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ČLEN SKUPINY ČEZ

Vážení čtenáři,

společnost Severočeské doly a.s. už víc než 25 let úspěšně 
působí na českém trhu s hnědým uhlím, kde její současný 
podíl představuje celých 55 %. Uhelné produkty dodáváme 
zejména ekologizovaným tepelným elektrárnám Skupiny 
ČEZ a odtud opravdu pak díky našemu energetickému uhlí 
svítí v Česku téměř každá čtvrtá žárovka. Dodáváme uhlí 
také teplárnám i průmyslovým podnikům, a část produkce – 
kvalitní bílinské nízkosirnaté uhlí – směřuje do domácností.

Naše existence je pro energetickou bezpečnost státu 
nezbytná. Vyrovnáváme se s přísnými požadavky ekologic-
ké legislativy a na budoucí působení na energetickém trhu 
jsme stále dost silní. Naší hlavní zbraní je strategie Efektivní 
a bezpečná těžba. Jde vždy o těžbu maximálně šetrnou 
k životnímu prostředí, stejně jako o činnost společensky 
odpovědnou. Společně s našimi téměř 5 tisíci zaměstnanci 
čelíme tlaku na ukončení těžby uhlí a tím následně i tlaku 
na ukončení provozu všech zdrojů vyrábějících energie 
z fosilních zdrojů. V případě náhlého přijetí takového nepro-
myšleného překotného rozhodnutí by byla ohrožena nejen 
energetická bezpečnost ČR, ale také profesionální obnova 
těžbou dotčené krajiny, zaměstnanost v regionu i podpora 
projektů měst a obcí.

Nechceme zde zmiňovat možné černé scénáře neúnosně 
drahé elektřiny či blackoutů při pouhém spoléhání se na 
bezemisní energetiku s nulovými emisemi CO2, ale chceme 
spravedlivou a vůči uhlí nediskriminační a odpovědnou 
energetickou politiku státu s právem na co nejrozumnější 
energetický mix s využitím našeho jediného zdroje – do-
stupného a kvalitního hnědého uhlí. Právě domácí hnědé 
uhlí může být ve správné kombinaci s obnovitelnými zdroji 
mostem na cestě k cílům udržitelného rozvoje celé společ-
nosti – ekonomickým, sociálním a ekologickým.

IVO PĚGŘÍMEK 
předseda představenstva a generální ředitel
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Roční nákupy skupiny SD
 
Společnosti skupiny SD uskuteční ročně nákupy 
v provozní a investiční oblasti ve výši 6 mld. Kč, 
z toho 97% připadá na dodávky od českých firem.

Představení společnosti

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou 
těžební společností v České republice. Působí 
v severočeské hnědouhelné pánvi a zabývají se těžbou, 
úpravou a odbytem hnědého uhlí. Těžba je realizována 
povrchovým způsobem na lokalitách Doly Nástup 
Tušimice a Doly Bílina. Od roku 2006 jsou součástí 
Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ, a. s. je také jediným 
akcionářem.

Jeden z největších zaměstnavatelů 
Ústeckého kraje. Téměř 5 000 zaměstnanců 
včetně dceřiných společností.
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Těžební lokality Bílina a Tušimice
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tis. tun tržní podíl

Ostatní těžební společnosti v ČR 17 021  45 %

Severočeské doly a.s. 20 445  55 %

Celková produkce hnědého uhlí v ČR 37 466 100 %

Spotřeba uhlí z produkce SD a. s. 
dle zdrojů v roce 2019 v tis. tun

Jsme dominantním producentem 
hnědého uhlí v ČR

 Elektrárny 14 995

 Jiné 321

 Průmysl 602

 Obyvatelstvo 1 000

 Teplárny 3 527

Pozn.: Školy, nemocnice a drobné průmyslové podniky jsou z velké 
části vytápěné v rámci městských tepláren.

 SD a.s. 55 %

 Ostatní 45 %

20 445
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Těžba strategické suroviny lithia

Společnost Severočeské doly se vkladem 
29,1 mil. EUR do společnosti GEOMET zapojuje 
do oblasti ingerence státu – uchopení příležitosti 
těžby strategické suroviny lithia.
 
