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Příloha č. 1 

Charakteristika vybraných dceřiných a přidružených společností 

Dceřiné společnosti: 

Skládka Tušimice - byla nejstarší dceřinou společností Severočeských dolů. Byla 

založena dne 1. 8. 1996. Hlavním předmětem činnosti je ukládání odpadů tak, jak jsou 

vymezeny v katalogu odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky. 

Severočeské doly vlastnily 98% podíl na základním kapitálu společnosti, který má hodnotu 

103 711 tis. Kč. Menšinovými akcionáři byla města Chomutov, Kadaň a Klášterec nad 

Ohří s celkovým podílem 2 %. Společnost ke své činnosti využívá vytěžených prostor 

Dolů Nástup Tušimice. Počátkem roku 2010 realizovaly Severočeské doly a.s. prodej 

celého většinového podílu v této společnosti. 

SD – Autodoprava, a.s. - vznikla v rámci restrukturalizace Severočeských dolů v roce 

1997 vyčleněním samostatného provozu Autodoprava z Dolů Bílina. V rámci druhé etapy 

restrukturalizace došlo k nepeněžitému vkladu majetku mateřské společnosti. Jednalo se o 

prostředky osobní a nákladní dopravy Dolů Nástup Tušimice, které se staly součástí 

mateřské společnosti včetně převedených zaměstnanců od 1. 1. 2002. Předmětem činnosti 

je provozování silniční motorové dopravy a pronájem motorových vozidel. Společnost 

zajišťuje z velké části dopravní obslužnost důlní technologie mateřské společnosti. 

Nedochází sice k expanzi na externím trhu, ale rozšiřuje se uplatnění společnosti v rámci 

skupiny SD. V roce 2009 rozhodly Severočeské doly o prodeji akcií společnosti SD - 

Vrtné a trhací práce, a.s., dceřiné společnosti SD - Autodoprava, a.s.,  a o následné fúzi 

těchto dvou společností. Společnost SD - Vrtné a trhací práce, a.s., byla založena 

Severočeskými doly jako jediným akcionářem se 100% podílem na základním kapitálu a 

hlasovacích právech v roce 1997. Hlavním předmětem činnosti je provádění trhacích prací, 

výzkum, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin. 

SD – 1. strojírenská, a.s. - byla založena na základě rozhodnutí představenstva 

Severočeských dolů dne 18. 9. 2001. Společnost vznikla vyčleněním vybraných středisek a 

činností ze závodu dílen Dolů Bílina a závodu důlně-technického provozu Dolů Nástup 

Tušimice. rozhodující míře se podílí na údržbě a opravách těžební technologie mateřské 
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společnosti. Realizuje také generální dodavatelství investiční výstavby pro Doly Bílina a 

Doly Nástup Tušimice, novovýrobu a opravy náhradních dílů pro těžební technologii.  

SD – Kolejová doprava, a.s. - byla založena Severočeskými doly na základě rozhodnutí 

představenstva a zapsána do obchodního rejstříku v roce 2001. Hlavním předmětem 

podnikání je provozování drážní dopravy dle zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu vydaných 

licencí a provozování dráhy podle stejného zákona v rozsahu vydaných úředních povolení. 

Součástí předmětu podnikání podle zápisu v obchodním rejstříku jsou některé další 

činnosti pomocného a obslužného charakteru (zámečnictví, montáže a opravy některých 

zařízení, provádění staveb). SD – Kolejová doprava, a. s. zabezpečuje manipulaci a 

přepravu uhlí z mateřské společnosti. 

