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Summary

The analysis of OKD branch surroundings contains the proposals and recommendations 

in the area of business strategy of the company. It describes the branch surroundings of the 

coal mining industry in the Czech Republic in the frame of Porter model. 

The thesis analyses the status of hard coal industry in the Czech Republic in connection 

with OKD, a.s. and the factors which influence it. Further, the thesis mainly deals with the 

social, economic and political factors. Finally, the thesis dedicates to the analysis of the 

significance of the key players in the coal market in Europe. It determines the strength of the 

relations between suppliers and customers, the strength of the threats and the barriers of entry 

into the industry. It suggests the measures and recommendations for OKD, a.s. to be still a 

successful company.  

Keywords: hard coal, steam coal, coking coal, coking plant, coke. 

Anotace 

Analýza oborového okolí t�žební spole�nosti OKD, a.s. p�ináší návrhy a doporu�ení 

v oblasti obchodní strategie spole�nosti. Za použití Porterova modelu popisuje oborové okolí 

uhelného pr�myslu v �R.  

Analyzuje stav �ernouhelného pr�myslu v �R ve vazb� na OKD, a.s. a faktory, které jej 

ovliv�ují. P�edevším se pak práce zabývá faktory ekonomickými, politickými a sociálními. 

V záv�ru se práce v�nuje analýze významu klí�ových hrá�� na uhelném trhu v Evrop�. 

Ur�í sílu vazeb mezi dodavateli a odb�rateli, ur�í sílu hrozeb a bariéry vstup� do odv�tví. 

Navrhne opat�ení a doporu�ení pro spole�nost OKD, a.s. tak, aby OKD, a.s. byl stále úsp�šný 

podnik. 

Klí�ová slova: �erné uhlí, energetické uhlí, koksovatelné uhlí, koksovna, koks. 
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SEZNAM ZKRATEK  

�eské zkratky: 

�R – �eská republika 

OKD – Ostravsko – karvinské doly  

D�l �SA – D�l �eskoslovenské armády 

D�l �SM –  D�l �eskoslovenské mládeže 

MPO – Ministerstvo pr�myslu a obchodu 

EU –  Energetické uhlí  

UVPK –  Uhlí vhodné pro koksování 

EU –  Energetické uhlí  

DP – D�lní pole  

Cizojazy�né zkratky: 

EU –  Evropská unie 

IEA  – International Energy Agency 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 

NWR – New World Resources 

EUR – Euro 

UK – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

USA – United States of America 

SUEK –  Siberian Coal Energy Company 

JSW – Jastrz�bska Spółka W�glowa S.A.  

JAR  –  Republika Jižní Afrika 

API 2  –  All Published Index number 2  

API 4  –  All Published Index number 4 

CIF – Cost, Insurance and Freight   

FOB  –  free on board  

EXW – Ex works  –  jakýkoliv druh dopravy  
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1 Úvod 

Hornická �innost ve všech dobách významnou m�rou ovliv�ovala hospodá�ský, 

politický a kulturní vývoj v �eských zemích. [1] 

Iniciátorem rozmachu Slezska byl nástup pr�myslové revoluce. S rostoucím 

významem uhlí se t�žišt� pr�myslové výroby za�alo p�esouvat do Horního Slezska. Zde se 

otevíráním dol� a výstavbou hutních provoz� vytvá�ely podmínky pro vznik pr�myslové 

oblasti evropského významu. [1] 

Uhelné hornictví bylo podn�tem pro výstavbu Vítkovických železáren a železáren  

v T�inci. Slezsko získalo železni�ní spojení s Vídní Severní drahou Ferdinandovou a 

Košicko – bohumínskou dráhou. V polovin� 19. století t�žilo kamenné uhlí v rakouském 

Slezsku jen 7 d�lních jam zam�stnávajících necelých 2500 horník�, na po�átku 20. století 

to bylo již 29 velkých dol� s více než 40 000 horníky. [2] 

Nová technika dobývání a zpracování t�žených surovin se stala finan�n� náro�n�jší, 

což vedlo ke slu�ování d�lních spole�ností do rukou kapitálov� silných spole�ností. Velmi 

výrazn� se tento trend projevil v propojení uhelného hornictví s hutní, strojírenskou 

a energetikou výrobou. [2] 

Po celou dvousetletou historii t�žby uhlí na Ostravsku probíhalo dobrovolné, jindy 

mén� dobrovolné, spojování menších t�žebních podnik� do v�tších celk�, které lépe 

odolávaly konkurenci a m�ly lepší pozici na trhu. 

Pozitivní vývoj hornictví v mezivále�ném údobí byl v �eskoslovensku p�erušen 

obsazením republiky nacistickým N�meckem a rozpoutáním druhé sv�tové války.  

Prob�hla konfiskace dol� a souvisejících �inností, které jsou rázem pod�ízeny 

n�meckému vále�nému hospodá�ství. To umožnilo n�meckým d�lním spole�nostem, které 

p�evzaly tento majetek, slu�ovat existující malodoly do v�tších celk� a vytvo�it vhodné 

podmínky pro koncentraci procesu dobývání v celém regionu. [4] 

Po skon�ení války byla zavedena národní správa a znárodn�ní všech dol� dekrety 

prezidenta republiky. [3] 

V povále�ném období uhelný pr�mysl zvyšuje postupn� svou produkci. 

V 80. letech 20. století dosahuje ro�ní odbytová t�žba �erného uhlí až hranice 28 milion�

tun. [4] 

V 90. letech 20. století zm�na ekonomického systému a priorit hospodá�ství iniciovala 

útlum a uzavírání ztrátových provoz� v ostravské �ásti Hornoslezské pánve. Probíhala 

racionalizace hornictví. [3] 
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Produkce uhlí, jak �erného tak hn�dého, je pilí�em portfolia energetických 

surovinových zdroj� �R. Jediným producentem �erného uhlí v �eské republice je 

spole�nost OKD, a.s.  

Západní zem�  EU t�žbu uhlí významn� utlumily z d�vodu vy�erpanosti svých 

ložisek, a tak je možné v blízké budoucnosti o�ekávat, že t�žba �erného uhlí v rámci 

sou�asného uspo�ádání EU bude probíhat na území �R a Polska a pozd�ji jen na území 

Polska. 

Krom� �eského a polského uhlí se na regionálním trhu obchoduje s ruským 

energetickým uhlím. Na západoevropském trhu s energetickým uhlím se pak obchoduje s 

importovaným uhlím z JAR, Indonésie a Kolumbie. Koksovatelné uhlí je dováženo 

zejména z USA, Kolumbie a dnes již z menší �ásti z Austrálie. [19] 

Všechny t�žební spole�nosti sout�ží na volném trhu.  

OKD, a.s. v porovnání s regionálními konkurenty na trhu je nejmenším d�lním 

podnikem. Oproti polským d�lním podnik�m, které jsou v majetku státu a �ekají na 

privatizaci, je OKD, a.s. �lenem pln� privátního holdingu NWR.  

Po privatizaci polských dol� dojde ke zm�nám na trhu s uhlím. O�ekává se, že 

slou�ením polských dol� vznikne silný privátní hrá�, �i poloprivátní subjekt.  

Domnívám se, že to je jeden z d�vod�, pro� je nutné podrobn� analyzovat oborové 

okolí spole�nosti OKD, a.s., tak aby byl zajišt�n a nastaven její budoucí správný sm�r a 

priority budoucího podnikání. 

Cílem diplomové práce je vypracovat analýzu oborového okolí OKD, a.s. a na jejím 

základ� navrhnout doporu�ení v oblasti obchodní strategie spole�nosti.  
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2 Teoretická východiska 

„Podnikatelské prost�edí, v n�mž se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichž p�sobení 

obecn� m�že na jedné stran� vytvá�et nové podnikatelské p�íležitosti, na druhé stran� se 

m�že jednat o potencionální hrozby pro její existenci. Proto je nutno okolí firmy d�kladn�

monitorovat a systematicky analyzovat. D�ležitost t�chto �inností je dána p�edevším 

skute�ností, že hlavní p�í�iny r�stu, poklesu a jiných dlouhodobých zm�n fungování 

podniku jsou v p�evážné v�tšin� p�ípad� dány p�edevším vlivem faktor� okolí a teprve na 

druhém míst� jeho vnit�ním stavem, resp. rozvojem. Výzkumy rovn�ž potvrzují, že 

podniky, jejichž strategie jsou více p�izp�sobeny realit� jejich okolí, jsou úsp�šn�jší.“ [5] 

Analýza oborového okolí podniku OKD, a.s. je provedena z pohledu globálního tak 

i regionálního. D�vodem je charakter surovinového trhu, kde sv�tový trh se surovinami je 

otev�ený. Je patrné, že ceny surovin na jednotlivých regionálních trzích se vzájemn�

ovliv�ují a tvo�í tak cenové portfolio sv�tových cen uhlí. 

Tvorbu cen ovliv�uje stav sv�tové ekonomiky, její p�irozený cyklus a aktuální situace 

v regionu. Dalšími díl�ími faktory ovliv�ující komplexn� situaci p�edstavuje navyšující se 

spot�eba surovin, dlouhodobost kontrakt�, konkuren�ní boj o zákazníka, majetkové vazby 

mezi odb�rateli a dodavateli a dopravní infrastruktura.  

Vývoj od roku 2004 je ve znamení prudkých zm�n materiálových tok� v globálním 

obchod� se surovinami.  

D�ív�jší exporté�i se stali p�ekotn� importéry. Masivní r�st v Asii vede ke zcela 

jinému rozd�lní sil na trhu. To vede ke zvýšenému kolísání cen surovin podporované 

spekulací, která vyvrcholila  prudkým propadem cen po „splasknutí surovinové bubliny“ 

v roce 2008.  

Tyto situace se z�ejm� budou opakovat v daleko kratších intervalech.  

  



4 

�len�ní okolí podniku dle Houldena 

Obrázek �. 1  
Zdroj Strategické �ízení, teorie pro praxi [6] 

2.1 Porter�v model 

Analýzu oborového okolí je vhodné provád�t na základ� Porterova modelu. Nástrojem 

analýzy oborového okolí podniku je Porter�v p�tifaktorový model konkuren�ního 

prost�edí. 

Porter�v p�tifaktorový model konkuren�ního prost�edí graficky 

Obrázek �. 2 .  
Zdroj: Strategické �ízení Firemních informací�, teorie pro praxi [6]
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intervalu <1,9>, p�i�emž krajní hodnoty interval

kritéria definovány/vysv�tleny.

ení analýzy na budoucnost“ je vy�ešen tak, že respondenti hodnotí 

asnost a budoucnost.

Výstupy Porterovy analýzy by m�ly identifikovat nejen potenciální hroz

rostoucí hrozba vstup� nových konkurent�), ale i p�íležitosti, jejichž využití by 

sobením zjišt�ných hrozeb na firmu eliminováno.“ [6] 

v model odpoví na otázky, na které se v modelu dota

jednotlivých vazeb mezi dodavateli a odb�rateli. Ur�í velikost hrozby vstup

tví a vliv substitut� na trhu.

Vyhodnocení každého tematického celku Porterova mod

� �rem zjišt�ných díl�ích hodnot pramenících z

Celkové hodnocení díl�ího tematického celku je vyhodnoceno vždy v

tabulek pomocí aritmetického pr�m�ru. Vypln�ný dotazník je sou�ástí p

Aritmetický pr�m�r 

  

Vzorec �. 1 

5 

edpokladu, že strategická pozice firmy p�sobící v ur�itém 

�ti základních faktor�: 

rgaining power of suppliers).

sobících na daném trhu (competitive rivalry within industry).“

vývojové trendy (do budoucna) a m�la 

odrážet realitu, nikoliv vyjad�ovat subjektivní 

eší metoda zpracování Porterovy analýzy tak, že 

ritéria, odrážející daný aspekt a tato kritéria jsou 

tví stanoví hodnoty jednotlivých kritérií 

í hodnoty interval� jsou v tabulce 

ešen tak, že respondenti hodnotí 

nejen potenciální hrozby 

íležitosti, jejichž využití by 

v model odpoví na otázky, na které se v modelu dotazuje. Ur�í sílu 

í velikost hrozby vstup� nových 

Vyhodnocení každého tematického celku Porterova modelu je provedeno 

ích hodnot pramenících z odpov�dí na otázky.  

ího tematického celku je vyhodnoceno vždy v posledních �ádcích 

�ástí p�ílohy �. 1. 
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Zahrani�ní okolí podniku  

„V sou�asnosti mnoho podnik� a jejich �ídících pracovník� operuje a myslí 

v dimenzích celosv�tové konkurence tvz. Global competition, tzn. v dimenzích 

p�ekra�ujících bariéry hranic stát� a kontinent�. Jestliže je firma významným exportérem 

nebo importérem anebo uvažuje o svém zapojení do mezinárodního obchodu, m�lo by být 

analyzováno její relevantní zahrani�ní okolí.“ [5] 

Práv� zmín�ný vývoj po roce 2004 zesílil globální vliv na dosud relativn� uzav�ený trh 

v regionu st�ední Evropy a rasantn� ovliv�uje cenovou úrove� dosahovanou 

v následujících letech.  

Zahrani�ní okolí je speciálním p�ípadem obecného oborového okolí firmy. Zahrnuje 

všechny faktory, které obsahuje: socioekonomický sektor s faktory ekonomickými, 

ekologickými a klimatickými, sociálními faktory. Sektor technologický a vládní. Sektor 

zákazník� s faktory demografickými, geografickými. Sektor dodavatel� a konkurent�

s faktory: bariéry vstup� obsahující: diferenciace výrobk�, rozsah produkce, distribu�ní 

kanály, bariéry výstup� obsahující: zvyky a stereotypy �ídících pracovník�, utopení pen�z 

ve výrobních prost�edcích, vysoké p�ímé náklady na výstup. Dostupnost substitut�. [5] 

„Faktory zahrani�ního okolí mohou pro podnik znamenat jak p�íležitosti, tak hrozby.  

