebě živé práce, která je vynaložena na výrobu určitého výrobku. 

Nejedná se o zcela přesný ukazatel, protože produktivita pracovníků (živé práce) se 

zvyšuje při používání většího množství strojů, zařízení apod. 

Produktivita práce je nejčastěji vyjádřena jako produktivita dělníků ve výrobě, 

protože se snadněji měří produktivita práce vyžadující převážně jen manuální - řemeslné 

dovednosti. U činností, kde jsou vyžadovány především znalosti (manažeři, inženýři apod.) 

se produktivita práce měří obtížněji. Rozhodujícím činitelem produktivity práce je její 

vybavenost technikou a použitá technologie – havíř s uhelným kombajnem vyrubá za 

směnu daleko více uhlí, než vyrubá havíř se sbíječkou. [2] 
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Podle jednotek, ve kterých jsou vyjádřeny vstupní veličiny, lze produktivitu práce 

vyjádřit: 

 v naturálních jednotkách (kg, t, l, m,…)  

 v pracovních jednotkách (podíl normohodin na odpracované hodiny)  

 v peněžních jednotkách (výkon, tržby, přidaná hodnota)  

Podle časového období se produktivita práce dělí na:  

 hodinovou produktivitu práce  

 denní (směnovou) produktivitu práce  

 měsíční produktivitu práce  

 roční produktivitu práce [3] 

Velmi vysoký vliv na produktivitu práce má kvalita lidských zdrojů podniku. Kvalita 

a struktura lidských zdrojů je předmětem personálního řízení (řízení kvality lidských 

zdrojů). Personální řízení se dále zabývá optimálním využitím lidské práce, zlepšováním 

struktury a kvality lidských zdrojů, udržováním optimálních personálních nákladů a 

spravedlivým odměňováním pracovníku - odměňováním pracovníků dle výkonu. 

Důležitým úkolem personálního řízení je i vytváření optimálního pracovního prostředí a 

pracovních podmínek, protože spokojený a motivovaný pracovník je schopen odvádět 

kvalitnější práci a tím zvyšovat produktivitu práce podniku. 

2.2. Hodnocení produktivity práce 

Obecně je produktivita práce vyjádřená jako množství užitných hodnot zhotovených 

jedním pracovníkem za jednotku času. Jedná se tedy o ekonomickou účinnost lidské práce 

neboli určitou schopnost vytvářet užitné hodnoty. Obecně lze produktivitu práce vyjádřit 

vzorcem:  

t

Q
práce taProduktivi   

Kde Q je objem vyrobených užitných hodnot a t je pracovní fond spotřebovaný na Q. 

Objem vyrobených užitných hodnot je nejčastěji vyjadřován v peněžních jednotkách 

(tržby, výnosy, zisk apod.) a pracovní fond spotřebovaný na Q lze vyjádřit peněžně 
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objemem mezd či objemem osobních nákladů, ale též počtem pracovníků, odpracovanými 

dny či hodinami. 

Z tohoto obecného vztahu lze odvodit další, které ukazují různým způsobem objem 

výroby, respektive jeho efekt. Jedná se například o: 

a) Produktivita práce z tržeb za výrobky a služby: 

PEP

služby a výrobky zatržby 
práce taProduktivi   (1) 

b) Produktivita práce z přidané hodnoty-přidaná hodnota na pracovníka: 

PEP

hodnota přidaná
pracovníka na hodnota Přidaná   (2) 

c) Produktivita práce z čistého zisku-zisk na pracovníka: 

PEP

zisk čistý
pracovníka naZisk   (3) 

d) Produktivita práce z výkonů: 

PEP

výkony
 výkonuz práce taProduktivi   (4) 

Všechny tyto ukazatele vyjadřují kolik tržeb (zisku, přidané hodnoty apod.) připadá 

na jednoho pracovníka. Poslední dobou bývá často počet pracovníků nahrazován celkovým 

počtem odpracovaných hodin, dochází tak ke smazání rozdílů mezi pracovníky na částečný 

a plný úvazek. Snahou podniku by mělo být dosahování co nejvyšších hodnot těchto 

ukazatelů. Z toho vyplývá, že můžeme použít ještě následující ukazatele: 

e) Mzdová produktivita: 

náklady osobní

tržby
taproduktivi Mzdová   (5) 

f) Mzdová náročnost tržeb: 

mezd objem

tržby
tržebnáročnost  Mzdová   (6) 

Tyto ukazatelé nám udávají, jaká částka tržeb připadá na 1 Kč osobních nákladu 

(mzdy+zdravotní a sociální pojištění) případně mezd. Hodnota těchto ukazatelů by měla 

dosahovat co nejvyšších hodnot a měla by mít rostoucí tendenci. 
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Při rozboru produktivity práce je třeba porovnávat současnou produktivitu práce 

s produktivitou práce minulého období, nebo produktivitou práce jiné společnosti působící 

v oboru. 

2.2.1. Důvody ke zvyšování produktivity práce 

Důvody, kvůli kterým by měla být produktivita práce zvyšována, jsou: 

 zvýšení zisku v důsledku snížení nákladů, 

 snížení ceny výrobků nebo služeb pro koncové zákazníky, 

 zefektivnění využívání zdrojů – při využití stejného množství zdrojů je 

produkováno více výrobků či služeb, 

 posilování postavení podniku díky redukci interních problémů, 

 možnost zvyšovat mzdy a tím zvyšovat jejich motivaci a životní úroveň. 

2.2.2. Faktory působící na produktivitu práce 

Z obecného vztahu pro výpočet produktivity práce lze vyčíst, že nejrychlejšího růstu 

dosahuje produktivita práce při růstu objemu produkce a současného poklesu fondu práce 

spotřebovaného na jeho výrobu. Z toho vyplývá, že produktivitu práce nám ovlivňují jak 

faktory působící na navyšování objemu produkce (tržeb), tak faktory ovlivňující samotný 

výrobní proces (kvalifikace pracovníků, technologické procesy, motivovanost pracovníků, 

apod.). 

Zásadní faktory působící na produktivitu práce, pomineme-li přírodní faktory (v 

hornictví mohou mít zásadní vliv – např. důlně-geologické podmínky) jsou: 

 úroveň pracovníků – kvalifikace pracovníků, její růst, optimální využití 

pracovní síly, 

 úroveň motivace – hmotná zainteresovanost pracovníků na výsledcích výroby, 

systém morálních podnětu k práci např. možnost seberealizace, zájem o práci, 

možnost postupu v pracovním zařazení, apod., 

 technika – mechanizace, automatizace výrobního procesu, zvyšování zapojení 

technických prostředků do výroby a jejích technické úrovně, 

 technologie – zdokonalování technologických postupů a procesů, 
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 koncentrace, organizace a řízení – zvyšování koncentrace, organizace a řízení 

výroby a dalších procesů ve společnosti, lepší využívání pracovní doby, apod. 

Zvýšení produktivity práce lze dosáhnou i prostým zvýšením intenzity práce, tedy 

koncentrací živé síly za určitou jednotku času. To lze však jen do určité míry, protože 

úroveň intenzity práce, nelze udržovat nad úrovní společensky nutné výše intenzity práce. 

Lze jí tedy navyšovat pouze tam, kde úroveň společensky nutné výše intenzity práce 

poklesla pod společensky nutnou hranici (normy práce neodpovídají objektivně existujícím 

podmínkám práce). 

Z pohledu personálního řízení, lze určit příčiny, které mají nepříznivý vliv na 

produktivitu práce. Mezi hlavní příčiny nízké produktivity práce v podnicích patří: 

 nedostatečný systém plánování výroby (nevyužitý čas, prostoje), 

 nedostatečná příprava práce, 

 nedostatečně rozpracované cíle a standarty výkonů (zvlášť pro každého 

zaměstnance), 

 souběžně prováděné práce, 

 malá flexibilita pracovníků, 

 neznalost spojitosti nákladů a práce, 

 chyby ve stylu řízení. [4] 

2.3. Produktivita práce v mezinárodním porovnání 

Produktivita práce patří mezi nejdůležitější ukazatele při porovnání ekonomik i na 

mezinárodní úrovni. Eurostat i ČSÚ pravidelně zpracovává informace i o produktivitě 

práce v rámci EU. Eurostat pracuje s několika ukazateli produktivity práce. Pro porovnání 

se používají například tyto dva ukazatele dle metodiky ESA95: 

a) Produktivita práce dle HDP na zaměstnanou osobu 

osobch zaměstnanýPočet 

HDP
práce taProduktivi   (7) 

b) Hodinová produktivita práce 

hodiných odpracovanpočet  Celkový

HDP
práce taproduktivi Hodinová   (8) 
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2.4. Produktivita práce v podnicích zpracovávajících 

nerostné suroviny 

Při zjišťování produktivity práce v podnicích zpracovávajících nerostné suroviny se 

používá stejná metodika, jako v ostatních odvětvích. Mnoho podniků zpracovávajících 

nerostné suroviny, především v oblasti výroby ostatních nekovových minerálních výrobků, 

provozuje také provozy, kde tuto surovinu získávají – dobývají a také často provádějí 

obchodní činnost a to jak velkoobchodní, tak i prodej přímo koncovým zákazníkům. A 

protože může být výsledná produktivita práce velmi ovlivněna těmito souvisejícími 

činnostmi, je výhodnější počítat produktivitu práce pro každou tuto činnost zvlášť. Hlavní 

důvod je ten, že vyhodnocení každé této činnosti zvlášť nám poskytne prostor a nástroje 

pro lepší řízení a plánování při dosahování lepších výsledků v budoucnosti a to nejen na 

poli produktivity práce. Dalším nezanedbatelným přínosem je, že je pak možno danou 

společnost porovnávat i s dalšími společnostmi na trhu, nejen se společnostmi, které se 

zabývají stejnou činností. Tato metoda je ovšem náročnější na vstupní informace a 

vyžaduje od podniku vést statistiky zvlášť pro každou činnost, což může být 

administrativně i finančně náročné. 