V případě rozhodnutí o výstavbě závodu na těžbu 
a zpracování lithia se přepokládá investice řádově 
400 mil. EUR počínaje rokem 2022.
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Společenská 
odpovědnost
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Odvody do veřejných rozpočtů 
2009–2019 v mil. Kč

Celkem 
55 962 mil. Kč

Ostatní platby 
2009–2019 v mil. Kč

  DPH a ostatní daně 
10 896

  Odvody a zdanění 
spojené se zaměstnanci 
7 162

  Daň z příjmů 
právnických osob 
4 483

  Specifické odvody 
spojené s těžbou 
2 922

  Dceřiné společnosti 
8 118

  Dividendy 
společnosti ČEZ, a.s. 
21 521

  Dary 
858

22 379

33 582
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Zaměstnanci skupiny 
Severočeské doly

  Ve skupině Severočeské doly pracuje 4 800 
zaměstnanců (1,8 % zaměstnanců Ústeckého kraje).

  Průměrná mzda za rok 2019 činila 33 991 Kč.
  49 % (2 252) zaměstnanců je starších 50 let.
  Zaměstnáváme 4 % (183) zaměstnanců se 

zdravotním znevýhodněním.
  28 % (1 291) zaměstnanců má nezaopatřené děti.
 V letech 2015–2019 bylo
 – zaměstnáno 121 absolventů
 –  podporováno 80 zaměstnanců studujících 

při zaměstnání
 – umožněno 124 učňům praktické vyučování
 – podpořeno 15 studujících formou stipendia.
  Je navázána spolupráce s 10 středními 

a 3 vysokými školami.
  Bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci se 

6 středními školami a učilišti v Ústeckém kraji.
  Společnost spolupracuje s VŠ formou poskytování 

odborné pomoci při přípravě závěrečných prací 
a zpracování témat pro jejich zadání.
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Rekultivace skupiny Severočeské doly

Za dobu své existence (od roku 1994) jsme 
vynaložili přes 7 mld. Kč na rekultivaci pozemků 
zasažených těžbou, a to včetně financování „dluhů“ 
z minulosti. Celkem jsme již navrátili společnosti přes 
5 800 ha v podobě zemědělské půdy, lesů apod., na této 
ploše jsme vysázeli téměř 22 milionů stromů a keřů, žije 
zde 146 druhů ptáků. Ropák vyhynul!

 
Rekultivace provádíme plně v souladu s požadavky 
státních institucí a min.10 % rekultivovaných ploch 
navrhujeme zachovat jako mimoprodukční biotopy. 
Spolupracujeme s renomovanými odborníky 
a institucemi:

V budoucnu poneseme odpovědnost ještě za dalších 
7 400 ha rekultivací, z toho na 1 700 ha jsme již 
rekultivace zahájili. Na budoucí rekultivace máme již 
vytvořeny finanční prostředky ve výši 5,5 mld. Kč.
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Stav rekultivací DB

Ukončené rekultivace DB

6 902 ha

  Ukončené 3 302 ha

  Rozpracované 1 100 ha

  Plánované 2 500 ha

  Zemědělské 36 %

  Lesnické 46 %

  Vodní 4 %

  Ostatní 14 %
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Stav rekultivací DNT

Ukončené rekultivace DNT

6 404 ha

Stav rekultivací DB

  Ukončené 2 555 ha

  Rozpracované 599 ha

  Plánované 3 250 ha

  Zemědělské 58 %

  Lesnické 36 %

  Vodní 2 %

  Ostatní 4 %
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Struktura darů v roce 2019 v tis. Kč

Jsme společensky odpovědnou firmou

V rámci principů udržitelného rozvoje pomáháme 
Ústeckému kraji formou finančních darů řádově 
50 mil. korun ročně.

  Krajská samospráva 
25 000

  Obce – infrastruktura 
19 685

  Ostatní aktivity 
15 000

  Kultura a živ. prostředí 
4 215

  Sport a volný čas 
1 000

  Věda a vzdělání 
100
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  Řádné dokončení 
rekultivací a splacení 
dluhu krajině 
z minulosti

  Podpora měst a obcí

  Zaměstnanost 
v regionu

  Uhlí pro české 
domácnosti, teplárny 
a elektrárny

  Podpora školství 
a vzdělávání

  Multiplikační efekt 
v rámci investic

  Energetická 
bezpečnost ČR

  Daňové výnosy státu

  Ukončení těžby uhlí

Co nastane, když připustíme 
neodpovědný a překotný tlak na uzavření 

hnědouhelného průmyslu?

Otázka do diskuze:
Skutečně chceme, aby 

nastal scénář, který vychýlí 
ekonomické váhy 

v neprospěch obyvatel ČR?

Odpověď je na Vás.