Hlavní hrozby pro strategii mezinárodn� podnikající firmy zpravidla p�icházejí od jejich 

mezinárodních konkurent�.“ [5]

Aplikace pro firmy podnikající v �R 

„Lze �íci, že vzhledem k tranzitnímu charakteru naší ekonomiky je zahrani�ní okolí 

více konkuren�ní, heterogenní a komplexn�jší než okolí podnik� v rámci ekonomiky naší 

zem�. Je tomu tak i proto, že ve sv�t� existují rozdílné spole�nosti a kultury, vzd�lání, 

právo, politické a ekonomické struktury.  

Vedle politických d�vod� existují dva základní motivy pro uskute��ování mezinárodní 

sm�ny. 

1. D�lba práce s cílem využití efekt� specializace, kooperace a shromaž�ování 

výroby. 

2. Kompenzace nerovnom�rného rozložení výrobních zdroj� resp. výrobních  

faktor� – v ekonomické terminologii hovo�íme o p�d�, práci a kapitálu.„ [5] 
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3 Analýza oborového okolí t�žební spole�nosti OKD, a. s. 

Tato kapitola se podrobn� v�nuje spole�nosti OKD, a.s. a rozboru jejího oborového 

okolí. Kvalitní analýza oborového okolí podniku se neobejde bez krátkého popisu 

historického vývoje celého odv�tví. Jedná se o vý�et událostí, kterými si hornictví 

v �eskoslovensku a pozd�ji v �eské republice prošlo, v kontextu s událostmi ve st�ední 

Evrop�. Zam��uje se na základní informace o majetkové struktu�e podniku OKD, a.s. 

v r�zných státních z�ízeních, tak jak šly v �ase za sebou. 

Podkapitoly obsahují popis a rozbor dodavatelských a odb�ratelský vazeb. Nedílnou 

sou�ásti je analýza obecných faktor�, které podnik ovliv�ují. P�edevším se jedná o vládní, 

sociální a ekonomické faktory. 

Analýza je završena oborovou analýzou zahrani�ního okolí OKD, a.s. a to s d�razem 

na regionální dopady a i na d�ní na sv�tovém trhu. 

Sv�tový vývoj cen komodit a vzájemné interakce všech zú�astn�ných na sv�tovém 

surovinovém trhu p�ímo �i nep�ímo OKD, a.s. ovliv�ují. 

Celá kapitola je koncipována tak, aby byla praktickým a reálným východiskem pro 

provedení Porterova modelu nutného pro završení celé analýzy oborového okolí podniku 

OKD, a.s. 

3.1 Profil spole�nosti 

Spole�nost OKD, a.s. je jediným producentem �erného uhlí v �R. OKD, a.s. a její 

p�edch�dci mají dlouholetou tradici, která sahá až do samotného po�átku organizované 

t�žby uhlí na Ostravsku. Vznik dol� Terezie, Karolína, Michal, Hermenegilda, Šalamouna 

a Jind�ich se datuje do 40. let 19. století. [4] 

P�ed druhou sv�tovou válkou zde p�sobily �ty�i t�žební spole�nosti: 

1. Bá�ská a hutní spole�nost 

2. Vítkovické kamenouhelné doly v Moravské Ostrav�

3. Severní dráha Ferdinandova a. s. v Moravské Ostrav�

4. Kamenouhelné doly a koksovny Jana Wilczka ve Slezské Ostrav� [3] 

Za války došlo k direktivnímu slou�ení d�lních podnik� do v�tších celk� tak, aby 

jejich výkon byl v�tší a pokryl extenzivn� se zv�tšující pot�ebu dodávek uhlí do železáren 

a elektráren. 

Z dnešního pohledu byla tato situace p�edobrazem pozd�jší integrace a zestátn�ní 

d�lního pr�myslu nejen u nás, ale i v celé Evrop�.  
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Po skon�ení války byla zavedena národní správa. Krátce nato dekret prezidenta 

republiky �. 100/45 znárodnil všechny doly a n�které další pr�myslové podniky v celém 

�eskoslovensku.[3] 

Povále�né období 

„Od 1. ledna 1946 byl z�ízen národní podnik Ostravsko – karvinské kamenouhelné 

doly. Jeho sou�ástí byly i koksovny, úpravny, elektrárny, statky a lesy. 

K další zm�n� došlo roku 1953, kdy byl tento podnik se zp�tnou platností 

k 31. prosinci 1951 zrušen a byl z�ízen Kombinát OKD, který m�l funkci hlavní správy. 

Ani toto uspo�ádání nevydrželo dlouho. Bylo zrušeno roku 1957, aby následujícího 

roku vznikly tzv. výrobn� hospodá�ské jednotky (VHJ). Kombinát OKD nahradilo 

Sdružení OKD. Dosud samostatné koksovny se staly závody tohoto nového podniku. 

Další reorganizace prob�hla 1. �ervence 1965. Rozší�ení pravomocí došlo i ke zm�n�

názvu na Ostravsko – karvinské doly.  

Roku 1977 byla z�ízena státní hospodá�ská organizace OKD, koncern se sídlem 

v Ostrav�. Ta byla zrušena 31. prosince 1988, aby mohl 1. ledna následujícího roku 

vzniknout státní podnik OKD.“ [3] 

K 31. prosinci 1990 byl státní podnik OKD bez likvidace zrušen a jako právní 

nástupce byla 1. ledna 1991 z�ízena akciová spole�nost Ostravsko – karvinské doly (OKD, 

a.s) s výhradní majetkovou ú�astí státu.  

OKD, a.s. poté zahájila proces restrukturalizace. Byly vytvo�eny vnit�ní organiza�ní 

jednotky (VOJ) a dce�iné spole�nosti OKD. 

V roce 1998 došlo ke zm�n� ve vlastnické struktu�e OKD, a.s. Stát ztratil sv�j 

v�tšinový podíl a majoritním vlastníkem se stala spole�nost KARBON INVEST, a.s. 

V roce 2004 odkoupením státního podílu se KARBON INVEST, a.s. stala hlavním 

akcioná�em spole�nost OKD, a.s. (95,89 % akcií). Ješt� téhož roku získala v�tšinový podíl 

v koncernu KARBON INVEST, a. s. spole�nost RPG Industries Ltd. se sídlem na Kypru, 

která je vlastn�na skupinou mezinárodních institucionálních a soukromých investor�

New World Resources N. V (dále jen NWR). [7] 

Koncem roku 2005 fúzovala do OKD, a.s. t�žební spole�nost �MD. V prosinci 2005 

p�edstavenstvo OKD, a.s. schválilo zám�r rozd�lení spole�nosti. Tento proces byl završen 

zánikem p�edcházející spole�nosti OKD, a.s. výmazem z obchodního rejst�íku a vznikem 

n�kolika samostatných subjekt� jako právních nástupc�. Hlavní (t�žební) �innost p�ešla na 

nástupnickou spole�nost OKD, a. s.[7] 
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RPG Industries je pro OKD, a.s. mate�skou investi�ní spole�ností. RPG vlastní 68,5 % 

akcií v NWR. Zbytek NWR se od roku 2008 obchoduje na burzách v Londýn�, Praze a 

Varšav�.  

Pod RPG pat�í i dopravní holding NWR Transportations a firma RPG Real Estate, 

nejv�tší tuzemský vlastník nájemních byt�. [8] 

OKD, a.s. t�ží v objemu �ádov� 11 mil. tun kvalitního koksovatelného a energetického 

uhlí pro st�edoevropský ocelá�ský a energetický pr�mysl. V�tšina koksovatelného uhlí 

vyt�ženého spole�ností kon�í v koksovnách. Dv� t�etiny energetického �erného uhlí se 

využívá pro výrobu elektrické energie, jedna t�etina uhlí se spot�ebovává v pr�myslových 

podnicích. [9] 

T�žba probíhá v sou�asné dob� v �inné �ásti revíru na ploše 122,78 km2 v devíti 

dobývacích prostorech dol�. 

T�žba �erného uhlí v �R v letech 1987-2009 (mil. tun) 

    Graf �. 1  Zdroj: MPO, [33] 

3.1.1 Doly OKD, a.s. 

Všechny doly OKD, a.s. jsou hlubinné. Uhlí se t�ží prost�ednictvím dlouhých d�lních 

d�l metodou st�nování na �ízený zával v porubech pomocí dobývacích kombajn�

za�len�ných do dobývacích komplex�. D�l Paskov dobývá pomocí dobývacích pluh�. 

  



Spole�nost v sou�asnosti provozuje doly:

1. D�l Karviná  

a. závod

b. závod 

2.  D�l �SM 

3. D�l Darkov

4. D�l Paskov 
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Zásoby 
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i za cenu vysokých bilan�

Další �ernouhelné ložisko Frenštát s

s dolem Frenštát v konzerva

�asnosti provozuje doly:  Polohy dol

l Karviná  

ávod Lazy 

závod �SA

l Darkov

l Paskov [11]. 

Obrázek �. 3     Zdroj OKD, a.s.

Podrobné informace o d�lních podnicích jsou obsahem p�ílohy 
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Tabulka �. 1 

Zdroj: Výro�ní zpráva 2009, OKD, a.s. [10

žbu tuzemského �erného uhlí spole�ností OKD, a.s. omezuje vy

ernouhelného ložiska ležícího v Ostravsko – karvinském revíru

Životnost ekonomicky t�žitelných zásob �erného uhlí v �R (bez ložiska Frenštát

odhadována do roku 2025. K blížícímu se konci t�žby p�isp�la i situace, kdy neefektivní 

vysokými produk�ními náklady byly v revíru od roku 1990 

cenu vysokých bilan�ních ztrát. 

ernouhelné ložisko Frenštát s celkovou zásobou uhlí cca 1,6 mld. tun je

konzerva�ním režimu. [10] 

10 

Polohy dol� OKD, a.s.

Zdroj OKD, a.s., [10] 

�ílohy �. 2. 

 platné metodiky hodnocení geologických zásob �erného uhlí 

celkem 4 001 552 kt zásob bilan�ních a nebilan�ních. 

2 412 912 kt geologických zásob, v konzervaci 1 526 075 kt 

ogických zásob. [10] 

ené expertizou k 1. 1. 2010

10] 

omezuje vy�erpanost jediného 

karvinském revíru.  

bez ložiska Frenštát) je 

la i situace, kdy neefektivní 

od roku 1990 uzav�eny 

uhlí cca 1,6 mld. tun je spolu 
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D�l Frenštát 

Rezervy dolu Frenštát se nacházejí ve dvou ložiscích: Frenštát – západ a  

Frenštát – východ.  

D�l má rozlohu p�es 63 km2. Spole�n� se sousedícím pr�zkumným územím  

�eladná – Krásná jde o jediné významné ložisko uhlí s dobyvatelnými slojemi karvinského 

souvrství mimo Karvinsko. Existuje zde p�t slojí vhodných k využití. Krom� toho je zde i 

ostravské souvrství. [11] 

3.1.2 Druhy koksoven a jejich význam 

Koksovatelné uhlí je svým chemickým složením a vlastnostmi vhodné pro výrobu 

koksu. Koksováním vznikne koks, který má nezastupitelné místo jako vstup do výroby 

v metalurgickém pr�myslu. Proto koksovny jsou spojovacím �lánkem mezi t�žbou 

koksovatelného uhlí a výrobou železa. 

Koksovny svou poptávkou po koksovatelném uhlí mají zásadní podíl na jeho odbytu u 

t�žebního podniku. Koksovny d�líme dle míry integrace na: koksovny integrované (hutní), 

které jsou v majetku hutní koksovny a komer�ní (bá�ské). 

Hutní koksovna 

Hutní podnik nakupuje koksovatelné uhlí od odb�ratel� a ve své koksovn� ho 

zpracovává na koks, který je jedním z nezbytných vstup� pro výrobu surového železa. 

Vyrábí v zásad� jeden produkt pro vlastní spot�ebu inkriminované hut�, tedy 

vysokopecní koks a jeho produkty p�icházejí na volný trh pouze �áste�n� �i v�bec.  

Komer�ní koksovna 

Vyrábí koks na zakázku podle parametr�, které jsou požadovány. Prodává koks podle 

vyjednaných kontrakt� dop�edu. Odebírá koks od d�lních spole�ností, které v koksovn�

mají majetkovou ú�ast. Majetková ú�ast nemusí být však podmínkou.  

Komer�ní koksovny prodávají na volný trh veškerý koks. Pokud poptávka po koksu 

roste tak, že hutní koksovny nemají dostate�nou kapacitu pro výrobu koksu, musí hut�

koks nakupovat od komer�ních koksoven.  

Komer�ní koksovna uplat�uje veškerou produkci na volném trhu na bázi 

termínovaných kontrakt� v celé palet� produkt�. Z t�chto d�vod� je zraniteln�jší p�i 

náhlých výkyvech na trhu.  

Komer�ní koksovna, která je v majetku d�lní spole�nosti, má v období nestabilního 

uhelného trhu d�ležitou pozici. Pomáhá p�eklenout výkyvy poptávky na trzích. Proto je 
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výhodné, aby celý proces výroby koksu z�stal v režii t�žebního podniku až do kone�ného 

prodeje. 

Z koksovatelného uhlí se ve vlastní koksovn� vyrobí koks, který má v�tší p�idanou 

hodnotu. Tržby z prodeje koksu vzhledem k objemu prodeje jsou v�tší a hrají tak d�ležitou 

roli v obchodní bilanci t�žebního podniku. 

V období slabé poptávky koksovna dokáže do ur�ité míry vyráb�t koks 

z koksovatelného uhlí na skládku a tím eliminovat ztráty kvality koksovatelného uhlí, které 

by se muselo také z d�vodu slabé poptávky ur�itou dobu skládkovat. 

OKD, a.s. má svou vlastní komer�ní koksovnu a provozuje ji prost�ednictvím své 

sesterské spole�nosti OKK, Koksovny a.s. [12] 

Finan�ní stav a produkce dce�iné firmy OKK koksovny, a.s. poskytuje p�íloha �. 3. 