Produktivitu práce v těchto podnicích, lze měřit mnoha způsoby. Pro ekonomické 

řízení a plánování je nejvhodnější použít výpočty pro produktivitu práce vyjádřenou 

v peněžních jednotkách. V oblasti zpracování nerostných surovin se však přímo nabízí 

měření produktivity práce v naturálních jednotkách, např. kolik tun se zpracuje či vytěží za 

hodinu, pracovní směnu, připadá na pracovníka apod. Těchto ukazatelů produktivity práce 

lze pak použít při plánování potřeby pracovníků, či strojního vybavení například při 

zvýšení poptávky po surovině, při zvýšení kapacity výroby apod. 

2.4.1. Odvětví Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 

Do tohoto odvětví dle třídění CZ-NACE spadá: 

 19.1 – Výroba koksárenských produktů 

 19.2 – Výroba rafinovaných ropných produktů 

Charakteristickým rysem tohoto odvětví, které je strategicky významné pro oblast 

průmyslu i obchodu, je zpracování nerostných surovin. Převládá zde zpracování ropy, která 
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se podílí na tržbách tohoto odvětví více než 90 %. Toto odvětví je závislé na dovozu 

vstupních surovin.  

Dominantní místo v odvětví zaujímá rafinace ropy v rafinériích, která v sobě 

zahrnuje procesy získávání jednotlivých produktů a poloproduktů z ropy za použití 

technologií atmosférické a vakuové destilace a následujících zušlechťovacích technologií, 

např. hydrokrakování či fluidního krakování. Výstupy ze zpracování ropy jsou základními 

palivy pro dopravu, jsou nejdůležitějšími vstupními surovinami pro návazné technologie 

např. na výrobu plastů, hnojiv a další chemickou výrobu. Jen malé množství se využívá 

přímo ve výrobě pro spalování s cílem vyrobit elektrickou energii a teplo. Mezi hlavní 

produkty získané z ropy patří automobilový benzín, motorová nafta, topné oleje, LPG, 

letecký petrolej, parafín, mazivo, základové oleje, mazut, asfalt a dehet a petrochemikálie, 

které se používají v návazných technologiích a to hlavně na výrobu plastů, barviv, 

pesticidů, hnojiv a dalších.  Koks je vyráběn v koksovnách procesem karbonizace uhlí. [7] 

 

 

ZDROJ: [10], VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ  

Graf 1: Podíl tržeb v CZ-NACE 19 v roce 2008 

 Ve výrobě koksu a rafinovaných ropných látek je zaměstnáno zhruba 3000 osob (od 

roku 2011 zhruba 2000), na celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu se podílí 

zhruba jen 0,25 %. Jelikož jsou tržby v tomto oddílu tvořeny zejména průmyslem 

zpracovávajícím ropu, je celý tento oddíl ovlivněn cenou ropy na světových trzích, kurzu 

české koruny vůči dolaru a zároveň poptávkou po ropných produktech zejména PHM. 

94% 

6% 

Výroba rafinovaných ropných produktů Výroba koksu 
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Cena ropy silně ovlivňuje zisk v tomto oddílu, protože promlouvá do výše výkonové 

spotřeby. Poptávka po PHM je ovlivněna především koncovou cenou. Do ceny pohonných 

hmot promlouvá nejen cena ropy, ale také míra spotřební daně na PHM. 

2.4.2. Odvětví Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

Do tohoto odvětví dle třídění CZ-NACE spadá: 

 23.1 – Výroba skla a skleněných výrobků 

 23.2 – Výroba žáruvzdorných výrobků 

 23.3 – Výroba stavebních výrobků a jílových materiálů 

 23.4 – Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků 

 23.5 – Výroba cementu, vápna a sádry 

 23.6 – Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků 

 23.7 – Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů 

 23.9 – Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních 

výrobků j. n. 

Mezi nejvýznamnější obory tohoto odvětví z hlediska podílu tržeb a zaměstnanosti 

patří Výroba skla a skleněných výrobků a Výroba betonových, cementových a sádrových 

výrobků. Výrobky tohoto odvětví jsou určeny jak pro domácí, tak zahraniční trhy. Na 

podílu vývozu se nejvíce podílí obor Výroba skla a skleněných výrobků, který se například 

v roce 2008 podílel na vývozu tohoto odvětví 73 %. Naopak například stavební hmoty jsou 

určeny převážně pro domácí trh. 

Z hlediska vysokého podílu na vývozu tohoto odvětví, je český sklářský a keramický 

průmysl silně závislý na poptávce po jeho výstupech na zahraničních trzích. Na trhu 

s těmito výrobky panuje tvrdá konkurence, která je vytvořena nejen širokou a rozmanitou 

nabídkou výrobců ze zemí EU, ale také zvyšujícím se dovozem především z Asie. Pod 

tímto tlakem již byla řada výrobců nucena utlumit, nebo i ukončit svou činnost. Naproti 

tomu je výrobní průmysl stavebních hmot závislý na poptávce po jeho výrobcích na 

tuzemském trhu. Dovoz stavebních hmot z jiných zemí tvoří především z hlediska 

vysokých nákladů na dopravu, které se promítají do konečné ceny, tyto výrobky 

neprodejnými. A proto produkce průmyslu výroby stavebních hmot byla, je a bude závislá 
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na výkonech domácího stavebního průmyslu. Obory v tomto odvětví disponují v České 

republice dobrou surovinovou základnou a moderními výrobními prostředky. 

V tomto odvětví průběžně dochází k modernizaci výrobních procesu a to jde ruku 

v ruce se zvyšováním produktivity práce. Modernizace výrobního procesu, má za následek 

také snižování počtu zaměstnanců v tomto odvětví. I v dobách před započetím ekonomické 

recese docházelo v tomto odvětví k poklesu zaměstnanců a současně k nárůstu tržeb a 

přidané hodnoty jednotlivých společností. Což bylo dáno právě modernizací výrobních 

technologií. 

 

 

ZDROJ: [10], VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ  

Graf 2: Vývoj počtu zaměstnanců v CZ-NACE 23 

Ke skupinám, které zaujímají nejvýznamnější místo z hlediska podílu tržeb v odvětví 

CZ-NACE 24, patří skupiny: Výroba skla a skleněných výrobků a Výroba betonových, 

cementových a sádrových výrobků. Vlivem pokračující hospodářské krize v roce 2013 

došlo u pěti rozhodujících skupin k poklesu podílu na tržbách odvětví o 0,2 – 1,1%. Tak 

tomu například bylo u skupin CZ-NACE 23.6 Výroba betonových, cementových a sád-

rových výrobků (o 1,1 %), CZ-NACE 23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých 

materiálů (o 0,6 %) a CZ-NACE 23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických 

výrobků (o 0,5 %). 
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U tří skupin se důsledkem nižší výchozí základny v roce 2012 a také díky exportu, 

podíl tržeb v roce 2013 zvýšil o 0,2 – 1,8 %, a to u skupin: CZ-NACE 23.1 Výroba skla a 

skleněných výrobků (o 1,8 %), CZ-NACE 23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových 

minerálních výrobků (o 1,4 %), CZ-NACE 23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků (o 0,1 %).  

Avšak dosažený podíl na tržbách u všech skupin výrazně zaostává za obdobím 

stavebního a ekonomického rozkvětu v letech 2007 a 2008. [7] 

2.4.3. Odvětví Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; 

slévárenství 

Do tohoto odvětví dle třídění CZ-NACE spadá: 

 24.1 – Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých 

výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla 

 24.2 – Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a 

souvisejících potrubních tvarovek 

 24.3 – Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým 

zpracováním oceli 

 24.4 – Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů 

 24.5 - Slévárenství 

Toto odvětví je považováno za základní průmyslové odvětví, protože výroba kovů 

předchází tvorbě přidané hodnoty v mnoha odvětvích, které vyrábějí investiční a spotřební 

zboží (stavebnictví, strojírenství, automobilový či letecký průmysl, apod.). Toto odvětví je 

v České republice závisle na dovozu vstupních surovin. Počet zaměstnanců tohoto odvětví 

se pohyboval do roku 2008 na hodnotě cca. 57 tis. Od následujícího roku dochází ke 

snižování počtu zaměstnanců. To je dáno především propadem poptávky po výstupech 

tohoto odvětví a s ním souvisejícím poklesem produkce celého odvětví, který v roce 2009 

přesáhl hodnotu 50 %. 
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ZDROJ: [10], VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Graf 3: Vývoj počtu zaměstnanců CZ-NACE 24 

Hutnictví a zpracování kovů patří k největším spotřebitelům energie v rámci 

zpracovatelského průmyslu. Výrobní procesy těchto odvětví vyžadují velmi vysokou 

spotřebu energie. Náklady na energii v tomto odvětví představují více než 10 % ve 

struktuře nákladů vyrobeného kovu. Hlavními spotřebiteli oceli jsou kovodělný průmysl a 

výroba konstrukcí, strojírenský průmysl, včetně výroby dopravních prostředku a také 

stavebnictví. [6] 

V tomto odvětví převládá výroba základních hutních výrobků. V České republice je 

takřka celá výroba rozdělená mezi tři společnosti s dominantním postavením na trhu, jsou 

to - ArcelorMittal Ostrava a.s., Třinecké železárny, a.s. VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

Poslední jmenovaná se však poslední dobou potýká s řadou problémů. 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P
o

če
t 

za
m

es
ta

n
ců

 [
ti

s.
o

so
b

] 

Rok 

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 



Martin Severa: Analýza produktivity práce v oblasti zpracování nerostných surovin 

2015  15 

 

3. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ FIRMY 

V této práci je analýza produktivity práce aplikována na modelovou společnost 

zpracovávající nerostné suroviny, jejíž struktura je nejblíže společnostem působících 

v odvětví Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. Společnosti v tomto 

oboru velmi často provozují také vlastní těžební závody, kde získávají materiálové vstupy 

do výroby – nerostné suroviny. Může se jednat např. o společnosti vyrábějící stavební 

suroviny (cihlárny, cementárny, výroba betonových prefabrikátů apod.), porcelánky 

společnosti zpracovávající jílové hmoty, nebo také výrobce dekoračních kamenů. 

