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Uhlí – “nejdemokratičtěji” rozšířené palivo

2

Poměr zásob vůči těžbě (roky)

Uhlí

Plyn

Ropa

Geografické zásoby uhlíSvětová těžba uhlí 2011

China 44%

7 miliard tun

Europe and 
Euroasia 36%

Asia Pacific 30%

North
America  26%

Africa 6% South and Central America 2%



OKD – klíčová součást skupiny NWR
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 Společnost OKD je jediným producentem 
černého uhlí v ČR

 Společnost OKD je součástí skupiny New
World Resources Plc, která má tři dceřiné
společnosti - OKD, OKK Koksovny a NWR 
Karbonia a je kótovaná na burzách v Praze, 
Londýně a Varšavě

 Zásoby černého uhlí OKD jsou 195 miliónů tun 
(podle JORC Code, k 1. 1. 2012)

 OKD provozuje 4 doly - Karviná, Darkov, ČSM 
a Paskov

 Zákazníky jsou významné ocelářské a 
energetické společnosti ve střední Evropě

 V roce 2011 firma vytěžila 11 milionů tun uhlí
 Společnost OKD dává práci téměř 17 000 lidí a 

je největším zaměstnavatel v 
Moravskoslezském kraji



OKD každoročně odvádí na daních do 
státního rozpočtu miliardové částky…
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Finanční ukazatele OKD 
mld. Kč



….a je největším zaměstnavatelem v regionu
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 36 % zaměstnanců v MSK pracuje v průmyslu, 
jde o 110 000 lidí ve více než 17 000 firmách

 Skupina NWR zaměstnává 5 % ekonomicky 
aktivních obyvatel Moravskoslezského kraje

 Více než 1200 firem dodává OKD technologie, 
náhradní díly nebo služby. Většina z nich má sídlo 
nebo zastoupení v regionu

 OKD každoročně investuje do svého rozvoje 4,5-
5 miliard korun. Za uplynulých pět let šlo o 27 
miliard korun

 Blízkosti ložiska černého uhlí využívají jako 
komparativní výhody významné průmyslové firmy 
v regionu (ArcelorMittal Ostrava, Moravia Steel)

 S ohledem na vývoj míry nezaměstnanosti v 
regionu (říjen 2012) by vedlo ukončení činnosti 
skupiny ke zvýšení nezaměstnanosti v kraji z 
11,4 na 19 % (subdodavatelské firmy, služby 
pro zaměstnance) 



OKD odvádí každoročně do rozpočtů měst 
a obcí stovky miliónů korun
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 Do rozpočtů obcí a měst v MSK kraji 
odvedla firma v roce 2011 na 
poplatcích za dobývací prostory a 
vytěžené uhlí 113 miliónů korun, 
dalších 36 miliónů do státního 
rozpočtu

 V roce 2011 darovala společnost 
OKD obcím na základě uzavřených 
dohod o zajištění ochrany nemovitostí
a zájmů na obnovu a rozvoj téměř 71 
miliónů korun

 Uzavření těchto dohod, na jejímž
katastrálním území probíhá těžba, je 
jednou z nezbytných podmínek pro 
to, aby společnost OKD mohla 
realizovat svou činnost

ÚHRADY OKD DO ROZPOČTŮ OBCÍ
milióny Kč



Budoucnost OKD – rozvojové projekty
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 Společnost OKD zveřejnila v roce 2011 záměr rozšířit 
těžbu Dolu Karviná do nových lokalit a prodloužit 
jeho životnost do roku 2035

 Těžba by ovlivnila obyvatele v Karviné-Starém Městě, 
Orlové-Výhodě, částečně v Doubravě a 
Dětmarovicích

 Firma zpracovává připomínky občanů, neziskových 
organizací, správních a samosprávních institucí k 
záměru = zpracování dokumentace EIA

 Těžba by mohla začít nejdříve v roce 2015
 Řešení majetkových nároků → pro realizaci projektu 

je nutné dosáhnout dohody se všemi vlastníky 
nemovitostí ohrožených těžbou

 V roce 2011 společnost OKD oznámila záměr 
provést průzkum ložiska Frenštát

 Firma postupuje striktně dle platné legislativy. 
K rozvoji firmy je nutné stabilní prostředí a férové
nastavení legislativních nástrojů



Rozvojové projekty – dopady na 
zaměstnanost
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 Důl Karviná dává práci téměř 5 000 
zaměstnancům OKD a dodavatelských 
firem

 Více než 2 700 zaměstnanců Dolu 
Karviná bydlí v Havířově, Orlové a
Karviné

 V okrese Karviná pracuje pro
společnost OKD více než 8 %
ekonomicky aktivních obyvatel, kteří mají
zaměstnání

 Téměř 12 % zaměstnaných obyvatel 
Karviné pracuje pro společnost OKD, 
což představuje téměř 3 000 lidí

 Nerealizace projektu by měla výrazně
negativní dopad na nárůst 
nezaměstnanosti na Karvinsku

PODÍL OKD NA ZAMĚSTNANOSTI 
NA KARVINSKU*

Poznámka: *Data k 1. 1. 2012



Rekultivace – OKD vrací krajině život
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 O podobě konkrétního území, které prochází
rekultivací, a jeho dalším využití rozhoduje 
společnost OKD vždy ve spolupráci s městy, 
obcemi a občanskou veřejností

 Na rekultivaci krajiny v ostravsko-karvinském 
revíru směřovaly od roku 1991 3 miliardy Kč

 Náklady v oblasti důlních škod fyzických a 
právnických osob dosáhly 7 miliard Kč

 V roce 2011 bylo vynaloženo na rekultivace 257 
miliónů korun (171 miliónů představovaly 
interní zdroje OKD, 86 miliónů prostředky 
z programu Revitalizace MSK kraje). 

 V roce 2011 bylo ukončeno 8 větších 
rekultivačních akcí na rozloze  přes 111 hektarů, 
zahájeny byly 4 větší projekty

 V roce 2011 bylo v realizaci 57 rekultivačních 
akcí



Nadace OKD a sponzoring – další
stamiliony do rozvoje regionu

NADACE OKD

 Druhá největší firemní nadace v ČR – založena v roce 2008 
 Za pět let své existence podpořila 1400 projektů a rozdělila mezi 

projekty neziskových organizací a obcí 240 milionů Kč
 Společnost OKD se zavázala darovat nadaci každoročně 1 % hrubého zisku
 Nadace podporuje zdravotní a sociální projekty, kulturu a vzdělávání, 

zaměřuje se na rozvoj komunitního života a ochranu životního prostředí
 Zhruba 85 % prostředků každoročně směřuje do projektů v MS kraji

SPONZORING

 Společnost OKD dlouhodobě podporuje extraligový házenkářský klub HCB OKD 
Karviná a druholigový fotbalový MFK OKD Karviná

 V oblasti kultury firma podporuje řadu kulturních akcí v Moravskoslezském 
kraji a na Karvinsku

 Sponzoring společnosti OKD přesáhl v roce 2011 částku 35 miliónů korun
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Spolehněme se na uhlí…
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DDěěkuji za pozornost!kuji za pozornost!