3.1.3 OKK Koksovny, a.s. 

Spole�nost OKK Koksovny, a.s. (dále OKK) se sídlem v Ostrav� je stoprocentní 

dce�inou spole�ností t�žební uhelné skupiny New World Resources. Koksovny spole�nosti 

OKK jsou nejv�tším evropským výrobcem slévárenského koksu. Spole�nost vyrábí i 

ostatní druhy koksu (vysokopecní i otopové) a další koksochemické produkty, které 

vznikají p�i vysokoteplotní karbonizaci uhlí.  

V roce 2010 byla dokon�ena výstavba nové baterie jako sou�ást Programu 

optimalizace koksoven (COP 2010), jehož cílem je modernizace koksárenských �inností 

skupiny a jejich soust�ed�ní do Koksovny Svoboda v Ostrav� – P�ívoze. 

 Plné nasazení nové baterie povede ke snížení provozních náklad� a umožní firm�

pružn�ji reagovat na poptávku po slévárenském i vysokopecním koksu. 

OKK investicí potvrdila postavení jednoho z nejv�tších producent� slévárenského 

koksu v Evrop�. Baterie je projektována na výrobu 214 500 tun suchého koksu ro�n�. 

Proces koksování trvá 32 hodin. Ve spojení s rekonstruovanou baterií �. 8 a zbývajícími 

dv�ma funk�ními bateriemi dosahuje celková výrobní kapacita koksovny 800 000 tun. [13] 

V záv�ru roku 2010 došlo po 118 letech k ukon�ení provozu koksovny Jan Šverma. 

Do konce roku 2010 byla koksovna provozována s jednou koksárenskou baterií 

se 72 komorami, z nichž každá disponovala kapacitou 11,3 tun koksu. 

Do roku 2009 �inila kapacita obou závod� s p�ti koksovacími bateriemi 

1,3 milion� tun. Celkov� za rok 2010 OKK Koksovny, a.s. vyrobily 1 005 000 tun koksu. 

[13], [12] 
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3.1.4 NWR Karbonia 

NWR Karbonia je polská dce�iná spole�nost NWR, která spravuje dva rozvojové 

projekty  na jihu Polska. D�bie	sko a Morcinek.  

NWR Karbonia získala v �ervnu 2008 povolení k t�žb� na 50 let v oblasti D�bie	ska, 

kde se v t�žebním poli stále ješt� nachází 190 mil tun koksovatelného uhlí. 

D�l D�bie	sko není aktivní od roku 2000. Tento d�l byl do roku 2000 provozován 

spole�ností Gliwicka Spólka Weglova (státní spole�nost) a poté byl zav�en pro nedostatek 

kapitálu.  

OKD, a.s. podalo u polského ministerstva hospodá�ství návrh na povolení t�žby v 

tamním dole. Celkové investice na zprovozn�ní si vyžádají asi 1 miliard. EUR. 

Odhadovaná ro�ní produkce je 5 milion� tun uhlí. P�edpokládaný za�átek t�žby je rok 

2015.  

V roce 2011 bude OKD, a.s. investovat do p�íprav p�ibližn� 25 milion� EUR. 

NWR také vlastní dobývací pole u bývalého dolu Morcinek. Tento d�l byl provozován 

státní spole�ností Jastrz�bska Spółka W�glowa S.A. Byl uzav�en v roce 1999. Zásoby 

v dobývacím prostoru dolu Morcinek jsou odhadovány na 250 milion� tun p�evážn�

koksovatelného uhlí. [14] 

NWR hodlá s polskou firmou Jastrz�bska Spółka W�glowa S.A.� založit spole�nost, 

která bude toto uhlí t�žit. Zatím není stanoven p�esný termín spušt�ní t�žby. [14]  

3.1.5 Energetické uhlí 

Energetické uhlí má ze všech t�í hlavních produkt� OKD, a.s. nejmenší užitnou 

hodnotu. Energetické uhlí je p�edevším užíváno jako palivo p�i výrob� elektrické energie a 

generaci tepla. 

NWR prodává celou produkci (100%) energetického uhlí za ceny sjednané pro celý 

kalendá�ní rok. Objem prodeje energetického uhlí v roce 2010 �inil 5 453 tisíc tun. [10] 

Pro OKD, a.s. tržby z prodeje energetického uhlí p�edstavují ve struktu�e výnos�

druhý nejvyšší výnos. V roce 2009 �inily tržby z prodeje energetického uhlí na domácí i 

zahrani�ní trhy lehce p�es 11 miliard. K�. [10] 

Mezi významné zákazníky v energetickém sektoru pat�í teplárny Dalkia 

1,2 milion� tun, �EZ 1,0 milion� tun, rakouský koncern Verbund Austrian Thermal Power 

0,7 milion� tun a Stadtwerke Mnichov 0,25 milion� tun. [10] 
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3.1.6 Koksovatelné uhlí 

Koksovatelné uhlí OKD, a.s. prodává hutím, které si z n�ho v hutní koksovn� vyráb�jí 

koks. OKD, a.s. koksovatelné uhlí prodává z d�vodu omezené kapacity ve své vlastní 

koksovn�. Objem prodeje v roce 2010 dosáhl 5,257 milion� tun.  

Pro OKD, a.s. prodej koksovatelného uhlí generuje nejv�tší výnos z její �innosti. 

V roce 2009 dosáhla spole�nost z prodeje na tuzemský i zahrani�ní trh výnosu o hodnot�

15,425 261miliard K�. 

Nejvýznamn�jšími zákazníky jsou globální gigant ArcelorMittal Ostrava s odb�rem 

1,6 milion� tun, následovaný slovenským provozem U. S. Steel v Košicích 

1,6 milion� tun., MORAVIA STEEL, a.s. s odb�rem 0,7 milion� tun koksovatelného uhlí a 

koksovna Voestalpine Linz. [10], [11] 

3.1.7 Koks 

OKD, a.s. zajiš
uje prodej kompletní produkce OKK. Jelikož OKK používá více než 

70 % vsázky z produkce OKD, a.s pro výrobu koksu, jedná se o významné zhodnocování 

vlastní t�žby sm�rem do produktu s vysokou p�idanou hodnotou a zákazníky oce�ovanou 

kvalitou. 

Z celkové výroby 1,3 milion� tun celokoksu nachází uplatn�ní cca 460 tisíc tun na 

tuzemském trhu. Jedná se zejména o vysokopecní koks dodávaný dlouhodob� pro 

Moravia Steel v T�inci. Na pom�rn� malém trhu se slévárenským koksem v tuzemsku hraje 

koks OKD, a.s. roli nositele kvality a jeho tržní podíl je více než 55%. [10] 

Otopové koksy jsou užívány i pro pr�myslové ú�ely v cukrovarech, vápenkách,  

u výrobc� sody, ale také pro domácí otop. [10] 

Z celkového prodeje uhlí vhodného pro koksování bylo sm�rováno do tuzemska 

45,6 %. Z celkového vyt�ženého množství energetického uhlí bylo v tuzemsku realizováno 

65,8 %. V rámci tuzemského prodeje �inil podíl uhlí vhodného pro koksování 48,8 % 

a energetického uhlí 51,2 %. [10] 

Rok 2009 byl postihnut dopady finan�ní krize. Proto prodej koksu nebyl pro 

OKD, a.s. tak výnosný jako v minulosti. Výnos z prodeje �inil 3,838 561miliard K�. 

V roce 2010 poptávka prudce stoupla a firma prodala meziro�n� o 171 % koksu více. 

V sou�asné dob� poptávka ve sv�t� stále roste, a to dává p�íznivé vyhlídky pro ceny koksu, 

a tím zv�tšující se tržby OKD, a.s. [10], [27] 
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Vývoj obchodu OKD, a.s. v �ase 
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Tabulka �. 2   Zdroj: Výro�ní zpráva 2009, OKD, a.s. [10] 

3.2 Obecné okolí OKD, a.s. 

T�žba OKD, a.s. probíhá v hlubinných dolech v jižní �ásti Hornoslezské uhelné pánve 

o rozloze cca 1600 km2 provozn� nazývaná jako Ostravsko – karvinský revír. Jedná 

se v sou�asnosti o jedinou oblast t�žby �erného uhlí v �R. Na území �R se nachází okolo 

30 % zásob uhlí z celé �ernouhelné pánve. Zbytek pat�í do nerostného bohatství 

sousedního Polska. [10] 

Hlubinná t�žba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících 

do hloubek mnoha set metr�. Uhlí je prvohorního (karbonského) stá�í a dobývá se 

z ostravského a karvinského uhlonosného souvrství. [10] 

Mocnost hloub�ji uložených ostravských slojí (t�ží D�l Paskov - lokalita Sta�í�

a Závod Lazy) se pohybuje od 0,8 do 1,3 m. Mocnost karvinských slojí se pohybuje od 

1 do 6,5 m. [10] 

Pro názornou p�edstavu celá lokalita t�žby �erného uhlí v �R obsahující oblasti 

Frenštátu a Ostravsko – karvinského revíru je uvedena viz p�íloha �. 4. 

3.2.1 Ekonomické faktory 

T�žba �erného uhlí pro �R má dosud své nezastupitelné místo. T�žba je velmi citlivá 

na poptávku z oblasti hutního a energetického pr�myslu, které uhlí používají jako vstupní 

suroviny do svých výrob. Nap�íklad náhlý pokles výroby hutního pr�myslu snižuje odbyt 

koksovatelného uhlí a koksu.  

Výroba surového železa redukcí železné rudy ve vysoké peci není v zásad� možná bez 

koksu a tedy i koksovatelné uhlí nezbytné pro jeho výrobu nemá v sou�asné dob�

relevantní substitut. Nár�st výroby železa zejména v asijském regionu zvyšuje rasantn�

poptávku po koksovatelném uhlí a tedy i jeho cenu. 

Substituty k energetickému �ernému uhlí jsou hn�dé uhlí a plyn, nicmén� provedení 

této náhrady naráží na technologická a též ekonomická omezení spo�ívající zejména 

v nutných úpravách stávajících technologií. Tyto úpravy se neobejdou bez investi�ních 
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náklad�, které se zákonit� musí promítnout do ceny výsledného produktu. Omezená 

dostupnost hn�dého uhlí a geopolitické aspekty zvýšeného užívání plynu jsou taktéž 

limitem substituce �erného uhlí. 

Ukon�ení výroby elektrické energie a tepla z energetického uhlí p�i sou�asné 

energetické situaci �R je proto nereálné a zvyšuje tak význam OKD, a.s. Je jasné, že 

dokud bude OKD, a.s. t�žit, bude se v �R spalovat i �erné energetické uhlí. 

OKD, a.s. je hlavním dodavatelem energetického uhlí do �ernouhelné elektrárny 

D�tmarovice, která pat�í spole�nosti �EZ a.s. Na �erném uhlí z OKD, a.s. jsou také závislé 

lokální teplárny v kraji. Jedná se p�edevším o teplárny spole�nosti DALKIA, a.s. 

Ekonomická rizika t�žby �erného uhlí s úbytkem zásob v regionu stále rostou. Díky 

obrovským náklad�m na t�žbu a kolísající poptávce je riziko podnikání v t�žebním 

pr�myslu zna�né. Nastane-li problém s prodejem uhlí, za�ne d�lní podnik prodávat pod 

cenou nebo skládkovat. Skládkování uhlí znamená vázání finan�ních prost�edk� d�lního 

podniku. Naruší se tak p�irozený kolob�h kapitálu, kdy tržby z prodeje tvo�í základ nových 

investicí do exploatace ložiska. 

Skládkování uhlí má však pouze omezenou ú�innost k p�eklenutí tržních výkyv�, 

nebo
 dochází k poklesu cash flow d�lní spole�nosti a pot�eb� externích zdroj� k udržení 

produkce. Nelze pominout i míru kvalitativní degradace �i poškození uloženého materiálu, 

která znesnadní jeho budoucí realizaci. Tato problematika se stává zásadní zejména 

s p�echodem na kvartální cenování u dodávek koksovatelného uhlí.  

Díky infla�ním vliv�m, tlak�m ekonomického cyklu a tlaku trhu rostou v �ase fixní 

(inflace) i variabilní náklady na d�lním podniku. Variabilní náklady rostou také díky 

zhoršujícím se podmínkám v d�lním díle – t�žb� stále h��e dostupného nerostu.  

Legislativní úpravy v oblasti bezpe�nosti práce, rekultivace a další nákladové položky 

navyšují také celkové náklady. To je jeden z d�vod�, pro� v západní Evrop� došlo již 

v 80. letech 20. století k útlumu �ernouhelného hornictví.  

Nerentabilnost t�žby je jasným p�íkladem toho, pro� byly uzav�eny skoro všechny 

uhelné doly i v jižním Walesu, ve Velké Británii. D�vodem byla nekonkurenceschopnost 

uhlí vzhledem k levn�jšímu a kvalitn�jšímu importovanému zámo�skému uhlí. [19]
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T�žba �erného uhlí ve Velké Británii 

            Graf �. 2  Zdroj: MPO, [33]

V N�mecku to bylo podobné. Nerentabilita t�žby s koncem poškozování vlastní 

krajiny, existence tehdy finan�n� výhodného dovozu levného zámo�ského uhlí do zem�

podpo�ilo rozhodnutí procesu útlumu a orientaci zem� na importované uhlí ze zahrani�í.  

Docházelo k nevratným ztrátám zásob. Uzavírání dol� se však stalo nezvratným 

procesem a stát vyhlásil program na sanaci škod po hornické �innosti. [19]

Dovoz �erného uhlí do Evropy 

Graf. �. 3   Zdroj: MPO, [33] 

Prodejní cena (pr�m�rná prodejní cena) je významným ukazatelem pro výkonnost 

podniku, protože uhlí musí být rentabiln� t�žitelné. Jakákoli negativní zm�na cen uhlí 



18 

významn� ovliv�uje finan�ní výkonnost firem. Pr�m�rné výrobní náklady musí být nižší 

než pr�m�rné ceny uhlí, což je základní p�edpoklad k tomu, aby firma mohla realizovat 

zisk a uskute��ovat investi�ní programy. Samoz�ejm�, že stanovená cena uhlí musí být 

konkurenceschopná. Je pravdou, že z d�vodu vysoké nákladové náro�nosti t�žby jsou 

v n�kterých evropských zemích, nap�. v N�mecku a Špan�lsku, ceny uhlí dotovány, 

protože výrobní náklady jsou ve srovnání se sv�tovými cenami uhlí na trhu vyšší. Ceny tak 

nepokryjí celkové náklady t�žebních spole�ností. [19]

3.2.1.1 Bariéry vstupu do odv�tví 

Bariéry vstupu do odv�tví jsou v Evrop� zna�né. Je t�eba vycházet z faktu, že t�žba na 

ložiscích je limitována. V�tšinou jsou ložiska vyt�žená nebo jsou z d�vod�

environmentálních, technologických, ekonomických nebo spole�enských aktuáln�

net�žitelná. 