Tyto společnosti provozují vlastní těžební závody, výrobní závody, ale také jsou 

velmi často soběstačné ve velkoobchodním i maloobchodním prodeji a také dopravě 

vstupního i výstupního materiálu. 

Modelová společnost byla použita z důvodu neposkytování úplných údajů 

potřebných k analýze produktivity práce reálnými společnostmi. Většina údajů modelové 

společnosti je i tak založená na údajích společnosti reálné, údaje však byli přepočítány 

pomocí konstanty. 

Pro analýzu produktivity práce v modelové společnosti byly použity údaje 

v následující tabulce. 

Tabulka 1: Údaje použité pro výpočet PP 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Tržby z výrobků 

a služeb 
273 622 288 320 290 542 332 567 349 705 368 900 389 607 405 598 

Hospodářský 

výsledek 
49 807 50 401 54 098 62 697 118 907 142 098 163 462 174 890 

Výkonová 

spotřeba 
120 980 123 889 124 643 178 123 190 287 201 890 218 210 218 879 

Přidaná hodnota 152 642 164 431 165 899 154 444 159 418 167 010 171 397 186 719 

Výkony 296 678 308 976 312 224 352 564 371 235 395 182 414 567 428 681 

v tis. tun                 

Produkce 115,0 118,5 120,0 236,0 305,5 343,0 420,0 429,0 

Těžba 128,8 132,7 134,4 264,3 342,2 384,2 470,4 480,5 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 
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Pro výpočet jednotlivých druhů produktivity práce jsou taktéž nezbytné údaje o 

počtu zaměstnanců a jejích vývoj v jednotlivých letech. 

Tabulka 2: Struktura a počet zaměstnanců v jednotlivých letech 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Celkem 420 428 434 384 369 352 331 330 

THP 32 30 32 30 27 26 26 25 

Ve výrobě 346 358 358 292 270 250 225 225 

Těžba surovin 42 40 44 62 72 76 80 80 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 
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4. APLIKACE TEORETICKÝCH VÝCHODISEK NA 

VYBRANOU FIRMU 

V tabulce vývoje počtu zaměstnanců je vidět prudký pokles počtu zaměstnanců 

v roce 2003. To bylo zapříčiněno pořízením nové výrobní technologie, která pro svůj chod 

vyžaduje méně živé síly – je méně náročná na obsluhu, než předchozí výrobní technologie. 

Proto se pokles počtu zaměstnanců dotkl především zaměstnanců ve výrobě a naopak počet 

zaměstnanců podílejících se na těžbě vzrostl. To bylo dáno zvýšenou potřebou vstupní 

suroviny pro výrobu. 

Pro výpočet jednotlivých druhů produktivity práce je použit celkový počet 

zaměstnanců a počet zaměstnanců bez technicko-hospodářských pracovníků – THP. Je zde 

tedy vypočítána celková produktivita práce společnosti a produktivita práce dělníků 

(pracovníků ve výrobě + pracovníků v těžbě). 

4.1. Produktivita práce z tržeb 

Produktivita práce z tržeb je vypočítána dle vzorce číslo 1. 

Tabulka 3: PP z tržeb 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PP z tržeb 

celkem 
651,5 673,6 669,5 866,1 947,7 1 048,0 1 177,1 1 229,1 

PP z tržeb bez 

THP 
705,2 724,4 722,7 939,5 1 022,5 1 131,6 1 277,4 1 329,8 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

V tabulce č. 5 je vidět skokový nárůst produktivity práce v roce 2003, což je 

zapříčiněno přechodem na novou výrobní technologii a také současným snížením počtu 

zaměstnanců. Produktivita práce má vzestupnou tendenci i v dalších letech, což je 

zapříčiněno zvýšením tržeb a současně dalším poklesem počtu zaměstnanců v důsledku. 

To bylo možno díky úplnému zaškolení obsluhy na nové výrobní lince, díky kterému je 

umožněno využití větší kapacity výrobní linky. Tento jev je dobře vidět u všech počítaných 

druhů produktivity práce. Pro lepší přehlednost průběhu produktivity práce je připojeno 

grafické znázornění. 
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ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 4: PP z tržeb 

Mezi lety 2000 a 2001 produktivita práce z tržeb rostla velmi pozvolně, a mezi lety 

2001 a 2002 dokonce došlo k jejímu snížení i přesto, že tržby za výrobky a služby stouply. 

Bylo to zapříčiněno nárůstem počtu dělníků ve výrobě. V roce 2003, kdy došlo 

k modernizaci, došlo ke skokovému nárůstu produktivity práce z tržeb o celých 30 %. 

V letech 2004 až 2006 produktivita práce z tržeb rostla v průměru o necelých 12 %, což 

bylo dáno zvyšováním výrobní kapacity nové výrobní technologie a zároveň dalším 

snižováním celkového počtu zaměstnanců. Mezi lety 2006 a 2007 je nárůst této 

produktivity práce na úrovni 4 %, což je dáno ustálením počtu zaměstnanců a jen mírným 

zvýšením výroby. 
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4.2. Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce z přidané hodnoty je vypočítána dle vzorce číslo 2. 

Tabulka 4: PP z přidané hodnoty 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PP z PH celkem 363,4 384,2 382,3 402,2 432,0 474,5 517,8 565,8 

PP z PH bez 

TPH 
393,4 413,1 412,7 436,3 466,1 512,3 562,0 612,2 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY ZPRACOVÁNÍ 

Produktivita práce z přidané hodnoty nedosahovala takového růstu, jako PP z tržeb. 

Což může být dáno tím, že současně s růstem výroby v důsledku modernizace došlo i ke 

zvýšení potřeby vstupní suroviny. To znamená, že současně s nárůstem počtu zaměstnanců 

podílejících se na těžbě, došlo i k nárůstu výkonové spotřeby, což zbrzdilo reálný růst 

produktivity práce z přidané hodnoty. Pro lepší názornost je přiložen graf. 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 5: PP z přidané hodnoty 
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nepatrně klesla, což bylo dáno zvýšením počtu zaměstnanců v těžbě. Následující období, tj. 

období po modernizaci produktivita práce z přidané hodnoty opět poměrně konstantně 

stoupala a to v průměru o 8,2 %. I toto období bylo doprovázeno zvyšováním počtu 

zaměstnanců v těžbě, avšak použití nové technologie ve výrobě s vyšším podílem 

automatizace, umožnilo snížení zaměstnanců podílejících se na výrobě. 

4.3. Produktivita práce ze zisku 

Produktivita práce ze zisku – zisk na pracovníka je vypočítán dle vzorce číslo 3. 

Tabulka 5: PP ze zisku 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PP ze zisku 

celkem 
118,6 117,8 124,6 163,3 322,2 403,7 493,8 530,0 

PP ze zisku bez 

TPH 
128,4 126,6 134,6 177,1 347,7 435,9 535,9 573,4 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Zisk na pracovníka se do roku 2002 pohyboval na úrovni zhruba 130 tis. Kč. V roce 

modernizace výrobního provozu došlo k jeho nárůstu o více než 30 %, v následujícím roce 

takřka o 100 %. Je zde tedy časové zpoždění nárůstu produktivity práce o 1 rok oproti 

ostatním produktivitám. To bylo zapříčiněno souběžnými účetními odpisy výrobních 

technologií v roce 2003. Tento rok došlo k odpisu zbytkové ceny staré výrobní linky a 

zároveň k prvnímu odpisu nově pořízeného DHM a DNM. Sem spadají nejen nové výrobní 

technologie, ale i majetek pořízený pro zabezpečení nárůstu v těžbě (např. nové nákladní 

automobily). Pro lepší přehlednost je zde opět grafické znázornění průběhu zisku na 

pracovníka. 
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ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 6: PP ze zisku 

Zde je dobře vidět skokový nárůst mezi lety 2003 a 2004. V dalších letech docházelo 

k růstu cca. 24 % což bylo zapříčiněno především pokračujících snižováním počtu 

zaměstnanců. Tento vliv je patrný na zpomalení růstu produktivity práce ze zisku mezi lety 

2006 a 2007, který byl 7 %. V tomto roce došlo ke stabilizaci počtu zaměstnanců a k růstu 

produktivity práce docházelo vlivem nárůstu výroby. 

4.4. Produktivita práce z výkonů 

Produktivita práce z výkonů je vypočítána dle vzorce číslo 4. 

Tabulka 6: PP z výkonů 
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bez TPH 
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ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 
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produktivita práce z výkonu od roku 2003 zaznamenala poměrně strmý růst. To je 
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zapříčiněno především snižováním celkového počtu zaměstnanců. U této produktivity 

práce je vidět, že pokud by došlo k navýšení výroby bez použití nové výrobní technologie 

(pokud by to tato dovolovala), produktivita práce z výkonu by měla sestupnou tendenci. 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 7: PP z výkonů 

Na grafu je vidět že do roku 2003 produktivita práce z výkonů v podstatě stagnovala. 

Po přechodu na novou výrobní technologii v tomto roce, který byl doprovázen snížením 

počtu zaměstnanců, započal poměrně vysoký růst produktivity práce z výkonů. Který trval 

do roku 2007, kdy produktivita práce ze zisku dosáhla stejného růstu, jako růst výkonů. 

V tomto roce již nedocházelo ke snižování počtu zaměstnanců, růst produktivity práce je 

tedy jen díky růstu výkonů. 
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náklady a odměny členům orgánů společnosti a družstva. Mzdové i osobní náklady jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 7: Osobní a mzdové náklady 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Osobní 

náklady 
8 272 8 831 9 554 9 556 9 950 9 980 9 980 10 785 

Mzdové 

náklady 
6 033 6 441 6 968 6 970 7 257 7 279 7 279 7 866 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 

 

Pro lepší přehlednost je přiložen graf vývoje počtu zaměstnanců. 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ  

Graf 8: Počet a struktura zaměstnanců 

 

  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P
o

če
t 

za
m

ěs
tn

a
n

ců
 [

O
so

b
y

] 

Rok 

Celkem THP Ve výrobě Těžba surovin 



Martin Severa: Analýza produktivity práce v oblasti zpracování nerostných surovin 

2015  24 

 

A grafické znázornění vývoje osobních a mzdových nákladů. 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ  

Graf 9: Vývoj osobních a mzdových nákladů 

V grafech je názorně vidět, že ačkoliv v podniku docházelo v jednotlivých letech ke 

snižování celkového počtu zaměstnanců, tak mzdové a tudíž i osobní náklady podniku 

stoupaly. To především tím, že se snížila potřeba po manuálních pracovnících a současně 

s tím stouply požadavky na kvalifikaci a vzdělání zaměstnanců. To je dáno větším 

zapojením výpočetní a automatizační techniky do výroby. Nové složení pracovních pozic 

ve výrobě mělo vliv na nárůst mezd a to hlavně ve výrobním procesu, jak ukazuje 

následující tabulka. 

