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OBCHODNÍ STRATEGIE
Těžební činnost společnosti Severočeské doly a.s. je provozována v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou
odloučených lokalitách – TUŠIMICE a BÍLINA. Zásadním specifikem uhlí z Dolu Bílina je nízký obsah síry v tříděném a
energetickém uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým
společnost garantuje kvalitu a standardy vytěženého produktu. Severočeské doly a.s. jsou svojí těžbou, zpracováním,
odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin, největší hnědouhelnou těžební společností v České republice.
Hlavními odběrateli jsou podniky, které patří do skupiny ČEZ, především elektrárny, teplárny, ale i střední
průmyslové zdroje, komunální sféra a domácnosti. Společnost má díky těmto obchodním a smluvním vztahům plně
zajištěn odbytový prodej.

ODBYT
Severočeské doly a.s. v roce 2020 vyrobily a prodaly 15,4 mil. tun hnědého uhlí. S meziroční poklesem odbytové
produkce o 5,04 mil. tun si stále drží status významného producenta hnědého uhlí v České republice.
Produkty Severočeských dolů pokrývají několik segmentů trhu:
▪

první segment velké energetiky, kterému je určeno necelých 70% produkce k vlastní spotřebě do
energetických zdrojů skupiny ČEZ, jejíž součástí jsou i Severočeské doly a.s.

▪

druhým segmentem jsou velké a střední průmyslové a komunální teplárny

▪

třetím segmentem jsou malospotřebitelé, které zásobujeme prostřednictvím distribučního řetězce prodejců
paliv – uhelných skladů

Směřování produkce
Jednotlivé druhy paliv jsou směrovány do těchto spotřebitelských trhů:
▪

pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v
druzích kostka, ořech 1 a ořech 2
Parametry paliva z produkce Dolů Bílina splňují požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky
č.415/2012 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.

▪

dodávky hruboprachu jsou distribuovány především do středních a velkých průmyslových zdrojů

▪

palivové směsi, tzv. energetické uhlí, jsou přímo dodávány do tzv. velké energetiky

Široký sortiment našich produktů zůstává nezměněn.

V České republice je tuzemské uhlí stále nejvýznamnějším zdrojem pro výrobu energie. Je zárukou efektivity a
nezávislosti v této oblasti. Podíl uhelných elektráren na výrobě elektřiny v roce 2020 činil necelých 40 % a podíl
jaderných elektráren necelých 37 %. Zbývajících 23 % připadá na obnovitelné zdroje a ostatní.
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Celkový podíl těžby hnědého uhlí v lokalitách Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice v roce
2020

Lokalita

t

podíl v %

DB*

7 299 537,76

47,38

DNT**

8 105 903,61

52,62

15 405 441,37

100,00

Celkem

PODÍL TĚŽBY DOLŮ BÍLINA A DOLŮ
NÁSTUP TUŠIMICE
Doly Bílina

Doly Nástup Tušimice

47,38%
52,62%

* Bílinské tříděné uhlí je určeno zejména pro lokální zdroje tepla a je těženo pouze na Dolech Bílina a dále zpracováno v Ledvické úpravně.
**Z Dolů Nástup Tušimice je těženo pouze energetické uhlí.
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Podíl produkce dle jednotlivých druhů sortimentu Severočeských dolů a.s. v roce 2020
Tříděné uhlí

kt

%

kostka 2 (ko2)

150 383

0,98

ořech 1 (oř1)

345 104

2,24

ořech 2 (oř2)

1 131 271

7,34

Celkem

1 636 758

10,56

Energetické uhlí

kt

%

755 415

4,90

13 023 268

84,54

15 405 441

100,00

Hruboprach (hp1)
průmyslové směsi (ps1, ps2)
Celkem

PODÍL TŘÍDĚNÉHO A
ENERGETICKÉHO UHLÍ
tříděné uhlí

energetické uhlí

10,56%

89,44%
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PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
TŘÍDĚNÉHO UHLÍ
kostka 2

ořech 1

ořech 2

9%

21%

70%

PODÍL DRUHŮ ENERGETICKÉHO
UHLÍ
hruboprachy

průmyslové směsy

5,5%

94,5%

Parametry kvality jednotlivých druhů uhlí jsou k dispozici na www.sd-bilinskeuhli.cz - Prodej uhlí – Katalog uhlí.

KATEGORIZACE PRODEJCŮ
Dne 1. srpna 2013 bylo zahájeno hodnocení (tzv. kategorizace) uhelných skladů. V rámci kategorizace je hodnocena
úroveň prodeje s orientací na zákazníka. Cílem kategorizace uhelných skladů, jež splňují kritéria jako např. řádné
skladování uhlí, správné označení druhů uhlí apod., je spokojenost zákazníka s naším produktem zakoupeným na
prověřeném skladě. Po vyhodnocení jednotlivých kritérií dle Kategorizačního protokolu sklad může získat zlatou,
stříbrnou, nebo bílou známku. Vzor Kategorizačního protokolu a seznam těchto skladů, kterých je v současné době
v České republice necelých 400, je zveřejněn na webových stránkách společnosti www.sd-bilinskeuhli.cz – Prodej uhlí
– Kategorizace US. Nachází se zde také tzv. Mapa uhelných skladů, kde si každý zákazník může jednoduše vyhledat
prodejce bílinského nízkosirnatého uhlí ve svém okolí.
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OČEKÁVANÝ VÝVOJ V ROCE 2022
V roce 2022 je očekáván srovnatelný odbyt hnědého uhlí jako v roce 2021 a to i přes očekávaný vývoj dekarbonizace
energetiky v rámci EU. Společnost Severočeské doly a.s. pokračuje v roce 2021 ve své obchodní strategii prodeje
tříděného uhlí v úzké spolupráci s obchodními partnery.