Aby byla prolomená bariéra vstupu nového t�ža�e do odv�tví, musí být k dispozici 

rentabilní ložisko, kde bude uskute��ovat svou �innost. Rentabilnost ložiska se odvíjí od 

dlouhodobého porovnání náklad� na vydobytí nerostu a dosahovaných cen. Vzhledem ke 

zna�nému kolísání cen v posledních letech je posouzení rentability jednou ze strategicky 

nejd�ležit�jších úloh plánování.  

Dostupnost nového neporušeného ložiska v Evrop� je velmi omezená a jeho p�ípadná 

otvírka je ze sou�asného hlediska a stávajících technických, ekonomických a 

spole�ensko – environmentálních požadavk� tém�� nemožná.  

Investi�ní náro�nost na otvírku a provoz d�lního podniku je velká. Šance nalézt nebo 

p�ípadn� t�žit již nalezené a ov��ené ložisko se zvyšuje v oblastech, kde ješt� �lov�k 

nerozvinul zcela svou aktivitu tzn. mimo Evropu. Jednalo by se však o lokality s 

p�evážn� nulovou infrastrukturou nap�. Mongolsko. Vybudování infrastruktury by se tak 

stalo další bariérou vstupu pro potencionálního zájemce. 

Bariérou vstupu je také absence know – how. Je nutnost vlastnit tzv. know-how, mít 

vyškolené pracovníky a pracovníky s praxí. V sou�asné dob� stát výchovu t�chto 

pracovník� nezajiš
uje. Samotný d�lní podnik musí ze svých financí podporovat výuku 

budoucích potencionálních zam�stnanc� podniku.  

Další zásadní bariérou vstupu do odv�tví p�edstavuje rostoucí tlak na rychlou 

návratnost vynaložených prost�edk� ze strany poskytovatel� kapitálu, což p�i náro�nosti 

bá�ského podnikání m�že vést k preferování krátkodobých cíl� p�ed dlouhodobými 

výsledky, a to i v každodenním rozhodovacím procesu. Rizikovost rozhodování roste s již 



19 

zmín�ným kolísáním cen surovin. Nelze tedy než hledat nové nástroje ke stabilizaci cen 

realizované produkce spole�nosti.  

Akceptovat taková rizika si soukromý subjekt m�že dovolit pouze v p�ípad�, že by 

m�l k dispozici vysocerentabilní ložisko. 

Do t�chto projekt� se proto potencionáln� m�že pustit jen subjekt, který podniká 

v surovinovém pr�myslu a je velkým hrá�em na sou�asném surovinovém trhu. 

Všechny tyto bariéry vstupu se dnes p�ekonávají spíše cestou majetkového p�evzetí 

n�jaké již fungující t�žební spole�nosti. Nový vlastník automaticky získává know-how, 

zam�stnance, ložisko, trh a obchodní vazby. 

Pokud tomu tak je, je jedinou cestou financování podnikání prost�ednictvím p�j�ek �i 

join venture1 s p�edními bankami.  

Tento zp�sob je rozší�ený. Do hry se pak však dostávají sv�tové bankovní domy, které 

pak na surovinovém pr�myslu participují. 

Další možností vstupu do uhelného pr�myslu je prost�ednictvím vertikální tak zejména 

horizontální integrace.  

3.2.1.2 Postavení �erného uhlí v energetickém mixu a v hospodá�ství �R 

Pozice �erného uhlí v energetickém mixu �R bude patrn� oslabovat. D�vodem je 

p�edevším vy�erpaná surovinová základna �R. T�žba �erného uhlí v Hornoslezské pánvi 

se d�íve �i pozd�ji p�iblíží ke svému konci. Otvírka Dolu Frenštát se za stávajících 

podmínek nejeví reálnou. Dojde proto k situaci, kdy bude nutné �erné uhlí do �R 

importovat ze zahrani�í. Import se bude týkat p�edevším koksovatelného uhlí. 

P�edpokládaným p�irozeným regionálním importérem se jeví Polsko, nicmén� kapacitní 

limity povedou k nár�stu importu ze zámo�í. Importu koksovatelného uhlí se nelze 

vyhnout, protože tato komodita je nutným vstupem pro metalurgický pr�mysl v �R. Navíc 

zatím není nalezen vhodný substitut, který by jej mohl nahradit. 

Import by se nemusel nutn� týkat energetického uhlí. �erné energetické uhlí se 

primárn� používá k spalování v teplárnách a v jediné �ernouhelné elektrárn� D�tmarovice. 

Elektrárna D�tmarovice není až tak významnou elektrárnou jako jsou hn�douhelné 

elektrárny v �echách.  

                                                

1
join venture projekt - podstatou je poskytnutí rizikového kapitálu a vytvo�ení spole�ného podniku nebo podniku 

s majetkovou ú�astí poskytovatele kapitálu.  
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V nové Státní energetické koncepci �R 2jsou náznaky, ze kterých se lze domnívat, že 

územní t�žební limity pro hn�douhelné uhlí mohou být prolomeny. Pak by hn�douhelné 

elektrárny mohly být schopné dorovnat výpadek energie z odstavení D�tmarovic a také ve 

spolupráci s jadernými elektrárnami pokrýt r�st pot�eby elektrické energie �R.  

Dovoz hn�dého uhlí do �R ze zahrani�í ve významném m��ítku je prakticky nereálný. 

Jednalo by se totiž o dovoz z destinací mimo Evropu, protože sama Evropa trpí 

nedostatkem energie a nemá vlastní kapacity. 

�ešení nedostatku elektrické energie v EU prost�ednictvím spalování v�tšího množství 

hn�dého uhlí v elektrárnách nebylo z politických d�vod� p�ijatelné. Naopak, vytvá�ely se 

nástroje, jak spalování uhlí omezit. Tyto nástroje fungují dodnes a jsou to p�edevším 

emisní povolenky, které významn� ovliv�ují uhelný a energetický pr�mysl.  

�ešení nedostatku elektrické energie jádrem je v poslední dob� zatíženo diskuzí o 

bezpe�nosti jaderných elektráren a to ve vazb� na aktuální jadernou havárii  

v Japonsku – jaderná elektrárna Fukušima. 

I p�es environmentální tlaky na spalování uhlí v zemích EU se ve sv�tle aktuální 

situace dá o�ekávat p�ehodnocení tlaku na uhlí jako reakce na postoj k jaderné energetice 

v EU.  

Skladba struktury energetického mixu �R do roku 2050 

Graf �. 4.   Zdroj: MPO, [33] 

                                                
2 Státní energetická koncepce definuje priority a cíle �eské republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní 

realiza�ní nástroje energetické politiky státu.[30]
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3.2.1.3 Trh s �erným uhlím v �R 

Vývoz �erného uhlí z �R je mnohem vyšší než dovoz. Dovážené �erné uhlí do �R 

pochází p�edevším z Polska a Ruska. 

Dovoz a vývoz �erného uhlí v roce 2009 do �R v tunách 

./01�01*2�

/3+��

4).536+7��&&-�

Dovoz koksovatelné ����"""� 869�

Dovoz energetické 67��"""� 869�

Vývoz  koksovatelné ���7��"""� 869�

Vývoz  energetické ������"""� 869�

Tabulka �. 3 Zdroj: �SÚ, MPO, VÚPEK ECONOMY, s.r.o. [33] 

Ve finan�ním vyjád�ení bylo v roce 2010 dovezeno uhlí z Polska v hodnot�  

4,08 miliardy K� a z Ruska v hodnot� 992 milion� K�. 

Z �R bylo ve stejný rok vyvezeno �erné uhlí v hodnot� 19,4 miliardy K�. Hlavními 

odb�rateli bylo Slovensko, Polsko a Rakousko. [27] 

Struktura �eského trhu s �erným uhlím 

Obrázek �. 4  Zdroj: �SÚ, MPO, VÚPEK ECONOMY, s.r.o. [33] 

3.2.2 Sociální faktor 

Na oborové okolí podniku OKD, a.s. mají vliv i sociální faktory, které okolí podniku 

ovliv�ují pozitivn� i negativn�. Za pozitivum lze považovat ochotu obyvatel kraje pracovat 

v OKD, a.s. V samotném kraji není hornictví považováno za pr�mysl, který jen škodí 

životnímu prost�edí. P�ináší i pozitiva a to p�edevším zam�stnanost. 
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 OKD, a.s. je podnikem, který dlouhodob� vykazuje ú�etní zisk a tím pozitivn�

ovliv�uje své okolí. Je ur�itou jistotou na trhu práce a nejv�tším zam�stnavatelem v kraji. 

Zam�stnává v pr�m�ru 14 331 vlastních zam�stnanc�. [10] 

V pr�b�hu 90. let OKD, a.s. procházelo restrukturalizací a to neslo redukci 

zam�stnanc�. Už tehdy toto propoušt�ní zam�stnanc� OKD, a.s. zv�tšilo po�et 

nezam�stnaných v kraji a negativn� ovlivnilo trh s prací v oblasti.  

Jako negativní lze považovat jednostrannou kvalifikaci zam�stnanc� OKD, a.s., u 

kterých je pak nesnadná rekvalifikace. Rekvalifikaci znesnad�ují i zdravotní p�ekážky. To 

vše p�ispívá k prohlubování strukturální nezam�stnanosti. 

„Nejv�tšími zam�stnavateli jsou firmy a podniky p�sobící ve zpracovatelském 

pr�myslu, které zam�stnávají celkem 166,4 tisíc osob (29,2%), nap�.: ArcelorMittal, 

Vítkovice, OKD, Hyundai Automotive, T�inecké železárny a další.“ [14] 

Ukon�ení aktivity OKD, a.s., tzn. ukon�ení t�žby z d�vodu vy�erpání zásob 

(v roce 2025), a nenalezení alternativy t�žby v jiné oblasti (oblast dolu Frenštát), by m�lo 

za následek zvýšení nezam�stnanosti v kraji.  

3.2.3 Vládní sektor 

Zem� se stabilní konzistentní politikou je pro každý nejen t�žební podnik výhodou. 

Stav podnikatelského prost�edí nebo oborového okolí podniku je závislé na kvalit� �ízení 

státu. Vláda vytvá�í podnikatelské prost�edí, ve kterém podnik p�sobí.  

Základní rolí státu je krom� stanovování právního rámce pro bá�ské podnikání a dozor 

nad jeho provád�ním též minimalizace jeho negativních dopad�. Bohužel, státní správa 

musí reflektovat, ale n�kdy bohužel up�ednost�uje politická rozhodnutí na základ�

ve�ejného mín�ní a argumentace vedené mimo racionální bázi. 

Toto je hlavní d�vod, pro� dosud není využíváno další ekonomicky využitelné ložisko 

v �R – ložisko Frenštát. Využití ložiska Frenštát bylo dlouhou dobu sou�ástí 

energetického plánu bývalého �eskoslovenska. D�kazem je investice do otev�ení ložiska a 

p�íprav budoucího dolu Frenštát. 

Po našem vstupu do EU je z�ejmá malá koordinovanost národních energetických 

politik a  v rámci unie chybí základní shoda na principech jejího sjednocení. Z jedné strany 

je toto ovliv�ováno ekologickým lobbingem a z druhé strany zájmy národních 

energetických koncern�. Již z nutnosti energetické bezpe�nosti by m�l být znovu 

akcentován geopolitický aspekt rozhodování v této oblasti. 
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Práv� zde se ukazuje zásadní rozpor mezi krátkodobým plánováním politik� a 

pot�ebou zásadních dlouhodobých koncept� pro surovinový a energetický sektor. 

Hornictví je významným tv�rcem pracovních míst v zemi. �ernouhelné hornictví a 

podnikání v této oblasti �elí hrozb� ukon�ení podnikání z d�vodu vy�erpaných zásob. 

Jedná se o závažný problém, protože uhlí a celá mikroekonomika Moravskoslezského kraje 

je závislá, více �i mén�, celá desetiletí na uhelném pr�myslu a kraj tento typ pr�myslu 

pot�ebuje. Návaznost dalších odv�tví pr�myslu na uhelný pr�mysl je z�ejmá.  

„V Moravskoslezském kraji se v sou�asnosti nachází celkem 30 535 pr�myslových 

subjekt�, z toho drtivá v�tšina ve zpracovatelském pr�myslu, zejména ve výrob� kovových 

konstrukcí a kovod�lných výrobk� a ve výrob� elektrických za�ízení.“ [14] 

Je nutné bezezbytku využít veškeré nerostné bohatství v kraji a celou infrastrukturu, 

která byla mnohá desetiletí p�izp�sobována tak, aby tomuto pr�myslu vyhovovala. 

Otázka t�žby ložiska Frenštát není ješt� definitivn� uzav�ena. 

3.2.4 Sektor zákazník�

Spole�nost OKD, a.s. nachází své zákazníky jak na tuzemském tak i na regionálním 

evropském trhu s �erným uhlím. Obchoduje s energetickým a koksovatelným uhlím. 

P�irozený trh je definován geografickou polohou ložiska, na kterém spole�nost OKD, a.s. 

t�ží, p�epravními vzdálenostmi a v neposlední �ad� i historickými vazbami.  