Tabulka 8: Vývoj mezd a jejich porovnání s Ø mzdou v ČR 

v Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

mzda dělníci  14 209 14 897 15 968 18 110 19 652 20 610 21 984 23 790 

mzda THP 16 250 17 067 17 156 18 633 19 852 21 538 22 077 24 400 

Ø mzda v ČR 13 594 14 750 15 911 16 905 18 025 18 940 20 158 21 621 

ZDROJ: ČSÚ, VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 
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K největšímu nárůstu mezd došlo mezi lety 2002 a 2003 u dělnických profesí. Což 

bylo dáno změnou struktury dělnických profesí. V dalších obdobích opět docházelo k růstu 

mezd, který byl zhruba srovnatelný s růstem průměrné mzdy v ČR. 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 10: Meziroční změna mezd v % 

V grafickém znázornění lze vidět již zmiňovaný nárůst mezd u dělnických profesí 

v roce 2003, ten dosáhl 13 %. Ve stejném roce došlo i k nárůstu mezd THP a to o 9 %. 

V následujících letech docházelo jak u dělnických profesí, tak u THP k růstu mezd 

v průměru o 7 % ročně, což bylo více než růst průměrné mzdy v České republice, který za 

stejné období dosáhl průměrné hodnoty 6 %. Je zde také vidět, že do modernizace v roce 

2003 dosahoval růst mezd v podniku nižších hodnot, než byl růst průměrné mzdy v ČR. 
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4.5.1. Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita je vypočítána dle vzorce číslo 5. 

Tabulka 9: Mzdová produktivita 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mzdová 

produktivita 
33,1 32,6 30,4 34,8 35,1 37,0 39,0 37,6 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Snahou každého podniku by mělo být udržet tento ukazatel na vzestupné tendenci. 

Jak je vidět v tabulce i následujícím grafu, tak do roku 2003 mzdová produktivita měla 

sestupnou tendenci. To se napravilo po modernizaci, kdy začala vykazovat růst. 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 11: Mzdová produktivita 
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produktivity. V následujících letech, to je 2004 až 2006, mzdová produktivita rostla téměř 

konstantně v průměru o 5,2 %. Tento růst byl opět způsoben změnou počtu zaměstnanců, a 

s tím spojenou stagnací osobních nákladů. V roce 2007 došlo k poklesu mzdové 

produktivity práce o 3,7 %. Tento pokles byl způsoben především zvýšením mezd u 

dělnických profesí i THP. Růst osobních nákladů tak dosáhl v tomto roce hodnoty 8,1 %, 

kdežto růst tržeb z výrobků a služeb se pohyboval na úrovni 4,1 %. 

4.5.2. Mzdová náročnost tržeb 

Mzdová náročnost tržeb je vypočítána dle vzorce číslo 6. 

Tabulka 10: Mzdová náročnost tržeb 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mzdová 

náročnost tržeb 
45,4 44,8 41,7 47,7 48,2 50,7 53,5 51,6 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Mzdová náročnost tržeb má takřka shodný průběh (viz následující graf), jako 

mzdová produktivita. Což je zapříčiněno tím, že podnik nemá žádné, nebo jen minimální 

další sociální náklady čí náklady ve formě odměn členům orgánů společnosti a družstva. 

Vzhledem k tomu, že do jmenovatele vstupuje objem osobních nákladu očištěný od 

nákladů na zdravotní a sociální pojištění, dosahuje mzdová náročnost tržeb logicky vyšších 

hodnot, než mzdová produktivita. 
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ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 12: Mzdová náročnost tržeb 

Stejně jako mzdová produktivita je i mzdová náročnost ovlivněna především 

změnami v počtu pracovníků a růstem mezd. 

U obou těchto ukazatelů, mzdové produktivity a mzdové náročnosti tržeb, došlo 

v roce 2007 k poklesu. Jelikož je snahou podniků, aby docházelo k trvalému růstu těchto 

ukazatelů, lze předpokládat, že důvodem ke zvýšení mezd byl očekávaný růst tržeb 

z výrobků a služeb v následujících letech. Je také možné, že podnik skokovým nárůstem 

mezd v tomto roce vyřešil nárůst mezd na více let dopředu a v podniku tedy nebude 

v následujícím období, či obdobích, docházet k nárůstu mezd. 

4.6. Produktivita práce výroby a těžby 

V této kapitole je použita produktivita práce vyjádřená v naturálních jednotkách. Pro 

její výpočet jsou použity tyto vzorce: 
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 těžběů vzaměstnancpočet 

Těžba
 těžbypráce taProduktivi   (10) 

 

Tabulka 11: PP výroby a těžby 

v tis. tun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PP dělníku ve výrobě 

(levá osa) 
0,33 0,33 0,34 0,81 1,13 1,37 1,87 1,91 

PP dělníku v těžbě 

(pravá osa) 
3,07 3,32 3,05 4,26 4,75 5,05 5,88 6,01 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

V tabulce je patrný rozdíl, mezi tempem růstu produktivity práce v jednotlivých 

provozech. To bylo zapříčiněno zavedením nové technologie ve výrobě a tím snížením 

počtu dělníků ve výrobě. Pro to, aby byl zajištěn dostatečný přísun suroviny pro stoupající 

výrobu, musel podnik zvýšit těžbu prvotní suroviny, toho šlo, při zachování stávající 

technologie těžby, dosáhnout pouze zvýšením dělníků podílejících se na samotné těžbě a 

přidružených činností (např. dopravy těžené suroviny do výrobního provozu). 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

Graf 13: Produktivita práce výroby a těžby 
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V grafu je vidět vyšší progrese produktivity práce výroby. Ta je zapříčiněna 

přechodem na novou výrobní technologii. V posledním roce sledovaného období již PP 

výroby nedosahuje tak strmého růstu, což může být dáno přibližováním celkové produkce 

k maximální výrobní kapacitě výrobní linky.  

Produktivita práce těžby také vykazuje růst a to i přes to, že v období modernizace a i 

po něm docházelo k nárůstu pracovníků podílejících se na těžbě a souvisejících činnostech. 

K nárůstu této produktivity práce docházelo i při zachování stávající těžební technologie. 

Jelikož Nárůst pracovníků byl procentuelně nižší než nárůst těžené suroviny, lze říci, že 

v období před modernizací podnik využíval kapacitu těžby v nedostatečné míře. 

Ve sledovaném období od roku 2000 do roku 2007 došlo ke zvýšení produktivity 

práce výroby o téměř 500 % a produktivity práce těžby o téměř 100 %. 
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5. PREZENTACE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ 

5.1. Shrnutí PP modelové společnosti 

Pořízení nové výrobní technologie bylo pro společnost dobrým krokem. Již v prvním 

roce, kdy byla zahájena výroba na nové výrobní lince, došlo k růstu všech sledovaných 

produktivit práce. A to jak podniku jako celku (viz tabulka 12), tak především produktivity 

práce dělníků (viz tabulka 13), což bylo zapříčiněno výraznou redukcí pracovníků 

podílejících se na výrobním procesu. 

Tabulka 12: Shrnutí celkové PP ve vybrané společnosti 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PP z tržeb 

celkem 
651,5 673,6 669,5 866,1 947,7 1 048,0 1 177,1 1 229,1 

PP ze zisku 

celkem 
118,6 117,8 124,6 163,3 322,2 403,7 493,8 530,0 

PP z PH celkem 363,4 384,2 382,3 402,2 432,0 474,5 517,8 565,8 

PP z výkonů 

celkem 
706,4 721,9 719,4 840,0 1 006,1 1 122,7 1 252,5 1 299,0 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  

 

Tabulka 13: Shrnutí PP dělníku ve vybrané společnosti 

v tis. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PP z tržeb bez 

THP 
705,2 724,4 722,7 939,5 1 022,5 1 131,6 1 277,4 1 329,8 

PP ze zisku bez 

TPH 
128,4 126,6 134,6 177,1 347,7 435,9 535,9 573,4 

PP z PH bez 

TPH 
393,4 413,1 412,7 436,3 466,1 512,3 562,0 612,2 

PP z výkonů 

bez TPH 
764,6 776,3 776,7 911,2 1 085,5 1 212,2 1 359,2 1 405,5 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ  
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5.1.1. Srovnání společnosti s produktivitou práce odvětví 

Při srovnání produktivity práce modelové společnosti s produktivitou v celém 

odvětví Výroba ostatních nekovových minerálních výrobku, se pouze produktivita ze zisku 

pohybuje nad průměrnou produktivitou práce odvětví. 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 14: Porovnání PP z tržeb 

Produktivita práce z tržeb společnosti dosahovala před modernizací zhruba poloviční 

hodnoty, než produktivita práce z tržeb celého odvětví. V roce modernizace, vykázala 

produktivita práce z tržeb společnosti prudší růst, tím se přiblížila k produktivitě práce 

z tržeb celého odvětví. Je však vidět, že produktivita práce z tržeb odvětví zaznamenávala 

srovnatelný růst, jako produktivita práce z tržeb společnosti. To je dáno tím, že v tomto 

odvětví dochází k průběžné modernizaci výrobních procesů u většiny společností. Pokud 

by tedy modelová společnost nepřistoupila k modernizaci své výrobní technologie, rozdíl 

mezi její produktivitou práce z tržeb a produktivitou práce z tržeb odvětví by se zvyšoval. 
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ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 15: Porovnání PP z přidané hodnoty 

U produktivity práce z přidané hodnoty je vidět podobný trend, jako u předchozí 

produktivity práce. I přes modernizaci výroby v roce 2003 vykazuje produktivita práce 

z přidané hodnoty téměř shodný růst s produktivitou práce z přidané hodnoty celého 

odvětví. Opět je vidět, že pokud by modernizace neproběhla, rozdíl by narůstal. Do míry 

růstu produktivity práce z přidané hodnoty společnosti promlouvají ve velké míře náklady 

na energie a PHM, ale také nárůst mezd zaměstnanců. Je velice pravděpodobné, že pokud 

by k modernizaci nedošlo, produktivita práce z přidané hodnoty by vlivem narůstajících 

nákladů na energie stagnovala, či spíše klesala. Proto lze říci, že modernizace výrobní 

technologie byla nutností. Podnik sice nedosáhl na průměrné hodnoty produktivity práce 

z přidané hodnoty v odvětví Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, ale díky 

modernizaci byl schopen udržet tempo růstu produktivity práce z přidané hodnoty 

v odvětví. 
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ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 16: Porovnání PP ze zisku 

Produktivita práce ze zisku modelové společnosti již před modernizací výroby 

vykazovala vyšší hodnotu, než byla průměrná hodnota této produktivity práce v odvětví. 