SD – Rekultivace, a.s. - yla zapsána do obchodního rejstříku 23. 7. 2007. Severočeské 

doly, a. s. tak založily dceřinou společnost, která bude provádět rekultivaci krajiny dotčené 

těžbou. Na těchto územích budou realizovány veškeré rekultivační práce, např. uvolnění 

předpolí, skrývka ornice, rekultivace zemědělská, lesní, vodní a ostatní. Základní kapitál 

společnosti činí 48 mil. Kč a je rozvržen na 48 kusů kmenových akcií na jméno o 

jmenovité hodnotě 1 mil. Kč. Akcie mají listinnou podobu. Celý vklad byl splacen a 

mateřská společnost má stoprocentní podíl na hlasovacích právech a majetku společnosti. 

PRODECO, a.s. - byla zapsána pod názvem VÍTKOVICE - PRODECO, a.s., do 

obchodního rejstříku v roce 1997 jako právní nástupce společnosti VÍTKOVICE - 

PRODECO, spol. s r.o. V květnu roku 2002 získaly Severočeské doly na základě smlouvy 

o úplatném převodu akcií 49,5% podíl na základním kapitálu. Stejný podíl získala 

společnost Sokolovská uhelná, a.s., a 1 % zůstalo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Dne 18. 6. 

2003 došlo k navýšení podílu Severočeských dolů ve společnosti PRODECO, a.s., na 

50,50 % nákupem 199 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč od společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. Společnost PRODECO, a.s., se tak stala dceřinou společností 

Severočeských dolů. V září roku 2008 došlo k navýšení podílu Severočeských dolů ve 

společnosti PRODECO, a.s., na 100,00% nákupem 27 158 kusů akcií o jmenovité hodnotě 

1 000 Kč od společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.  Předmětem činnosti je 

realizace velkých zakázek při obnově důlní technologie uhelných společností. Společnost 

vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu od roku 1945 více než 30 typů kolesových 
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rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 140 strojů. Největším odběratelem 

jsou v současné době Severočeské doly. 

SD – Komes, a.s. - vznikla rozdělením společnosti SHD-KOMES, a.s., z důvodu jejího 

zrušení bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost. Je jedním z hlavních 

dodavatelů materiálu pro výrobní spotřebu společnosti. 

 

Přidružené společnosti: 

Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. je klíčovou institucí pro aplikovaný 

výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast 

umožňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti ústavu. 

Společnost ENETECH a.s. je jediným vlastníkem práv k projektové dokumentaci 

společnosti TRANSPORTA a.s. pro Českou republiku a vlastní know – how k dobývacím 

strojům vyrobených v Krušnohorských strojírnách, a.s. pro těžební společnosti. 

ENETECH, a. s. spolupracuje s výrobci celých technologických celků a náhradních dílů 

pro těžební technologie, kterým zajišťuje technickou podporu a poskytuje projektovou 

dokumentaci. 

V červnu 2009 nabyla Skupina ČEZ prostřednictvím Severočeských dolů a.s. 50% podíl ve 

společnosti JTSD - Braunkohlebergbau GmbH, a došlo tak k vytvoření společného 

podniku s druhým vlastníkem, kterým je společnost Lignite Investments 1 Ltd. Tato 

společnost se stane součástí Energetického a průmyslového holdingu a.s. JTSD - 

Braunkohlebergbau GmbH sídlí v Zeitzu v Německu a zakoupila 100 % akcií nizozemské 

společnosti Mibrag B.V. Následně byl zahájen proces fúze mezi společnostmi Mibrag B.V. 

a JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. V lednu 2010 proběhla její fúze se společností JTSD 

- Braunkohlebergbau GmbH, a společnost tak zanikla. Právním nástupcem je společnost 

JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. Tím se společnost JTSD - Braunkohlebergbau GmbH 

stala přímým 100% vlastníkem německé společnosti Mitteldeutsche 

Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG). Společnost MIBRAG vlastní a provozuje dva 
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povrchové hnědouhelné doly (Profen a United Schleenhain) ve středním Německu a 

disponuje rezervami uhlí na dalších 25 let.
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1 [ Severočeské doly, a. s. [online]. 2010 [cit. 2011-04-20]. Profil společnosti. Dostupné z WWW: <sdas.cz>. 
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