Nalezení odbytu mimo Evropu je obtížné. Pro úsp�šné prodání uhlí mimo p�irozený 

region je omezujícím faktorem kvalita nabízeného produktu, dopravní vzdálenost a 

omezený p�ístup vnitrozemské firmy k rozhodujícím p�ístavním kapacitám.  Hlavními 

exportními teritorií a zákazníky OKD, a.s. jsou zejména sousední státy jako Rakousko, 

Slovensko, Polsko a Ma�arsko.[9] 

Nejv�tší zákazníci OKD, a.s. 
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Tabulka �. 4 

Zdroj: Výro�ní zpráva 2009, OKD, a.s. [10] 
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3.2.5 Sektor dodavatel�

D�lní podnik nemá kapacitu a ani poslání zajiš
ovat všechny vstupy do dobývání 

z vlastních zdroj�. Je nucen si tyto vstupy opat�ovat dodavatelským zp�sobem. Moderní 

uhelné hornictví se vyzna�uje vysokým stupn�m mechanizace. D�vodem je maximalizace 

t�žebního výkonu a produktivity práce. Strojní technika v �ernouhelném hornictví pracuje 

ve specifických podmínkách. Je �asto nutná bezvýbušná úprava stroj� a strojního za�ízení. 

Je pot�ebná schopnost montáže strojního za�ízení z menších celk� v jeden celek p�ímo na 

míst�, kde bude strojní za�ízení vykonávat svou �innost. D�vodem pot�eby vysokého 

stupn� montáže a demontáže stroj� je kapacita a velikost t�žní klece resp. t�žní jámy, 

kterou se popouští do dol� veškerý materiál. Je si nutné uv�domit, že strojní za�ízení �asto 

tvo�í celé komplexy, které jsou mnohdy automatizované a navazují p�ímo na sebe. 

Manipulace v d�lním prost�edí je složitá. Doprava strojního za�ízení a uvedení do provozu 

zabírá zna�nou �ást pracovních sm�n pracovník�, a tím snižuje produktivitu práce. 

Dalším specifikem hlubinného hornictví je fakt, že strojní za�ízení pracuje v 

agresivním vlhkém prašném klimatu. Proto strojní za�ízení �asto po svém využití je tak 

znehodnoceno, že z�stává v d�lním díle opušt�no. Jeho doprava na povrch, oprava a 

následné znovuzavedení do výroby je ekonomicky nevýhodná. Strojní za�ízení musí být 

odolné a fungovat v nep�etržitém režimu. Strojní za�ízení je sofistikované, pot�ebuje 

odborné �ízení ze strany obsluhy, pot�ebuje odborný servis, nejlépe ze strany dodavatele.  

V sou�asné dob� OKD, a.s. nakupuje dobývací technologie od n�meckých dodavatel�. 

D�vodem je v�tší technická vysp�lost a automatizace dobývacích komplex�. Nevýhodou 

jsou vyšší náklady spojené s údržbou a b�žnou opravou za�ízení. 

N�mecká technologie p�edstavuje moderní technologii, která se pro hlubinné dobývání 

používá i v n�meckých hlubinných dolech. Výhradním dodavatel je n�mecký podnik  

Bucyrus Europe GmbH. 

Razicí kombajny dodává podnik Voest Alpine Mining a Eickhoff. Vrtací ná�adí 

a p�íslušenství dodává podnik Sandvik Mining and Construction. H�eblové dopravníky 

OKD, a.s. nakupuje od polské firmy Ryfama. N�meckého výrobce  

Bucyrus Europe GmbH.  

Dalším velkým dodavatelem materiálu do OKD, a.s. je globální gigant Mittal se svou 

ostravskou pobo�kou ArcerolMittal Ostrava. OKD, a.s. od ArceroluMittal nakupuje d�lní 

výztuže. Další železné komponenty, které jsou nutné pro zajišt�ní otev�eného d�lního 

prostoru p�ímo p�i d�lní �innosti, se nakupují od lokálních menších dodavatel�.  
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Provozní kapaliny a pohonné hmoty OKD, a.s. nakupuje od dodavatele 

Metalimex, a.s. Dodavatelem trhavin pro OKD, a.s. je firma EXPLOSIVE Service, a.s. 

D�evo, které je stále nutné pro každý d�l, OKD, a.s. nakupuje od státního podniku 

Lesy �eské republiky. 

Spole�nost OKD, a.s. je spolehlivým obchodním partnerem s dobrou platební 

morálkou. V �eské republice je pro drtivou v�tšinu dodavatel� OKD, a.s. strategickým 

obchodním partnerem. Z tohoto d�vodu je pozice OKD, a.s. v obchodním jednání o 

dodávkách a nových zakázkách silná.  

OKD, a.s. využilo p�íznivých podmínek na trhu ješt� p�ed hospodá�skou krizí a 

nastartovalo program investic do provoz� tzv. (POP 2010). V rámci Programu 

optimalizace produkce pokra�oval investi�ní program na dodávky d�lních stroj� a za�ízení 

pro ražby d�lních d�l a dobývání uhlí systémem st�nování, v�etn� technologických 

za�ízení pro v�trání, klimatizaci, svorníkování. V roce 2009 se nainvestovalo do 10 

kompletních porubových komplex� a 19 razicích komplex� s kombajny, vrtacími vozy a 

naklada�i špi�kové úrovn� 3 711,9 milion� K�. Dodávky nových technologií v rámci 

programu POP 2010 pokra�ovaly i v roce 2010. [10] 

3.2.6 Sektor konkurent�

Sektor p�ímých konkurent� je dán geografickou polohou �eské republiky, kde  

OKD, a.s. podniká. Nejv�tšími konkurenty jsou uhelné spole�nosti z Polska. 

Polsko 

Polské zásoby �erného uhlí se nacházejí zejména v hornoslezské pánvi, která leží na 

jihozápad� zem�, podél hranice s �eskou republikou. Okolo 80 % pánve leží na polském 

území. Doložené geologické zásoby �erného uhlí, oce�ované na 65 miliard tun, jsou 

umíst�ny v Horním Slezsku, dále v dolnoslezské oblasti a oblasti tzv. Lublinské pánve.  

Polohy jednotlivých uhelných pánví v Polsku znázor�uje podrobn� mapa viz. p�íloha �. 5. 

Kvalita hornoslezského �erného uhlí je obecn� velmi vysoká, s relativn� nízkou úrovní 

obsahu síry a popela. Jedna t�etina prokázaných polských zásob �erného uhlí je uhlí 

koksovatelné. Protože polské spole�nosti dobývají uhlí v hornoslezské pánvi, vyt�žené 

polské uhlí vykazuje podobné kvalitativní znaky, jako uhlí dobývané OKD, a.s. [10] 

Polsko je jediným sv�tovým exportérem uhlí vykonávající t�žbu v Evrop�. Celkový 

polský export se však v roce 2008 prudce propadl na mén� než 8 milion� tun 

(pro srovnání - v roce 2005 dosahoval 19,5 milion� tun), z �ehož 80 % �inilo energetické 

palivové uhlí a 20 % koksovatelné uhlí. Tento klesající trend exportu bude pokra�ovat. 
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N�mecko, �eská republika a Rakousko byly pro Polsko nejv�tšími exportními uhelnými 

trhy. [15] 

T�žba �erného uhlí v Polsku 

Graf �. 5    Zdroj: MPO, [33] 

A�koli produkce polského �erného uhlí v posledních 20 letech klesala, a to zejména 

od roku 1997, Polsko je nejv�tším producentem uhlí v Evrop�. V roce 2008 produkce 

�inila 83,6 milion� tun �erného uhlí a 59,7 milion� tun hn�dého uhlí. [15] 

T�žba �erného uhlí v Polsku 
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Tabulka �. 5  Zdroj: IEA Energy Statistics, [34] 

Pokles v oblasti t�žby �erného uhlí odráží hlubokou restrukturalizaci pr�myslu, která 

má za cíl eliminovat neziskové doly snížením p�ebyte�ného výrobního potenciálu, 

podstatn� snížit po�et zam�stnanc�, eliminovat vládní podpory atd. 

Polské doly jsou považovány za silného konkurenta i proto, že uhelný pr�mysl 

je v Polsku nejv�tším pr�myslovým odv�tvím a zárove� nejv�tším zam�stnavatelem. 

Nicmén� jeho nevýkonnost, vedoucí k velkým ro�ním ztrátám, zap�í�inila, že vláda 

p�istoupila k reform� tohoto sektoru.  

V roce 1998 zavedla p�tiletý (1998-2002) Reformní program �ernouhelného sektoru, 

který m�l za cíl snížit po�et zam�stnanc� z 248 000 na 140 000 na konci roku 2002.  

V únoru 2003 konsolidovala n�kolik upadajících uhelných spole�ností do skupiny 

Kompania Weglowa (A.S.), která je nyní nejv�tší uhelnou spole�ností v Evrop�. 
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V listopadu 2003 vláda zavedla druhý program, aby dále konsolidovala a reformovala 

polský uhelný sektor – Program restrukturalizace �ernouhelného t�žebního odv�tví pro léta 

2003 – 2006. Program m�l v plánu uzav�ít nerentabilní doly a snížit zam�stnanost na 

dobrovolné bázi. Tomu, kdo dobrovoln� sektor opustil, vláda poskytla zam�stnání v jiném 

soukromém odv�tví a další podporu jako rekvalifikaci, sociální podporu, p�ed�asný odchod 

do d�chodu atd. Program m�l též v plánu do roku 2006 zprivatizovat polský uhelný 

pr�mysl. V roce 2004 Sv�tová banka poskytla Polsku p�j�ku 160 milion� amerických 

dolar� na podporu tohoto restrukturaliza�ního programu.  

V �ervnu 2009 byly státem uvedeny na varšavskou burzu akcie uhelné spole�nosti 

Lubelski W�giel Bogdanka. [15] 

NWR se snaží získat podíl p�i privatizaci polského hornictví, dosud bohužel bez 

výrazného úsp�chu. Prodej nepodporují ani polské odborové organizace. [16] 

Ukrajina

Ukrajina pat�í charakterem svého ekonomického komplexu k zemím, kde dominuje 

surovinov� energetický aspekt. 

Národní hospodá�ství tvo�í z cca 40 % pr�myslová výroba, z toho t�žební odv�tví 

cca 10%, zbytek energetický komplex. [17] 

Zásoby uhlí na Ukrajin� se odhadují na 56,7 miliard tun, což Ukrajinu staví na šesté 

místo ve sv�t�. Hlavní uhelné revíry pro �erné uhlí jsou v don�cké oblasti na východ� a 

lvovské na západ� zem�. Ložiska hn�dého uhlí jsou soust�ed�na zejména kolem m�sta 

Dn�propetrovsk. V�tšina z tém�� 200 dol�, které se v zemi nacházejí, jsou otev�eny p�es 

40 let a pat�í k nejhlubším, nejnebezpe�n�jším a nejmén� efektivním na sv�t�. [17] 

V po�tu nehod zem� drží druhou p�í�ku hned za �ínskou lidovou republikou. Velká 

�ást ukrajinských dol� z�stává ve státním vlastnictví, privatizována byla pouze �ást. [17]  

T�žba uhlí v roce 2009 poklesla oproti roku 2008 o 7% na 72,219 milion� tun i p�esto, 

že podle energetické strategie zem� byla pro rok 2010 p�edpokládána t�žba v objemu  

110 milion� tun. V sektoru pracuje p�es p�l milionu lidí. I p�es vlastní zásoby je Ukrajina 

nucena �ást uhlí dovážet. S ukrajinským koksovatelným uhlím se na evropském trhu tém��

neobchoduje. [17] 

N�mecko 

V N�mecku je t�žba �erného uhlí velmi nákladná a mnohdy nerentabilní. T�žba je 

podporována dotacemi. Postupné snížení podpor v �ase vedlo k zna�né redukci sektoru. 

Zatímco v roce 1991 bylo v N�mecku v provozu 26 �ernouhelných dol� a zam�stnávaly 
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122 871 horník�, v roce 2003 už bylo v provozu jen 10 dol� a zam�stnaných bylo 45 581 

horník�. [20] 

Produkce �erného uhlí se snížila ze 76,6 milion� tun v roce 1990 na 15 milion� tun 

v roce 2009. [20] 

Vývoj t�žby �erného uhlí v N�mecku 

Graf �. 6  Zdroj: MPO, [33] 

�erné uhlí je v N�mecku používáno zejména p�i výrob� elekt�iny, železa a oceli. 

Nejd�ležit�jšími n�meckými ložisky �erného uhlí jsou pánve v Porú�í a Sársku. Z Porú�í 

pochází více jak ¾ veškeré n�mecké t�žby tohoto uhlí. [18]

Dnes se zde t�ží v útlumovém režimu. Podle vlády má import uhlí ze zahrani�í v�tší 

smysl než podpora domácí t�žby. V posledních letech N�mecko dotovalo vlastní t�žbu 

více jak 160 miliardami EUR. [18]

S klesající domácí produkcí uhlí se N�mecko stalo významným dovozcem uhlí. 

Nejv�tšími dodavateli jsou JAR, Polsko, Rusko, Kolumbie, Spojené státy a Austrálie. [21]  

V sou�asnosti šest zbývajících n�meckých dol� (viz p�íloha �. 6) bude vláda finan�n�

dotovat nejdéle do roku 2018. [20] 

T�žba v N�mecku 

T�žba �erného uhlí v N�mecku probíhá v revírech Ruhr, Saar a Ibbenbüren. Polohy 

jednotlivých �ernouhelných pánví v N�mecku znázor�uje podrobn� mapa viz. p�íloha �. 7. 

V roce 2009 v t�chto revírech bylo vyt�ženo 13,8 milion� tun �erného uhlí.  

To p�edstavovalo snížení t�žby o 3,3 mil. tun, což je pokles o 19,4 % oproti roku 2008.  

Ve sledovaném období (2009) výroba koksu dosáhla v N�mecku 1,5 milion� tun, ale 

oproti roku 2008 klesla o 25,4 %. 
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Zam�stnanost v n�meckých �ernouhelných dolech s útlumovou �inností samoz�ejm�

dlouhodob� klesá. V období 2008 až 2009 se snížil po�et zam�stnanc� v dolech 

o 3 070 pracovník� na celkový po�et 27 313. Od tohoto �ísla je t�eba ješt� odpo�ítat 

3 909 pracovník�, kte�í v tomto roce procházeli rekvalifika�ními programy na t�žebních 

podnicích. To znamená že reáln� na d�lních podnicích pracovalo v pozicích, které jsou 

úzce svázány s výrobním procesem, 23 098 pracovník�. Z t�chto pracovník� bylo 

ješt� 1 715 pracovník� nasazeno na další speciální práce. [20.] 