Při bližším porovnání je však vidět, že se rozdíl mezi oběma porovnávanými 

produktivitami práce snižoval. Po roce 2003 došlo opět k navyšování rozdílu mezi těmito 

hodnotami. Míra růstu hodnoty produktivity práce ze zisku i v tomto případě dokazuje, že 

modernizace provozu byla dobrým krokem. Produktivita práce ze zisku společnosti 

dosahuje velmi dobrých hodnot. Za generováním vysokého zisku na zaměstnance a tedy i 

zisku společnosti může být to, že podnik se svým výrobkem našel na trhu místo, kde není 

velké konkurenční prostředí. To může být dáno vysokou užitnou hodnotou výrobků, 

ojedinělými vlastnostmi výrobků nebo jejich exkluzivitou. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P
ro

d
u

k
ti

v
it

a
 p

rá
ce

 [
ti

s.
K

č]
 

Rok 

Modelová společnost Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 



Martin Severa: Analýza produktivity práce v oblasti zpracování nerostných surovin 

2015  35 

 

 

ZDROJ: VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 17: Porovnání PP z výkonů 

U produktivity práce z výkonů je opět vidět, takřka shodná úroveň růstu s 

produktivitou práce z výkonů odvětví. To opět ukazuje na to, že modernizace ve 

společnosti byla nutností, pokud chtěla držet krok na poli produktivity práce s ostatními 

společnostmi. 

5.2. Porovnání produktivity práce v ČR s EU 

V této kapitole je srovnání produktivity práce v České republice s produktivitou 

v EU a vybraných zemích Evropské unie. Pro výpočet PP dle HDP na zaměstnance je 

použit vzorec číslo 7. Pro výpočet hodinové PP je použit vzorec číslo 8. 

5.2.1. Produktivita práce České republiky dle HDP na zaměstnanou 

osobu 

HDP na zaměstnanou osobu znamená vlastně produktivitu národní ekonomiky a je 

koncipován jako index v relaci k průměru EU 27. Pokud je tento index za určitou zemi 

vyšší než 100, znamená to, že HDP na zaměstnanou osobu této země je vyšší než průměr 
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EU 27 a naopak. Základní údaje se uvádějí ve standardech kupní síly (PPS) – společné 

měně, která stírá rozdíly v cenových úrovních mezi zeměmi a umožňuje tak objemové 

srovnání HDP mezi jednotlivými zeměmi. Zaměstnaná osoba na plný či částečný úvazek 

se zde nerozlišuje.[12] 

Produktivita práce v ČR měřená dle počtu zaměstnaných osob se ve sledovaném 

období pohybuje na úrovni zhruba 73 % průměru Evropské unie (EU 28), jak je vidět 

v následujícím grafu. 

 

 

ZDROJ: [12], VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ  

Graf 18: PP dle HDP na zaměstnance v ČR a v EU 28 

V grafu je dobře vidět, že do roku 2007 měla produktivita práce v ČR vzhledem 

k produktivitě v celé EU rostoucí tendenci. Od roku 2008 však vlivem globální 

ekonomické recese klesá. Mnohem nepříznivější je však v tomto směru porovnání ČR 

s ekonomikami zemí EU z bývalého východního bloku, jak ukazuje následující graf. 
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ZDROJ: [12], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 19: PP dle HDP na zaměstnance v zemích BVB (EU 28 = 100 %) 

Je zde vidět, že produktivita práce v ČR mezi lety 2002-2013 rostla mnohem 

pomaleji, než produktivita práce ve většině srovnávaných zemí. V roce 2002 produktivita 

práce v České republice zaujímala mezi těmito 11 zeměmi 3. místo, o 11 let později je to 

až 6. místo a i další země se České republice výrazně přiblížili. Na dalším grafu, který 

ukazuje roční změny produktivity práce, je dobře vidět trend propadu produktivity práce v 

České republice oproti ostatním ekonomikám zemí EU z bývalého východního bloku. 
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ZDROJ: [12], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 20: Meziroční změna PP dle HDP na zaměstnance v zemích BVB v % 

Produktivita práce měřena na zaměstnanou osobu v České republice se od roku 1995, 

kdy byla na úrovni zhruba 55 % produktivity práce v EU, vysokým tempem přibližovala 

průměru EU. V roce 2005, kdy dosáhla zhruba 70 % průměru EU, se tento růst zpomalil. 

Svého vrcholu dosáhl v roce 2007 s hodnotou 76,2 % produktivity práce v EU. Od roku 

2008 dochází spíše ke stagnaci až mírnému poklesu. 

5.2.2. Hodinová produktivita práce v České republice 

Hodinová produktivita práce se vypočítá jako reálný výstup (deflátoru HDP měřeno 

v objemech zřetězených, referenční rok 2005) na jednotku vstupu pracovní síly (měřeno 

celkovým počtem odpracovaných hodin). Produktivita práce na jednu odpracovanou 

hodinu (hodinová produktivita práce) poskytuje lepší obraz o vývoji produktivity v 

ekonomice než produktivita práce na zaměstnanou osobu, neboť eliminuje rozdíly v práci 

na plný/částečný úvazek v jednotlivých zemích a letech. [13] 

Hodinová produktivita práce v ČR za sledované období dosahuje zhruba 40 % 

průměrné produktivity práce v zemích evropské 28, jak ukazuje následující graf. 
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ZDROJ: [13], VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Graf 21: PP dle HDP na odpracovanou hodinu v ČR a v EU 28 

Porovnání hodinové produktivity práce v České republice s ekonomikami zemí EU z 

bývalého východního bloku již není pro ČR, tak nepříznivě, jako při předchozí metodě.  

 

 

ZDROJ: [13], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 22: Hodinová produktivita práce v zemích BVB (EU 28 = 100 %) 
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Je zde vidět, že se produktivita práce v ČR drží v poměru k produktivitě práce 

v ostatních srovnávaných zemích na zhruba stejné úrovni.  V grafu je ale také vidět, že 

produktivita práce na Slovensku má vyšší progresi než produktivita práce v ČR a v roce 

2013 již Slovensko dosahuje větší hodnoty než Česká republika. 

Na dalším grafu je opět ukázáno srovnání ekonomik zemí EU z bývalého 

východního podle procentuální meziroční změny produktivity práce. 

 

 

ZDROJ: [13], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 23: Meziroční změna hodinové produktivity práce v zemích BVB v % 

V grafu je dobře vidět, že hodinová produktivita práce v ČR měla do roku 2007 

vzestupnou tendenci a od té doby stagnuje. Je zde také dobře vidět výrazný propad růstu 

hodinové produktivity práce v české ekonomice vzhledem k růstu ostatních ekonomik 

zemí EU z bývalého východního bloku. 

„Produktivita práce v reálném vyjádření byla v roce 2013 v důsledku dvouletého 

poklesu až třetí nejvyšší za celých devatenáct let. Přitom se dá říci, že po roce 2008 již 

nerostla a období 2009-2013 jakoby v tomto ohledu ani nebylo. Jestliže v období 1996-

2008 narůstala reálně v průměru o 3,6 % za rok, v letech 2009-2013 jen o 0,2 % ročně a ve 
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své podstatě tak pouze stagnovala. Důvodem byly slabé výkony české ekonomiky, které 

sice doprovázel pokles počtu odpracovaných hodin, ten však nebyl tak hluboký, aby 

dokázal produktivitu opět akcelerovat.“ [8] 

5.3. Produktivita práce v jednotlivých sektorech české 

ekonomiky 

V následujících kapitolách pojednávajících o produktivitě práce v jednotlivých 

sektorech ekonomiky České republiky je produktivita práce počítána dle vzorce číslo 8. 

V čitateli je však HDP nahrazeno HPH – hrubou přidanou hodnotou daného odvětví.  

5.3.1. Primární sektor ekonomiky ČR 

Primární sektor ekonomiky, zvaný též surovinový sektor, zahrnuje dvě odvětví. 

Sekce A (dle klasifikace CZ-NACE) je odvětví „Zemědělství, lesnictví a rybářství“. 

Sekce B (dle klasifikace CZ-NACE) je odvětví „Těžba a dobývání“. Ty se dále dělí na 

následující oddíly (odvětví). 

A. „Zemědělství, lesnictví a rybářství“: 

 CZ-NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související 

činnosti 

 CZ-NACE 02 Lesnictví a těžba dřeva 

 CZ-NACE 03 Rybolov a akvakultura 

B. „Těžba a dobývání“: 

 CZ-NACE 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí 

 CZ-NACE 06 Těžba ropy a zemního plynu 

 CZ-NACE 07 Těžba a úprava rud 

 CZ-NACE 08 Ostatní těžba a dobývání 

 CZ-NACE 09 Podpůrné činnosti při těžbě 

Produktivita práce v primárním sektoru v ČR je dosti diferencovaná. Protože zatímco 

produktivita práce v sekci A primárního sektoru je dlouhodobě pod úrovní celkové 

produktivity práce v České republice, tak produktivita práce v sekci B primárního sektoru 

byla vždy výrazně vyšší než úhrnná produktivita práce v ČR. Viz následující tabulka: 
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Tabulka 14: Produktivita práce v primárním sektoru v Kč/hod. 

CZ- NACE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CELKEM ČR 316,0 329,8 355,6 382,2 391,6 390,9 393,7 399,3 405,1 408,9 

A 
Zemědělství, 

lesnictví 

a rybářství 

189,5 203,7 214,2 227,2 238,6 200,9 192,2 267,3 294,5 297,5 

B Těžba a 

dobývání 
454,6 505,1 568,1 652,0 701,7 694,3 751,2 826,9 751,6 647,3 

ZDROJ:  [11], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Hodinová produktivita práce v tomto odvětví nikdy nedosáhla hodnoty průměrné 

hodinové produktivity práce v České republice. V roce 2013 byli schopni pracovníci 

v zemědělství, lesnictví a rybářství dosáhnout hodinové produktivity práce 297,5 korun, co 

řadí toto odvětví na 9 nejhorší místo mezi ostatními odvětvími, stejně jako v roce 2012. I 

tak toto umístění patří k nejlepším umístěním za sledované období (1995-2013). 

V předchozích letech se toto odvětví řadilo mezi vůbec nejhorší, co se produktivity práce 

týče. 

 

 

ZDROJ: [11], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 24: PP ve vybraných oblastech české ekonomiky 
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Jak je vidět v předcházejícím grafu, tak hodinová produktivita práce v odvětví těžby 

a dobývání se v uvedených letech pohybovala vysoko nad úhrnnou produktivitou práce 

v ČR. Tak tomu bylo i ve všech ostatních letech ve sledovaném období (1995-2013). 

V roce 2013 byli schopni pracovníci v odvětví těžby a dobývání vytvořit hodnotu 

v nominální výši 647,3 korun na jednu odpracovanou hodinu. Těžba a dobývání se tím 

řadily k pěti nejproduktivnějším odvětvím v ekonomice. 

 

 

ZDROJ: [11], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 25: PP v jednotlivých odvětvích v roce 2013 

„Význam primárního sektoru v České republice, z hlediska jeho podílu na celkovém 

výkonu, se postupně zmenšoval (v období od roku 1995 do roku 2013). To ale nebylo 
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za přirozený a pozitivní. Na druhou stranu role primárního sektoru v ekonomice je 

nezastupitelná z toho důvodu, že má blízko k přírodním zdrojům a zbývající části 

ekonomiky, a to zejména sekundárnímu sektoru, dodává zdroje k dalšímu zpracování, ať se 

již jedná o zemědělské produkty nebo dřevo, uhlí, rudy atd. Pokles jeho významu v 

ekonomice tak může vést k nedostatečnému zásobování dalších odvětví a nutnému nárůstu 

dovozů potřebných zdrojů ze zahraničí.“ [9] 

5.3.2. Sekundární sektor ekonomiky ČR 

Sekundární sektor ekonomiky je sektor, do kterého spadá veškerý výrobní průmysl. 

Tento sektor zahrnuje následující odvětví: 

C. „Zpracovatelský průmysl“ 

CZ-NACE 10 až CZ-NACE 33 z nichž jsou pro oblast nerostných 

surovin důležité následující oddíly (odvětví): 

 CZ-NACE 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů 

 CZ-NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

 CZ-NACE 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, 

slévárenství 

D. „Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu“ 

CZ-NACE 35 

E. „Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a 

sanacemi“ 

CZ-NACE 36 až CZ-NACE 39 

F. „Stavebnictví“ 

CZ-NACE 41 až CZ-NACE 43 

Produktivita práce v sekundárním sektoru české ekonomiky se s výjimkou 

stavebnictví dlouhodobě pohybuje na úrovni, či dokonce nad úrovní celkové produktivity 

práce v ČR. Odvětví Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 

patří po celé sledované období mezi dvě nejúspěšnější odvětví na poli produktivity práce. 

Hodinová produktivita práce v tomto odvětví byla v roce 2013 2696,7 korun, což ho řadí 

na první místo v celé ekonomice (viz Graf 21). Toto odvětví patří i mezi odvětví 

s nejrychlejším růstem produktivity práce, ve sledovaném období byl průměrný růst 
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produktivity práce 7,7 %, zatímco růst úhrnné produktivity práce v české ekonomice byl za 

stejné období na hodnotě 5,4 %. V následujícím grafu je však vidět, že v odvětví dochází 

k poměrně vysokým výkyvům hodnot produktivity práce, kdy jsou však poměrně razantní 

propady v letech 1997 a 2010 kompenzovány růstem produktivity práce a to především 

v letech 2001, 2006 a 2008. 

 

 

ZDROJ: [11], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 26: Vývoj PP v sekundárním sektoru české ekonomiky 

Sekundární sektor se podílí na struktuře ekonomiky z hlediska tvorby hrubé přidané 

hodnoty zhruba 36 %. Jeho postavení je od roku 1995 neměnné a po celé toto období 

dosahuje produktivita práce v součtu pro celý sekundární sektor nadprůměrných hodnot. 

5.3.3. Terciární sektor ekonomiky ČR 

Terciární sektor, nebo též sektor služeb, zaujímá z hlediska tvorby hrubé přidané 

hodnoty největší podíl na trhu. Význam tohoto sektoru se v dlouhodobém horizontu 

pozvolna zvyšuje a to na úkor primárního sektoru. 
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Tabulka 15: Procentuální zastoupení jednotlivých sektorů z hlediska HPH 

v % 1995 2000 2005 2010 2013 

Primární sektor 6,7 4,7 3,7 2,9 3,6 

Sekundární 

sektor 
36,7 35,9 36,5 35,5 35,7 

Terciární sektor 56,7 59,4 59,8 61,5 60,7 

ZDROJ: [11], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Terciární sektor zahrnuje tato odvětví: 

G. „Velkoobchod a maloobchod; Opravy a údržba motorových vozidel“ 

CZ-NACE 45 až CZ-NACE 48 z nichž jsou pro oblast nerostných 

surovin důležité následující oddíly (odvětví): 

 CZ-NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 

 CZ-NACE 46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod 

 CZ-NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel 

 CZ-NACE 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 

specializovaných prodejnách 

 CZ-NACE 47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve 

specializovaných prodejnách 

H. „ Doprava a skladování“ 

CZ-NACE 49 až CZ-NACE 53 

I. „ Ubytování, stravování a pohostinství“ 

CZ-NACE 55 a CZ-NACE 56 

J. „ Informační a komunikační činnost“ 

CZ-NACE 58 až CZ-NACE 63 

K. „ Peněžnictví a pojišťovnictví“ 

CZ-NACE 64 až CZ-NACE 66 

L. „ Činnosti v oblasti nemovitostí“ 

CZ-NACE 68 

M. „ Profesní, vědecké a technické činnosti“ 

CZ-NACE 69 až CZ-NACE 75 

N. „ Administrativní a podpůrné činnosti“ 

CZ-NACE 77až CZ-NACE 82 
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O. „ Veřejná správa a obrana; Povinné sociální zabezpečení“ 

CZ-NACE 84 

P. „ Vzdělávání“ 

CZ-NACE 85 

Q. „ Zdravotní a sociální péče“ 

CZ-NACE 86 až CZ-NACE 88 

R. „ Kulturní, zábavní a rekreační činnosti“ 

CZ-NACE 90 až CZ-NACE 93 

S. „ Ostatní činnosti“ 

CZ-NACE 94 až CZ-NACE 96 

T. „ Činnosti domácností jako zaměstnavatelů a producentů“ 

CZ-NACE 97 a CZ-NACE 98 

Produktivita práce v terciárním sektoru ekonomiky ČR jako celku dosahuje hodnot 

vyšších, než je celková produktivita práce v ČR. Ale pokud se podíváme na jednotlivé 

oblasti, zjistíme, že zatímco určité oblasti dosahuji dvou i více násobku celkové 

produktivity práce v ČR, jiná se naopak dlouhodobě pohybují hluboko pod touto hodnotou. 

Činnost v oblasti Nemovitostí, Peněžnictví a pojišťovnictví a Informační a 

komunikační činnosti patří dlouhodobě mezi čtyři nejúspěšnější oblasti v dosahování 

produktivity práce (viz Graf 21). Také Veřejná správa a obrana; Povinné sociální 

zabezpečení se po celé období 1995-2013 pohybuje nad hodnotou úhrnné produktivity 

práce v ČR. Naopak produktivita práce v oblastech, jako je např. Zdravotní a sociální péče, 

Ubytování, stravování a pohostinství nebo Vzdělávání dlouhodobě nedosahuje hodnot 

celkové produktivity práce v Česku. 
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ZDROJ: [11], VLASTÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 27: PP v terciárním sektoru v roce 1995 a 2013 

„Produktivita práce v ČR, měřená poměrem HDP k celkovému počtu odpracovaných 

hodin, v trendu rostla a v roce 2013 byla v reálném vyjádření o 59,7 % vyšší než v roce 

1995. Tento nárůst byl dán silnou dynamikou do roku 2008, kdy se v průměru zvyšovala o 

3,6 % za rok. V letech 2009-2013 produktivita práce rostla v průměru již jen o 0,2 % ročně 

a v zásadě tak pouze stagnovala. Z jednotlivých odvětví české ekonomiky produktivita 

práce v reálném vyjádření výrazněji narostla, jak je patrné z dostupných údajů za roky 

2009-2012, prakticky jen ve třech největších. Jednalo se o zpracovatelský průmysl, kde 

produktivita v úhrnu narostla o 11,5 %, dále velkoobchod a maloobchod (o 6,9 %) a 

činnosti v oblasti nemovitostí (o 28,9 %). Produktivita se v tomto období nesnížila ani ve 

veřejné správě a obraně a v odvětví vzdělávání. Ve všech zbývajících tuzemských 

odvětvích klesla. Snížení produktivity práce tak v tomto čtyřletém období zasáhlo patnáct 

odvětví z hlavních dvaceti.“ [8] 
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5.4. PP v průmyslu zpracování nerostných surovin 

V následujících třech kapitolách pojednávajících o produktivitě práce v průmyslu 

zabývajícím se zpracováním nerostných surovin, jsou pro výpočet produktivity práce 

použity vzorce číslo 1 a 2. 