Vývoj t�žby �erného uhlí v N�mecku v období 2008 - 2009 

�?,)@+A�/)B2/7� �&&$� �&&-� 4).536+7�

�8C2� �����$�"""� �"�6���"""� G.H�

�112� 6���"""� 6$��"""� G.H�

�**95*M295� ��6"��"""� ��76��"""� G.H�

I9&-9A� ���"�6�""7� ����$7�""6� G.H�

Tabulka �. 6   vlastní výroba 

Zdroj: STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT E. V. [20] 

Špan�lsko

I p�estože Špan�lsko nepat�í do p�ímého okolí OKD, a.s. a ovliv�uje ho jen 

minimáln�, uvádím i tento p�íklad, nebo
 jsem se osobn� mohl p�esv�d�it o úrovni 

dobývání a hovo�it o problematice útlumu a restrukturalizaci jeho �ernouhelného 

pr�myslu. Diskutoval jsem o aktuální situaci v hornictví s manažerem podniku Industrias 

Doy, seznámil se s provozem jejich koksovny a problematikou obchodu s koksem.  

Možnost pobývat ve Špan�lsku jsem získal díky p�lro�ní studijní cest� v rámci 

programu ERASMUS.  

Vládou vlastn�né podniky t�ží nejv�tší množství uhlí v zemi. 

Nejv�tším je podnik HUNOSA, který vláda vlastní prost�ednictvím holdingu  

SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). 

Plán pro budoucnost t�žby uhlí na léta 1998 – 2005 po�ítal s postupným snižováním 

státní pomoci pr�myslu a postupným snižováním produkce až o 30 %. Zám�rem bylo i 

snížit produkci uhlí z 18 milion� tun na 13 milion� tun.  

V roce 2009 vyprodukovalo Špan�lsko okolo 10 milion� tun uhlí. �erné uhlí z toho 

tvo�ilo zhruba 7 milion� tun. Spot�ebovalo 26,3 milion� tun uhlí. Je tedy siln� závislé na 

dovozu. Nejv�tší podíl na spot�eb� uhlí má sektor výroby elekt�iny. Výroba elektrické 

energie z uhlí pokrývá zhruba 18 % celkové pot�eby energie v zemi. Špan�lský uhelný 

pr�mysl zam�stnává a
 p�ímo �i nep�ímo okolo 50 000 lidí. [22] 
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�erné uhlí ve Špan�lsku se nachází na severozápad� zem� – oblast Asturie, menší 

ložiska jsou pak na jihozápad� u m�st Sevilla, Cordoba a Badajoz a také na severovýchod�

zem� v oblasti Katalánie a Aragonie. [22] 

Evropská komise ke konci roku 2010 podlehla politickému tlaku a ustoupila od návrhu 

na rychlejší zastavení toku finan�ních prost�edk� do neziskových t�ža�� �erného uhlí ve 

státech Evropské unie. Aktuální doporu�ení EK národním vládám po�ítá s pokra�ováním 

t�chto subvencí až do 31. prosince 2018. [23] 

3.3 Zahrani�ní okolí podniku 

Zahrani�ní okolí podniku je tvo�eno trhem, na kterém jsou potencionální odb�ratelé 

a producenti, kte�í vstupují na trh se svými produkty jako konkurenti OKD, a.s.  

Mnohé zem� se spoléhají na domácí dodávky uhlí. Jedná se o zem� s dostate�nými 

zdroji a které s uhlím také obchodují na domácím trhu. Jsou to velcí hrá�i, jako je �ína, 

USA, Indie, Austrálie, Jižní Afrika a Rusko. [21] 

Každá zem� však m�že být i potencionálním importérem. D�vodem importu není 

pouze nedostatek domácích zdroj� uhlí, ale také pot�eba importovat specifické typy uhlí do 

zem�. Z pohledu kvantity uhlí jsou hlavními producenty �ína, USA a Indie.

Specifikem na trzích se strategickými surovinami je to, že dodávky uhlí nep�icházejí 

do jednotlivých zemí pouze od jednoho producenta. D�vodem je energetická bezpe�nost, 

kdy výpadek dodávek uhlí od jediného dodavatele by mohl zp�sobit destabilizaci v zemi 

nebo v celém regionu.  

Nap�íklad Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) dováží uhlí 

z Austrálie, Kolumbie, Polska, Ruska, Jižní Afriky a USA. [21] 

Státy nemající dostatek surovin �eší tento problém importem uhlí ze zemí s p�ebytkem 

této suroviny. [29] 

3.3.1 Atlantický a tichomo�ský trh 

Mezinárodní obchod s energetickým uhlím probíhá p�evážn� na dvou dopravních 

tepnách, a to p�es Atlantický a Tichý oceán. Obchod mezi Severní, Jižní Amerikou 

a Evropou, taktéž i obchod mezi Evropou a Austrálií probíhá p�es Atlantický oceán. Takto 

dopravené uhlí je ur�ené pro spot�ebu v zemích OECD, ale zejména pak pro zem� západní 

Evropy, jako je Spojené království Velké Británie a severního Irska, N�mecko 

a Špan�lsko. Hlavními dodavateli na tento trh je JAR, Rusko, Kolumbie, Venezuela a 

USA. [21], 
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Tichý oceán slouží k doprav� uhlí mezi Austrálií a asijskými zem�mi p�edevším do 

Japonska, �íny, Indie, Koreje a Tchaj-wanu. [21]  

Obchodování p�es Tichý oceán v sou�asnosti tvo�í 60 % veškerého obchodu 

s energetickým uhlím. D�vodem je, že se na této trase obchoduje s australským uhlím. 

Austrálie je nejv�tším sv�tovým exportérem uhlí. Vyváží p�es 261,7 Mt uhlí 

energetického uhlí a 136,5 Mt koksovatelného uhlí. Celková t�žba Austrálie �iní 335,2 Mt. 

Skoro ¾ australského exportu mí�í na asijský trh. [21] 

Hlavní toky obchodu uhlím 

Obrázek �. 5       Zdroj VDKI, Hamburg 2007, aktualizováno, [31] 

Nejv�tší importé�i energetického uhlí 

Graf �. 7   Zdroj:  The 2010 Coaltrans World Coal Map – Peabody [32] 
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Nejv�tší importé�i koksovatelného uhlí 

Graf �. 8   

Zdroj: The 2010 Coaltrans World Coal Map – Peabody [32] 

Nejv�tší exporté�i energetického uhlí 

Graf �. 9   

Zdroj: The 2010 Coaltrans World Coal Map – Peabody [32] 
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Nejv�tší exporté�i koksovatelného uhlí 

Graf �. 10  

Zdroj: The 2010 Coaltrans World Coal Map – Peabody [32] 

Export uhlí z JAR do Evropy bude ovliv�ovat rozvoj domácího energetického 

pr�myslu a nár�st možností zm�ny exportního teritoria. Zvýšená poptávka z Indie však 

m�že navýšit ceny, za které bude JAR ochotna zásobovat lodní dopravou Evropu. Ceny 

uhlí na evropském trhu se budou zvyšovat. M�že nastat situace, kdy ochota JAR zásobovat 

západní Evropu bude minimální. [29] 

USA exportuje své koksovatelné uhlí i do zemí východní Evropy (koksovatelné uhlí – 

Slovensko, Polsko, Ukrajina). Nejv�tším odbytišt�m je Japonsko, Jižní Korea a Evropa. 

[29] 

3.3.2 Vliv globálních veli�in na kontrakty OKD, a.s. 

OKD, a.s. je ovliv�ována vývojem v sv�tovém uhelném sektoru jako každý jiný 

podnik. Nejvíce pak situací v Polsku, Rusku a p�ípadn� i na Ukrajin�. 

Polsko 

Polské zdroje �erného uhlí budou mít významnou roli pro region st�ední Evropy i p�es 

pokra�ující racionalizaci polského hornictví. Snahy o otvírání nových zdroj� uhlí jsou již 

zaznamenány. Zahrani�ní energetické podniky se zase snaží o investování do svých 

teplárenských aktivit v Polsku. Cht�jí využít potencionál polského hornictví pro výrobu 
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elektrické energie v sousedství uhelných dol

závislá z 95 % na výrob�

Rusko 

Surovinová síla Ruska roste. Firma Gazprom se snaží

V nedávné dob� se SUEK spoji

uhlí v Rusku. Ložiska, která spravuje

Rozvoji ruského hornictví brání 

nedostate�ná dopravní infrastruktura

železni�ních voz� a kapacity v

Vzhledem k akvizicím p

exportního potenciálu Ruska i do st

dovozech ruského uhlí do Polska. 

Polska p�es 6 milion� tun uhlí. 

Vzhledem k vývoji rostoucí spot

exportu �erného uhlí a p

nebude zbývat adekvátní 

vzdálenosti sibi�ských ložisek budou producenti 

Zdroj: 

V posledních letech 

koksovatelného uhlí. Železá

sousedství uhelných dol�. Je nutné upozornit, že polská energetika je 

výrob� elektrické energie v uhelných elektrárnách.

Surovinová síla Ruska roste. Firma Gazprom se snaží o horizontální integraci.

SUEK spojil s Gazpromem. SUEK je nejv�tším producentem 

která spravuje, obsahují 5,8 miliard tun uhlí. 

uského hornictví brání zejména zastaralá dobývací technologie, dále pak 

ná dopravní infrastruktura, propustnost železni�ních tratí, nedostatek 

 a kapacity v p�ístavech. [19], [21]  

akvizicím p�edních ruských koncern� v odv�tví lze o

exportního potenciálu Ruska i do st�edoevropského regionu. Toto lze dokumentovat na 

dovozech ruského uhlí do Polska. Ruský koncern SUEK v roce 2010

� tun uhlí. [19], [21]  

vývoji rostoucí spot�eby �erného uhlí v Rusku a 

erného uhlí a p�edevším koksovatelného uhlí významn�

adekvátní kapacita pro export do st�ední Evropy

ských ložisek budou producenti preferovat dáln� východní trhy.

Nejv�tší importé�i energetického uhlí

Graf �. 11  

Zdroj:  The 2010 Coaltrans World Coal Map – Peabody

posledních letech sledujeme též výraznou vertikalizac

Železá�ské giganty jako ArcelorMittal, Severstal, Evraz nebo 
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Je nutné upozornit, že polská energetika je 

[19], [21]  

 o horizontální integraci.

tším producentem �erného 

zejména zastaralá dobývací technologie, dále pak 

�ních tratí, nedostatek 

�tví lze o�ekávat nár�st 

Toto lze dokumentovat na 

roce 2010 vyvezl z Ruska do 

Rusku a �ín� jsou možnosti 

edevším koksovatelného uhlí významn� limitované. Rusku 
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� východní trhy. [19], [21]  

Peabody [32] 

sledujeme též výraznou vertikalizací v segmentu t�žby 

Severstal, Evraz nebo t�žební 
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spole�nost Mechel získavají v rámci svých akvizi�ních aktivit stále v�tší vliv na t�žbu a 

zpracování koksovatelného uhlí. 

Ukrajina 

Ukrajina se soust�edí na omezení své závislosti na ruském plynu. Ruský zemní plyn 

byl pro Ukrajinu výhodný p�i snaze diverzifikovat svou energetickou závislost na uhlí 

v energetickém mixu Ukrajiny. �ešení prost�ednictvím ruského plynu však z dnešního 

pohledu nebylo š
astné. Ukrajina se proto snaží vymanit z geopolitického vlivu Ruska. 

Roste snaha zvýšit t�žbu ukrajinského uhlí. To naráží na zastaralou technickou úrove�

ukrajinských dol�. Poptávku po uhlí zvyšuje i ukrajinský hutní pr�mysl. Kapacita 

ukrajinského �ernouhelného hornictví v oblasti kvalitního koksovatelného uhlí 

nedosta�uje. Ukrajina proto musí importovat koksovatelné uhlí z USA. Export 

ukrajinského uhlí do regionu st�ední Evropy se proto ned�je a v budoucnu se 

nep�edpokládá. [19], [21] 

3.3.3 Tvorba ceny kone�né dodávky energetického uhlí  

Obchodování s komoditami pat�í mezi nejstarší organizované trhy. Nej�ast�ji 

používaným nástrojem je komoditní swap. Vzhledem k vysoké mí�e fluktuace komoditních 

cen v porovnání s m�novými kurzy �i úrokovými sazbami bývají komoditní opce v�tšinou 

relativn� drahé. Globální uhelné giganty obchodují svou produkci na burzách. Nástrojem 

obchodování je komoditní swap. Pomocí swapu si m�že spole�nost zajistit fixní cenu 

p�íslušné komodity, a tím pádem omezit závislost na vývoji tržních cen. Na komoditních 

trzích je také možné provád�t zajišt�ní pomocí op�ních kontrakt�. Specifika opcí jsou 

podobná jako u ostatních trh�, jedná se tedy o kontrakty, kdy vlastník opce má právo 

rozhodnout se, zda zajišt�ní využije �i nikoli. [24] 

Vypo�ádání komoditního swapu probíhá v�tšinou jednou m�sí�n� a porovnává se 

pr�m�rná m�sí�ní cena se zafixovanou úrovní. V p�ípad� zajišt�ní proti r�stu ceny dostane 

spole�nost vyrovnání rozdílu cen, jestliže je aktuální pr�m�r nad úrovní zajišt�ní. Naopak 

v p�ípad� poklesu spole�nost rozdíl uhradí. [24] 

Ceny koncové dodávky uhlí z místa nakládky do místa vykládky se �ídí podle vývoje 

index�. 