5.4.1. PP ve výrobě koksu a rafinovaných ropných produktů 

 

ZDROJ: [10], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 28: PP ve výrobě koksu a rafinovaných ropných produktů 

Produktivita práce z tržeb i produktivita práce z přidané hodnoty tohoto odvětví mají 

velmi kolísavý průběh. V roce 2007 se na poklesu produktivity práce podílelo mírné 

snížení ceny ropy a také technické problémy České rafinérské a.s., která byla spolu 

s Paramo a.s. jediným zpracovatelem ropy v Česku. Výpadek společnosti Česká rafinerská 

a.s., měl za následek 6 % snížení objemu zpracované ropy. V dalším roce došlo k poměrně 

vysokému nárůstu produktivity práce, což bylo zapříčiněno navýšením zpracovaného 

objemu ropy o 11,5 % a především zvýšením hodnoty zpracované suroviny o 33 %. V roce 

2009 došlo k prudkému propadu obou ukazatelů produktivity práce. U produktivity práce 

z tržeb došlo k propadu o 35,7 %, u produktivity práce z přidané hodnoty dokonce o celých 
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60,7 %. Tento propad byl zapříčiněn jak pokračující ekonomickou recesí, která se promítla 

i do poklesu produkce a celkové produktivity práce zpracovatelského průmyslu, tak také 

poklesem ceny ropy. Pokles ceny ropy vyjádřené v korunách byl 39,5 %. V roce 2009 

zároveň došlo i k poklesu zpracovaného objemu ropy a to o 11,9 %. V roce 2010 se cena 

zpracovávané ropy zvýšila o zhruba 40 % a objem zpracované ropy o 7,1 %. V tomto roce 

oba ukazatele produktivity práce vykázaly vysoký nárůst, ten však byl nižší, než se 

očekávalo, což bylo zapříčiněno zvýšením spotřební daně na PHM k 1. lednu 2010. Ve 

zbytku období vykazovala produktivita práce z tržeb růst. Produktivita práce z přidané 

hodnoty byla v roce 2011 ovlivněna zejména nárůstem ceny energií, v dalším roce už 

vykazovala mírný růst. Oba tyto roky byly doprovázeny nárůstem hodnoty i objemu 

zpracovávané suroviny. V tomto odvětví je zejména produktivita práce z přidané hodnoty 

ovlivněna cenou ropy, protože náklady na vstupní materiál kopírují vývoj ceny ropy na 

světových trzích  

5.4.2. PP ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků 

 

ZDROJ: [10], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 29: PP ve výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků 
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K mírnému snižování počtu zaměstnanců docházelo i před rokem 2008, což lze vidět 

v grafu číslo 2, na kterém je zachycen vývoj počtu zaměstnanců v tomto odvětví. To bylo 

zapříčiněno průběžnou modernizací výroby v tomto odvětví. V  roce 2008 byl pokles 

výraznější a v dalším roce už došlo k razantnímu propouštění, které bylo zapříčiněno 

ekonomickou krizí, která zasáhla i výrobní a stavební průmysl. Ani toto propouštění 

nedokázalo zabránit poklesu produktivity práce v tomto odvětví, ale výrazně přispělo 

k tomu, že pokles produktivity práce v tomto odvětví nebyl tak výrazný. Například 

v prosinci 2009 dosáhl meziroční pokles produkce v odvětví Výroba ostatních nekovových 

minerálních výrobků na hodnotu 24,5 %. V dalších letech se ekonomická situace 

stabilizovala a i za přispění dalšího, již ne tak masivního, propouštění zaměstnanců 

zaznamenala produktivita práce v tomto odvětví růst. V roce 2011 došlo k navýšení počtu 

zaměstnanců, což si vyžádal nárůst produkce tohoto odvětví, který korespondoval 

s oživením stavebního průmyslu v České republice. Na výraznějším růstu tržeb v tomto 

roce se podepsala i silná koruna, která negativně ovlivnila vývoz. V roce 2012 opět došlo 

k mírnému poklesu produktivity práce, což lze připsat poklesu produkce ve stavebním 

průmyslu, který tento rok činil 6,5 %. 
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5.4.3. PP ve výrobě základních kovů, hutním zpracování kovů; 

slévárenství 

 

ZDROJ: [10], VLASTNÍ VÝPOČTY A ZPRACOVÁNÍ 

Graf 30: PP ve výrobě základních kovů, hutním zpracování kovů, slévárenství 
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které souviseli s poklesem produkce v odvětvích spotřebovávajících hutní výrobky. 

Nejvíce se na tom podepsalo odvětví Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (pokles 

produkce o 17,7 %) a Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (pokles o 29,7 

%). 

Produktivita práce z přidané hodnoty tohoto odvětví, vykazovala podobný průběh, 

jako produktivita práce z tržeb. Dá se říci, že se na ní podepsaly stejné faktory, jako u 

produktivity práce z tržeb. Hlavní rozdíl v průbězích obou produktivit, je u propadu 

produktivity práce z přidané hodnoty, ke kterému došlo už v roce 2008. To bylo 

zapříčiněno vysokým nárůstem cen železných rud (v průměru o 66 %), koksovatelného 

uhlí (o 19 %) zemního plynu (o 61 %) a také ceny šrotu (meziročně o 42 %), což se 

podepsalo na výkonové spotřebě a tudíž i na přidané hodnotě tohoto odvětví. 

Vývoj v ocelářském průmyslu v České republice (i v EU) od roku 2007 má 

dlouhodobý a strukturální charakter. I když v roce 2013 došlo k mírnému zlepšení situace, 

ocelářský průmysl zcela určitě neobnoví objemy své produkce na úroveň roku 2007. V 

současné době je charakteristikou oboru využívání 80 % objemů možné výroby z období 

2006 - 2007, což jednoznačně ukazuje na nadbytečnost výrobních kapacit.  
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Při pohledu na vypočítané výsledky produktivity práce v modelové společnosti je 

vidět, že modernizace výrobního procesu má výrazný vliv na všechny typy produktivity 

práce. To je dáno několika faktory, které jdou ruku v ruce se zaváděním nových výrobních 

technologií a to platí všeobecně ve zpracovatelském průmyslu, nejen v odvětví zpracování 

nerostných surovin: 

 Se zavedením nové výrobní technologie, došlo k navýšení výroby a tím i 

tržeb a výkonů. 

  Nové výrobní technologie jsou méně náročné na energie a často i na 

požadavek vstupní suroviny pro výrobu a tím zvyšují přidanou hodnotu. 

  Nové výrobní technologie jsou schopny pracovat s nižší (ale také velmi 

často kvalifikovanější) obsluhou. To opět ovlivňuje přidanou hodnotu, ale 

především veškeré druhy produktivity práce, kde do jmenovatele vstupuje 

PEP. 

Modernizace výroby v modelové společnosti měla pozitivní vliv na vývoj 

produktivity práce. Při pouhém porovnání meziročních výsledků společnosti, byla 

modernizace výroby velmi pozitivní krok a to nejen na poli produktivity práce. Avšak při 

srovnání produktivity práce společnosti v jednotlivých letech s úhrnnou produktivitou 

práce v odvětví Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků je vidět, že 

modernizace výroby byla nutným krokem, pokud společnost chtěla udržet krok 

s konkurencí. Je zde vidět, že i přes modernizaci výroby, neměla produktivita práce 

v modelové společnosti vyšší progresi ukazatelů produktivity práce, než které dosahovala 

produktivita práce odvětví. To je dáno tím, že modernizace probíhá v tomto odvětví 

průběžně napříč celým odvětvím. To si vyžádala zvyšující se konkurence a to nejen 

tuzemská, ale i vstupující na český trh ze zemí EU a také třetích zemí.  

Všechna odvětví podílející se na zpracování nerostných surovin v České republice 

stojí před potřebou modernizace výrobních technologií.  

6.1.1. Odvětví Výroba koksu a rafinovaných ropných 

V odvětví Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů je tato potřeba dána 

zvyšujícími se požadavky na ochranu životního prostředí v EU a také snahou o dosahování 



Martin Severa: Analýza produktivity práce v oblasti zpracování nerostných surovin 

2015  55 

 

vyšší účetní přidané hodnoty. Toho lze při závislosti tohoto odvětví na ceně vstupní 

suroviny dosáhnout snížením energetické náročnosti zpracovatelského procesu. Velkou 

překážkou pro modernizaci výrobních technologií v tomto odvětví jsou vysoké investiční 

náklady na výstavbu zpracovatelských kapacit a také to, že většina efektivních 

zpracovatelských technologií je zatížená licencí, což je velmi prodražuje. Je však třeba říci, 

že pouze rozsáhlé investice do tohoto odvětví zajistí udržení provozu v tuzemských 

rafinériích a tím budou zabezpečeny energetické potřeby České republiky. [7] 

6.1.2. Odvětví Výroba ostatních nekovových minerálních výrobku 

Potřeba modernizace výroby v odvětví Výroba ostatních nekovových minerálních 

výrobku je dána zvyšujícími se náklady na energie, které tvoří velkou část výkonové 

spotřeby. Velmi důležitou roli zde hraje také dlouhodobá perspektiva ve výrobě stavebních 

surovin, kdy snižující se zásoby nerostných surovin – vstupu a vysoká materiálová 

náročnost dnešních stavebních technologií nenabízí, při zachování dnešních technologií, 

cestu pro dlouhodobý rozvoj v odvětví. V roce 2020 by mělo vejít v platnost nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, které bude mít za následek, že v EU 

budou vyráběny a používány pouze chemické látky se známými vlastnostmi, a to 

způsobem, jehož bezpečnost bude prověřena. Toto nařízení bude představovat vysoké 

vícenáklady na ochranu životního prostředí a již začíná ovlivňovat konkurenceschopnost 

oddílu. Další tlak na modernizaci výrobních procesů v tomto odvětví způsobuje snaha EU 

o omezení produkce skleníkových plynů. To se opět promítá do koncové ceny výrobků a 

tvoří je tak obtížněji konkurenceschopnými, především vůči zboží z Asie. Finanční 

prostředky vynaložené v roce 2012 na výzkum a vývoj ve výrobě stavebních surovin 

představovaly částku 468 mil. Kč, z toho bylo 406 mil. Kč investováno z podnikatelských 

zdrojů. Také sklářský průmysl je ohrožen rostoucími cenami energií. Pro zvýšení 

konkurenceschopnosti je proto nutné, aby výrobní společnosti našli cesty, pomocí kterých 

se začnou orientovat na výrobky s vysokou přidanou hodnotou a pomohou jim zaměřit se 

na kvalitní výrobky, posílení inovace ve výrobě a zlepšení manažerské a obchodní 

strategie.  
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Český sklářský průmysl je poměrně vyspělé odvětví. Toto odvětví by se v oblasti 

technologií mělo zaměřit na následující úkoly:  

 Vývoj procesů tavení, zušlechťování a tvarování skla s vyšší výtěžností a 

nižšími náklady na energii a dalšími výrobními náklady, kampaně za 

prodloužení životnosti pece.  

 Rozvoj energeticky účinnějších výrobních procesů a technologií k dosažení 

významných energetických úspor.  

 Snížení emisí a odpadů ve sklářském průmyslu prostřednictvím 

racionálnějšího, čistšího zpracování. Větší využívání přírodních zdrojů a 

snížení množství tuhého odpadu. Větší recyklace v rámci oddílu.  

 Širší využívání skla na stávajících trzích a podpora výzkumu za účelem 

vytvoření zcela nových a inovativních způsobů využití skla prostřednictvím 

zkoumání zaměřeného na nové složení skla, pomocí lepšího pochopení 

vlastností a interakcí skla, úpravy a zlepšování základních procesů výroby 

skla.  

Český sklářský průmysl by měl směřovat cestou investic do výroby, nových 

technologií, vzdělání zaměstnanců a výzkumu. Důležitou roli zde bude hrát také propojení 

prvotního výzkumu s výrobní praxí. [7] 

6.1.3. Odvětví Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; 

slévárenství 

Odvětví Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství je opět velmi 

zatížené náklady na energie, což je jeden z důvodů pro modernizaci technologií v tomto 

odvětví. Oblast hutnictví vyžaduje rozsáhlé investice do zpracovatelských technologií, 

strojního vybavení a environmentálního zajištění hutnických procesů, které mají velmi 

dlouhou životnost (zpravidla minimálně 20–30 let), z tohoto důvodu vyžadují investiční 

rozhodnutí podpůrný a předvídatelný regulační rámec. České hutnictví je výrazně 

diverzifikované v oblasti technologických i výrobkových parametrů. Pozitivní úlohu zde 

sehrává vstup, nebo případná spolupráce se zahraničními partnery včetně koncentrace a 

postupného kapitálového propojení. Tímto si české hutnické společností získávají 

dostatečné zdroje na modernizaci a k zavádění nových výrobků a výrobních produktů na 
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vysoké úrovni. Pozitivní roli v podpoře hutnictví a konkurenceschopnosti výrobků z 

hliníku a jeho slitin se České republice podařilo prosadit v Radě EU spolu s dalšími 

členskými státy subvence u dovozu primárního hliníku ze třetích zemí. 

V českém ocelářském průmyslu se produkce pohybuje na úrovni 80% produkce 

dosahované před rokem 2008, je stále více zjevné, že se nejedná pouze o cyklický pokles, 

ale o trvalý jev. Z toho vyplívá nezbytný trvalý tlak na kroky, které povedou k udržení 

konkurenceschopnosti, jsou to:  

 snižování nákladů, 

 změna sortimentu ke kvalitě a finalitě produkce,  

 koncentrace výroby pomocí špičkových technologií i ve vztahu k 

ekologickým parametrům hutní výroby. 

Pro další úspěšný vývoj v ocelářství, je rovněž nutné zaměřit pozornost na ekologii. 

V některých aspektech by otázky ekologie mohly mít vliv na samotnou existenci 

ocelářského průmyslu v Česku. Pro zajištění rovnocenných podmínek je nezbytné:  

 nepřipustit zvyšování daní a poplatků, zavádění nových poplatků pro oblast 

ekologie a energetiky, 

 v tomto duchu prosazovat řešení, která nebudou poškozovat a ohrožovat 

existenci průmyslových podniků, 

 nepřipustit přijetí legislativy, která bude z hlediska ekologie (znečištění 

ovzduší, vody, odpady) diskriminační pro průmyslovou výrobu. [7] 
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7. ZÁVĚR 

Z výsledků vypočtených v této bakalářské práci je vidět, že modernizace výrobního 

provozu měla pozitivní vliv na růst všech ukazatelů produktivity práce v modelové 

společnosti. Nová výrobní technologie měla výrazný podíl na zvýšení produkce podniku a 

tím i na nárůstu tržeb a výkonů. Díky modernizaci také došlo ke snížení nákladů, což mělo 

pozitivní vliv na růst přidané hodnoty společnosti. Všechny tyto jevy se zapříčinily na 

růstu zisku u společnosti v letech po modernizaci. Při pouhém meziročním srovnání 

výsledků produktivity práce v modelové společnosti, lze dojít k závěru, že modernizace 

výrobního provozu byla velmi pozitivním krokem. 

Pro lepší přehled o vlivu modernizace výrobního procesu na produktivitu práce, byly 

výsledky zjištěné u modelové společnosti porovnány s odvětvím, ve kterém společnost 

provozuje svou činnost. Bez této modernizace, se kterou šlo ruku v ruce snížení nákladů a 

úspora pracovních sil, by společnost nebyla schopná udržet krok s ostatními společnostmi 

v odvětví CZ-NACE 23. Ani po modernizaci všechny ukazatele produktivity práce (mimo 

produktivity práce ze zisku) modelové společnosti nedosáhli průměrných hodnot v daném 

odvětví, ale byli schopny udržet tempo růstu s ukazateli produktivity práce v odvětví. Po 

tomto porovnání už nelze konstatovat, že modernizace výrobního provozu, byla jen 

krokem pozitivním, ale především krokem nutným. 

Lze také říci, že díky modernizaci, která proběhla ještě před počátkem ekonomické 

recese, která zasáhla zvlášť silně i český stavební průmysl, měla společnost lepší 

předpoklady k tomu tuto krizi překonat. I když ještě není jisté, zdali dosáhl stavební 

průmysl na dno, lze předpokládat jeho oživení v dlouhodobém horizontu. To bude mít 

příznivý vliv i na růst produkce výroby ve zpracovatelském průmyslu, který je 

dodavatelem surovin pro stavebnictví. Tedy i pro společnosti v odvětví CZ-NACE 23. Tím 

se bude opět zvyšovat i tlak na růst ukazatelů produktivity práce. Toho je možno 

dosáhnout jen dalšími investicemi do technologií společně s efektivním využitím jejích 

kapacity. U společností kde již modernizace výroby proběhla, se nabízejí jako další cesty 

k růstu produktivity práce zvyšovaní kvalifikace pracovníku s cílem využít jejich 

potenciálu a také modernizace ostatních než výrobních technologií. Například u modelové 

společnosti by bylo dobré zvážit možnost modernizace těžebního provozu a na něj 

navazující dopravy těžené suroviny do výroby. 
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Pro ucelený přehled o produktivitě práce v ČR a možnostech jejího měření, jsou 

v bakalářské práci zpracovány dva ukazatelé produktivity práce používané při 

mezinárodním srovnání dle produktivity práce. Produktivita práce v ČR je zde porovnána 

s produktivitou práce v EU a následně s vybranými ekonomikami státu z bývalého 

východního bloku, které jsou v současnosti členy EU. V tomto srovnání je vidět, že 

produktivita práce v České republice, při srovnání s PP ve státech z BVB, na tom byla před 

ekonomickou recesí velmi dobře. Avšak po ní je tempo růstu produktivity práce v České 

republice nižší, než ve většině porovnávaných zemí.  

V práci je dále zpracováno porovnání produktivity v primárním, sekundárním a 

terciárním sektoru ekonomiky ČR a její vývoj v období 1995 až 2013. 

Produktivita práce v průmyslu zaměřujícím se na zpracování nerostných surovin, 

byla v minulých letech silně ovlivněna ekonomickou recesí, nárůstem ceny energií a 

v nemalé míře, také růstem cen vstupních surovin. Celý tento průmysl, je také silně 

ovlivňován legislativními kroky a zvyšujícími se nároky na ekologičnost výroby. I proto je 

v této práci vypočítána produktivita práce jednotlivých odvětví zpracovatelského průmyslu 

zaměřujícího se na zpracování nerostných surovin a jejich porovnání se zpracovatelským 

průmyslem jako celkem. Aby byl viditelný vliv ekonomické krize započaté koncem roku 

2008, je toto porovnání provedeno za období 2005 až 2012.  

Z výsledků vyplívá, že investice do moderních technologií je v průmyslu 

zpracovávajícím nerostné suroviny nutností a to nejen z důvodu udržení růstu produktivity 

práce. Jen pomocí nových technologií, lze zajistit konkurenceschopnost českých 

společností zpracovávajících nerostné suroviny a zachovat výrobu v těchto společnostech i 

přes zpřísňující se ekologické nároky a zvyšující se náklady na energie. Obecně lze říci, že 

modernizace výrobních i ostatních provozů, které přímo souvisejí se zpracováním 

nerostných surovin, je krok správným směrem. A to nejen z  hlediska ekonomického, 

z hlediska využitelnosti nerostných surovin a z hlediska dopadu výroby na životní 

prostředí, ale především jako krok pro zachování existence tohoto průmyslu v České 

republice. 
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