API 2 (All Published Index number 2) je významným cenovým indexem pro nejv�tší 

trh s uhelnými deriváty. Ur�uje celkovou cenu uhlí s doložkou CIF v p�ístavech 

ozna�ovaných v praxi jako ARA (Amsterdam, Rotterdam a Antverpy) s dobou dodání 90 

dn� pro evropské odb�ratele. [25] 
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API 4 (All Published Index number 4) je další významný cenový index, který platí pro 

energetické uhlí z Jihoafrické republiky s dopravní doložkou FOB (free on board).  

Koksovatelné uhlí zatím nemá žádný obecn� uznávaný index vývoje cen, nicmén�

snaha o uzavírání m�sí�ních kontrakt� je z�ejmým krokem ve snaze vytvo�it též index na 

australské koksovatelné uhlí. [25] 

Obchodování v �R 

Na rozdíl od m�nového �i úrokového zajišt�ní nejsou v rámci �R komoditní deriváty 

zcela zab�hnutými instrumenty. V minulosti se zajiš
ování komoditního rizika v�novaly 

pouze n�které velké spole�nosti, nabídka komoditních instrument� se proto za�íná 

rozši�ovat teprve v poslední dob� v souvislosti se zmín�nou deregulací cen energií. 

Výše exportu do Evropy ovliv�uje významnost konzument� uhlí mimo Evropu. 

Evropa je v žeb�í�ku významnosti až t�etí v po�adí za nejv�tšími odb�rateli jako je �ína a 

Indie. [ 24] 

Import do t�chto destinací stále roste a o�ekává se r�st i v budoucnu. To je d�vod, 

pro� na evropském regionálním trhu, kde p�sobí OKD, a.s., pom�rn� úsp�šn� podnikají 

uhelné spole�nosti, které za sebou doposud nem�ly silného finan�ního partnera. OKD, a.s. 

je schopna do ur�ité vzdálenosti od své t�žby nabízet odb�ratel�m svou produkci s nejnižší 

cenou i se zapo�ítáním dopravného. Využívá tzv. regionální rentu.  

3.4 Výhled obchodu OKD, a.s. pro rok 2011 

Firma p�edpokládá v roce 2011 produkci ve výši p�ibližn� 11 milion� tun uhlí 

a 800 tisíc tun koksu.  

Externí prodeje dle o�ekávání NWR by letos m�ly dosáhnout p�ibližn� 10,3 milion�

tun uhlí (rovnom�rn� rozd�leno mezi koksovatelné a energetické uhlí) a 720 tisíc tun 

koksu. [26] 

NWR již veškeré ceny prodávaného koksovatelného uhlí stanovuje kvartáln�. To 

umožní lepší slad�ní cenové politiky pro koksovatelné uhlí s vývojem na mezinárodních 

trzích s uhlím. 

Globální dopad situace v Japonsku sm�ruje k r�stu cen uhlí spole�n� s pokra�ující 

silnou poptávkou po uhlí z Asie. OKD, a.s. v objemech prodej� není omezena poptávkou, 

ale tím, co je schopna vyt�žit vzhledem ke své omezené provozní kapacit�.  

V sou�asnosti každá tuna uhlí, která je vyt�žena, je již prodána a OKD, a.s. proto t�ží 

v blízkosti úrovn� 100 % své kapacity. [27] 
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3.4.1 Energetické uhlí 

OKD, a.s. se dohodla s odb�rateli na zvýšení ceny energetického uhlí na letošní rok 

v pr�m�ru o 13 % na 71 EUR/tun. Na druhé kalendá�ní �tvrtletí roku 2011 z�stává cena 

nezm�n�na. [27] 

3.4.2 Koksovatelné uhlí 

Pr�m�rná sjednaná cena koksovatelného uhlí pro dodávky na druhé kalendá�ní 

�tvrtletí roku 2011 dosáhla 215 EUR/tun, což p�edstavuje navýšení o 35 % oproti cenám 

realizovaným v prvním �tvrtletí. [27] 

3.4.3 Koks 

Pr�m�rná prodejní cena koksu sjednaná pro druhé kalendá�ní �tvrtletí roku 2011 �iní 

400 EUR/tun, což p�edstavuje navýšení o 19 % oproti cenám realizovaným v prvním 

kalendá�ním �tvrtletí [27] 

Všechny oznámené ceny vycházejí ze sm�nného kurzu 24,30 CZK/EUR. Ceny se 

uvád�jí jako kombinace pr�m�r� r�zných kvalitativních kategorií uhlí i koksu v dodací 

parit� EXW". [27] 
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4 Návrhy a doporu�ení 

Aktivní ložiska �erného uhlí v Evrop� jsou krom� ložisek v Polsku zna�n� vy�erpána.  

Z t�chto d�vod� je možnost otvírky nových ložisek limitována. Za sou�asných cenových 

pom�r� na trhu s uhlím je financování otvírky drahé. Proto je nutné maximalizovat t�žbu 

ze stávajících ložisek. To lze za p�edpokladu možnosti prohloubení stávajících jam a 

otvírky dalších pater. Z tohoto d�vodu je nutnost p�ehodnocení zásob z hlediska 

sou�asných rekordních cen a uvažovat o t�žb� dosud mén� nebilan�ních zásob. P�ijmout 

v�tší míru selektivní t�žby p�i maximálním využití dostupných poznatk� o ložisku a 

optimálním využití moderní dobývací technologie.  

Výhodou OKD je zainvestování do moderních dobývacích technologií, které umožnily 

vysoké ceny uhlí v letech 2007, 2008. Jejich návrat na rekordní úrovn� probíhá práv� te�

v prvním pololetí roku 2011. 

OKD, a.s. m�že �áste�n� využívat vysokých cen a regionální renty. Trh se však 

otevírá zejména díky import� koksovatelného uhlí ze zámo�í a energetického uhlí z Ruska.  

Logistické bariéry se postupn� uvolní. Otev�enost trhu a finan�ní zranitelnost t�ža�� se 

pak ukáže p�i poklesu cen a p�evisu nabídky.  

Energetické uhlí bude ješt� v obtížn�jší pozici než koksovatelné uhlí. Jeho kvalita 

bude klesat. Jediným zp�sobem jak docílit adekvátního prodeje je investovat do 

úpravnických proces�. Soust�edit se na co nejv�tší zisk nerostu použitelného ke spálení 

v �ernouhelných elektrárnách a teplárnách. 

Spole�nost OKD, a.s. se již tímto sm�rem vydala. D�kazem je investice do nové 

úpravnické technologie na dole �SM.   

Na regionálním trhu bude sílit trend dovozu uhlí ze sv�ta. OKD, a.s. nemá sílu 

dlouhodob� tomuto trendu odolat z d�vodu absence kvality dobývaného nerostu 

v Ostravsko – karvinském revíru. OKD, a.s. by se m�la snažit hledat nové akvizice 

v podob� zisku nových t�žebních možností, které by pomohly tento trend oslabit. 

Kolísání cen na trhu v rámci ekonomického cyklu bude �ast�jší. Eliminací dopad� na 

OKD, a.s. je snaha vytvo�it uhelnou spole�nost, která bude mít dlouhodob� zajišt�nou 

t�žbu a odbyt v podob� stát�, kde rychle roste spot�eba uhlí. 

Dnes se jeví snaha NWR získat v privatizaci akvizice v Polsku jako nepr�chodná. Je 

t�eba po�kat na ješt� p�ízniv�jší podmínky pro NWR, které by investici do polského 

aktivního �ernouhelného hornictví umožnily. 
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NWR musí dlouhodob� pozitivn� p�sobit na polskou stranu. Nabízet své know – how 

spojené se zkušenostmi s používáním moderní d�lní techniky, která bude šetrná k polským 

ložisk�m a prodlouží jejich životnost. Musí nabídnout perspektivu rozvoje polského 

hornictví spojenou s podporou v zam�stnanosti. 
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5 Záv�r 

V diplomové práci jsem ukázal, že OKD, a.s. je t�žebním podnikem, který významn�

ovliv�uje regionální trh s uhlím. 

Analýzou se prokázalo, že globální vliv na oborové okolí OKD, a to zejména po roce 

2004, roste.  

Dosud pozitivní vlivy p�evážn� rostoucích cen surovin pro podnik však p�ináší �asté a 

výrazn�jší kolísání cen v kratším období, které je patrné zejména po roce 2008. �ast�jší 

st�ídání hospodá�ských cykl� klade daleko v�tší náro�nost nejen ve sfé�e finan�ního 

plánování firmy, ale též v tvorb� a dodržování konsistentní strategie.  

OKD, a.s. hraje v sou�asnosti významnou roli v regionu. I p�esto musí podnikat kroky, 

aby si tuto roli udržela i ve st�edn�dobém horizontu, a to zejména na zdrojové stran� svého 

podnikání. 

OKD, a.s. se musí za�ít ješt� intenzivn�ji orientovat na podnikání, které nebude 

vázáno na uhelné ložisko v �R. Perspektivní se pro OKD, a.s. jeví investovat své finan�ní 

prost�edky do akvizicí na východ od �R. Jedná se o polské doly, ukrajinské doly, p�ípadn�

financování otvírky ložiska na východ� Evropy, p�ípadn� mimo Evropu. 

OKD, a.s. potažmo NWR musí být schopno opat�it si finan�ní prost�edky na tyto 

projekty. 

Proto se NWR soust�edí pouze na provozování d�lního podnikání a ostatní aktivity 

v podob� p�íbuzných podnik� prodává. Kapitál získaný z prodeje investuje do svého 

rozvoje. 

I po konci t�žby �erného uhlí v �R bude NWR v kraji p�sobit. Bude realizovat 

rekultiva�ní práce dané ze zákona a p�em��ovat krajinu na rekrea�ní oblasti. Aby toto bylo 

uskute�nitelné, musí NWR mít dostatek kapitálu, který získá svou t�žební �inností mimo 

hranice �R.  

Výsledky analýzy oborového okolí OKD, a.s. prost�ednictvím Porterova modelu tyto 

záv�ry potvrzují.  

OKD, a.s. v sou�asnosti podniká v prost�edí, kde konkuren�ní rivalita v odv�tví je na 

pr�m�rné úrovni. V budoucnu lze o�ekávat nár�st konkurence v odv�tví, nebo
 poroste 

vliv import� do regionu. Kvalita dobývaného uhlí na vy�erpaném ložisku v �R bude pro 

OKD, a.s. limitující v konkuren�ním boji v��i polským dol�m. 

Hrozba vstupu do odv�tví významn� poklesne, protože v regionu, kde OKD, a.s. 

podniká, nebude „volné“ ložisko, které bude možno t�žit.  
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Vyjednávací síla zákazník� OKD, a.s. významn� poroste, protože produkt OKD, a.s. 

z ložiska bude horší kvality. Zákazníci si budou stále více ur�ovat kvalitu produktu, kterou 

cht�jí nakoupit. To bude omezující pro prodej produkce OKD, a.s. 

Vyjednávací síla dodavatel� v budoucnu poklesne, protože �innost OKD, a.s. v �R 

bude ve stádiu útlumu. OKD, a.s. již nebude pot�ebovat takové množství vstup� do 

hornické �innosti ze strany dodavatel�. 

Hrozba substitut� se v budoucnu pro OKD, a.s. bude zvyšovat. �erné energetické uhlí 

bude nahrazovat zejména zemní plyn. Nabídka substitut� bude závislá na rychlosti a 

navýší dopravní a p�ístavní kapacity. Pro další podobu energetického mixu �eské 

republiky bude d�ležitý vývoj kolem prolomení t�žebních limit� na hn�douhelných 

ložiscích v severních �echách. 
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6 P�ílohy  

P�íloha �. 1 

Porter�v model – vyhodnocení, Spider analýza - Porter�v model 

KONKUREN�NÍ RIVALITA V ODV�TVÍ 
(1 bod …nejnižší, 9 bod� nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 

1.A 

Po�et konkurent� a jejich konkurenceschopnost 
Je-li velký po�et konkurent� a je-li jejich 

konkurenceschopnost p�ibližn� stejná, pak rivalita 
v odv�tví roste. 

Málo p�ibližn� stejných konkurent� (1 bod)… 
hodn� p�ibližn� stejn� silných konkurent� (9 bod�) 

2 1 

1.B 

R�st odv�tví 
Jestliže poptávka po výrobcích/službách 

v odv�tví roste pomalu, pak je rivalita v odv�tví 
v�tší. 

Vysoký r�st poptávky (1 bod)…malý r�st 
poptávky (9 bod�) 

6 7 

1.C 

Podíl �istého jm�ní/prodeje – velké fixní 
náklady 

Vysoké fixní náklady jsou p�í�inou tlaku na 
využívání kapacit a také na snižování cen, tudíž 

stimulují konkuren�ní boj. 
Nízký (1 bod)…vysoký (9 bod�) 

7 9 

1.D 

Diference výrobk�/služeb 
�ím vyšší diferenciace výrobk�/služeb, jejich 

image, tím vyšší je ochrana proti konkurenci, tím 
nižší rivalita v odv�tví. Zákazník je výrobku/služb�

v�rn�jší 
Vysoká diferenciace výrobk�/služeb  

(1 bod)…nízká (9 bod�) 

2 2 
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1.E 

Diferenciace konkurent�
Jestliže se konkurenti liší svými strategiemi, 

p�vodem, silou, zemí p�vodu, p�ístupy ke 
konkuren�nímu boji, pak je konkuren�ní rivalita 

vyšší. Vývoj je h��e p�edvídatelný, mohou se 
vyskytovat „p�ekvapení“ atd. 
Nízká (1 bod)…vysoká (9 bod�) 

3 2 

1.F 

Rozši�ují se kapacity pouze ve v�tších 
p�ír�stcích? 

Jestliže ano, pak je konkuren�ní rivalita v�tší. 
Kapacity se rozši�ují v malých p�ír�stcích 

(1 bod)…ve v�tších 9 bod�) 

2 1 

1.G 

Intenzita strategického úsilí
Jestliže je v�tší po�et konkurent� v odv�tví 

systematicky zam��en na úsp�ch, pak je konkuren�ní 
rivalita velká 

intenzita strategického úsilí malá (1 bod) … 
velká (9 bod�)  

4 2 

1.H 

Náklady odchodu z odv�tví
Je-li nákladné odejít z odv�tví, pak je rivalita 

v�tší, firmy se zde snaží udržet. Tyto náklady mohou 
mít nap�íklad podobu uzav�ených dlouhodobých 
kontrakt�, nesplacených p�j�ek, realizovaných 

investic, strategických partnerství, zásob hotových 
výrobk�, emocionálních postoj� vlastník�, tradic atd. 

náklady odchodu jsou nízké (1 bod)… vysoké 
(9 bod�) 

7 8 

1.I 

Charakter konkurence, postoj k business 
etice

Konkurence se m�že odvíjet bu� formou 
„gentlemanské“ konkurence, nebo „gangsterskými“ 

formami. 
konkurence typu gentleman (1 bod) … 

gangster (9 bod�)  

2 6 
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1.J 

Ší�e konkurence
Konkurence m�že být omezena na ur�itý aspekt 

(nap�. cenu) anebo m�že být široká, uskute��ována 
více formami. V druhém p�ípad� je rivalita vyšší. 

konkurence je omezená jenom na ur�itý aspekt 
(1 bod) … je široká (9 bod�)  

3 2 

Celkem (z max. 90 bod�) = 38 41 
Pr�m�rné skóre (celkem/10) = 3,8 4,1 
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HROZBA VSTUPU DO ODV�TVÍ 
(1 bod …nejnižší, 9 bod� nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
2.A 

Economies of scale – úspory z rozsahu
Jestliže redukce náklad� z rozší�ení obchodních 

aktivit je velká, pak existuje menší hrozba vstup�
(malí za�ínající konkurenti nemají v odv�tví šanci). 

Úspory z rozsahu se mohou projevovat r�znými 
formami, nap�. redukcí výrobních náklad�, 

distribu�ních náklad� atd. 
Úspory z rozsahu jsou velké (1 bod) … malé 

 (9 bod�)  

2 1 

2.B 
Kapitálová náro�nost vstupu do odv�tví

Bariéry vstupu rostou s kapitálovou náro�ností. 
Velkou roli zde hraje také riziko podnikání, pot�eba 

know – how atd. 
kapitálová náro�nost vstupu je vysoká (1 bod) 

… nízká (9 bod�)  

3 1 

2.C 
P�ístup k distribu�ním kanál�m
�ím omezen�jší p�ístup k existujícím 

distribu�ním kanál�m, tím obtížn�jší je vstup do 
odv�tví. 

p�ístup k distribu�ním kanál�m  
je obtížný (1 bod) … je snadný (9 bod�)  

2 1 

2.D 
Pot�eba vlastnit p�i vstupu do odv�tví speciální 

technologie, know-how, patenty, licence atd.
ano (1 bod) … ne (9 bod�)  

3 1 

2.E 
P�ístup k surovinám, energiím, pracovní síle

není snadný (1 bod) … je snadný (9 bod�)  
5 2 

2.F 
Schopnost existujících konkurent� snižovat po 
vstupu nových konkurent� náklady a zlepšovat 

služby 
je vysoká (1 bod) … nízká (9 bod�) 

9 7 
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2.G 
Diferenciace výrobk�/služeb, loajalita zákazník�

existujících konkurent�
Jestliže výrobky/služby hlavních konkurent�  

jsou vysoce diferenciované a jejich zákazníci jsou 
jim loajální, pak vstup do odv�tví je obtížn�jší. 

diferenciace je vysoká (1 bod…) nízká (9 bod�) 
… 

5 2 

2.H 
Vládní politika

Jak je vláda naklon�na vstup�m do odv�tví (dotace, 
licence, antimonopolní politika atd.) 

Negativn� (1 bod)… pozitivn� (9 bod�) 

2 5 

2.I Vývoj po p�ípadném vstupu do odv�tví
Jestliže m�že nová firma po vstupu do odv�tví 

relativn� snadno (v d�sledku nep�átelské reakce již 
existujících konkurent�) „couvnout“, pak je hrozba 

vstupu vyšší. 
„cesta zp�t“ je obtížná (1 bod…) snadná (9 

bod�)  

1 1 

Celkem (z max. 90 bod�) = 32 21 
Pr�m�rné skóre (celkem/9) = 3,6 2,3 

Vyjednávací síla zákazník�
(1 bod …nejnižší, 9 bod� …nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
3.A 

Po�et významných zákazník�
Je-li významný podíl obratu firmy spojen 

s malým po�tem významných zákazník�, pak je 
vyjednávací síla t�chto zákazník� vysoká (je to tzv. 

„uzav�ený business“). 
mnoho drobných zákazník� (1bod) … 

n�kolik málo významných zákazník� (9 bod�) 

8 9 
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3.B 
Význam výrobku/služby pro zákazníka

Výrobek/služba je pro zákazníka významný 
z hlediska podílu na jeho výdajích. 

výrobek je pro zákazníka velmi významný (1 bod) 
… nevýznamný (9 bod�)  

2 4 

3.C 
Zákazníkovy „switching costs“ 

(náklady p�echodu zákazníka ke konkurenci) 
Jsou li vysoké, pak zákazníkova vyjednávací síla je 

nižší. 
„Switching costs“ jsou vysoké (1 bod) … nízké (9 

bod�) 

6 9 

3.D 
Hrozba zp�tné integrace

Znamená, že zákazník m�že snadno za�ít podnikat 
v analyzovaném odv�tví a krom� jiného se za�ít 

zásobovat sám. 
hrozba zp�tné integrace je nepravd�podobná 
(1 bod) … vysoce pravd�podobná (9 bod�) 

3 6 

3.E 
Ziskovost zákazníka

Je-li zákazník ziskový, pak jeho vyjednávací síla je 
nižší. 

(m�že být p�i vyjednávání velkorysejší) 
vysoká (1 bod) … nízká (9 bod�)  

5 4 

Celkem (z max. 90 bod�) = 24 32 
Pr�m�rné skóre (celkem/5) = 4,8 6,4 
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VYJEDNÁVACÍ SÍLA DODAVATEL�
(1 bod …nejnižší, 9 bod�… nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
4.A 

Po�et a význam dodavatel�
P�i malém po�tu možných dodavatel� je jejich 

vyjednávací síla velká. 
dodavatel� je mnoho (1 bod)… málo (9 bod�)  

4 6 

4.B 
Existence substitut� – jsou hrozbou 

dodavatel�?
ano, velká hrozba (1 bod)…. ne, malá 

hrozba (9 bod�) 

9 5 

4.C 
Význam odb�ratel� pro dodavatele 

�ím menší význam odb�ratel� pro dodavatele, tím 
v�tší je vyjednávací síla dodavatel�. 

velký význam (1bod)…velmi malý význam (9 bod�) 

6 4 

4.D 
Hrozba vstupu dodavatel� do analyzovaného 

odv�tví
Zvyšuje vyjednávací sílu dodavatel�. 
nepravd�podobnost (1 bod)…. velmi 

pravd�podobná (9 bod�)  

4 7 

4.E 
Organizovat pracovní síly v odv�tví

�ím organizovan�jší /nap�íklad odbory), tím v�tší 
vyjednávací síla – toto platí speciáln� pro trh práce! 

nízká (1 bod)…vysoká (9 bod�) 

4 2 

Celkem (z max. 90 bod�) = 27 24 

Pr�m�rné skóre (celkem/5) = 5,4 4,8 

  



52 

HROZBA SUBSTITUT�
(1 bod …nejnižší, 9 bod�… nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
5.A 

Existence mnoha substitut� na trhu
málo, resp. žádné substituty (1 bod)….mnoho 

substitut� (9 bod�) 
3 2 

5.B 

Konkurence v odv�tví substitut�
Je-li konkurence v odv�tví substitut� tvrdší, pak 

mohou být jejich výrobci ke vstupu do „našeho“ 

odv�tví více motivováni. 

nízká (1 bod)….vysoká (9 bod�) 

5 4 

5.C 

Hrozba substitut� v budoucnu?
Objeví se? 

Pravd�podobnost, že se objeví je nízká (1 bod) 
vysoká (9 bod)…. 

2 9 

5.D 

Vývoj cen substitut�
Jejich ceny se budou spíše snižovat nebo zvyšovat? 

Zvyšovat (1 bod)….snižovat (9 bod�)… 
6 5 

5.E 

Užitné vlastnosti substitut�?
Budou se zlepšovat nebo zhoršovat? 

zhoršovat (1 bod)...zlepšovat (9 bod�) 
5 3 

Celkem (z max. 90 bod�) = 21 23 

Pr�m�rné skóre (celkem/5) = 4,2 4,6 

Tabulka �. 1. Zdroj:Strategické �ízení, teorie pro praxi 2. vydání 
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VÝSLEDKY 

KONKUREN�NÍ RIVALITA V ODV�TVÍ 
(1 bod …nejnižší, 9 bod� nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
Celkem (z max. 90 bod�) = 38 41 

Pr�m�rné skóre (celkem/10) = 3,8 4,1 

HROZBA VSTUPU DO ODV�TVÍ 
(1 bod …nejnižší, 9 bod� nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
Celkem (z max. 90 bod�) = 32 21 

Pr�m�rné skóre (celkem/9) = 3,6 2,3 

VYJEDNÁVACÍ SÍLA ZÁKAZNÍK�
(1 bod …nejnižší, 9 bod� nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
Celkem (z max. 90 bod�) = 24 32 

Pr�m�rné skóre (celkem/5) = 4,8 6,4 

VYJEDNÁVACÍ SÍLA DODAVATEL�
(1 bod …nejnižší, 9 bod� nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
Celkem (z max. 90 bod�) = 27 24 

Pr�m�rné skóre (celkem/5) = 5,4 4,8 

HROZBA SUBSTITUT�
(1 bod …nejnižší, 9 bod� nejvyšší) 

Odhady experta pro 
roky 

2010 2025 
Celkem (z max. 90 bod�) = 21 23 

Pr�m�rné skóre (celkem/5) = 4,2 4,6 

Tabulka �. 4 
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Spider analýza - Porter�v model 

  

Graf �. 1 

Zdroj: Vlastní výroba 
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P�íloha �. 2 

Doly OKD, a.s. v �íslech 

D�l Karviná (závody Lazy a �SA) 
�

Produkce r. 2009 ������A4&��.85�

Rozloha d�lního pole II1����-A2�

Zásoby k 1.1.2010 (dle mezinárodní klasifikace JORC) II1�6��A4&��.85�

� �
D�l �SM 

�
Produkce r. 2009 II1�����A4&��.85�

Rozloha d�lního pole II1����-A2�

Zásoby k 1.1.2010 (dle mezinárodní klasifikace JORC) II1��"�A4&��.85�

� �
D�l Darkov 

�
Produkce r. 2009 II1����$�A4&��.�

Rozloha d�lního pole II1����6�-A2�

Zásoby k 1.1.2010 (dle mezinárodní klasifikace JORC) II1������A4&��.�

� �
D�l Paskov 

�
Produkce r. 2009 II1�����"""�.�

Rozloha d�lního pole II1��"�-A2�

Zásoby k 1.1.2010 (dle mezinárodní klasifikace JORC) II1��$�A4&��.�

� �
D�l Frenštát v �íslech �
celkové zásoby uhlí II1���$�A&>��.�

zásoby a zdroje uhlí �7�A4&��.�

Tabulka �. 2 

Zdroj: web OKD, a.s. 
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P�íloha �. 3 

Produkce koksu OKK koksovny, a.s. v roce 2010 

C/3.0+@)�+3+;0� ��""���""�.85�

;*ABD/)5;+E�+3+;� ���@�.)C)Q��"�����A4&��.85�

B7;3+3C)@52�+3+;� ���������������"�����A4&��.85�

C<*=B3BE�<�6)@153*3F=@+E�+3+;� ���������"��"��A4&��.85�

Tabulka �. 3 

Zdroj: web OKK koksovny, a.s. 

Finan�ní výsledky OKK koksovny, a.s. 

�3+� �&&-� �&&$� �&& � �&&'� �&&%�

�+6=B<�@)*+),� �������6��D� ��77���"��D� ��$6��6"��D� ��7$���"��D� ��$6��$"��D�
�*<;652�+<C=6D*� 6�������D� ��6�$�""��D� �������"��D� ��7"$�7"��D� ������6"��D�
=:2�:./34)� ����7�����D� ��6����"��D� ����7��"��D� ��"�6��"��D� ����6�6"��D�
	/GH7� ����"�����D� 7�6����"��D� $������"��D� ����"��"��D� �������"��D�
�E53;7� ����������D� 6�667��"��D� ��"���""��D� ��6$"�6"��D� �������"��D�
�D+*<.7� ���"��"���D� 6��"��""��D� $��$���"��D� $��$7�""��D� ����$�6"��D�

�3;C3.DI;+E�
BE;*).)+�:<�J>)652�

3H.3H2�K� R����"��$��D� �6$��"��D� �"���"��D� R�"�����D� ��7��"��D�

Tabulka �. 3 

zdroj: iPoint a data OKK Koksovny, a.s. 

  



P�íloha �. 4 

  

Lokalita t�žby �erného uhlí na území �R

  Obrázek �. 1   Zdroj OKD, a.s.
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�R

Zdroj OKD, a.s.
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P�íloha �. 5 

�ernouhelné pánve v Polsku  

Obrázek �. 2 

Zdroj: World Market for Hard Coal 2007 Edition RWE Power 
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P�íloha �. 6 

Aktivní n�mecké �ernouhelné doly 

>I9S45'�(=)&9D5)(.� 3&1(.5?-�

���  !"#$!"%&'()&(*+,"-./+&011!*12"!*&

98.(IC9��.945-)C&9��T�,��/�� ��T�L2)8=�

���  !"#$!"%&(3#34+!&5/6+7"/-&

���  !"#$!"%&8"749!":;-*/!<&

���  !"#$!"%&=4+&

���  !"#$!"%&>--"&

$��  !"#$!"%&?!4+&

Tabulka �. 4 

Zdroj: http://www.mining-technology.com/projects/germany/ 
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P�íloha �. 7 

N�mecké �ernouhelné pánve 

Obrázek �. 3 

Zdroj:  http://www.mining-technology.com/projects/germany/ 
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