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       Hard coal production, long term development (in Mt/y)  

Decline and the stabilization at 8,5 Mt/y 
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       Brown coal production, long term development (in Mt/y)  

Sharp decline, the stabilization and slow decline to 38 Mt/y 
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15-16 March 2015,  

               Situation in Czech hard coal industry 

Praha 11. března (ČTK) - Těžební společnost New World Resources (NWR), která je majitelem černouhelné firmy OKD, plánuje letos snížit 

náklady o 80 milionů eur (2,18 miliardy korun). Při setkání s novináři to dnes řekl finanční ředitel NWR Marek Jelínek. Polovinu by mělo pokrýt 

snížení nákladů na zaměstnance, napsala agentura Bloomberg. 

 
NWR při únorovém zveřejnění výsledků za loňský rok uvedla, že její náklady na těžbu letos klesnou z loňských 67 na 65 eur za tunu. Podle 

poradce pro vztahy s investory NWR Radka Němečka je dnešní údaj jinou interpretací dřívějších informací. "Když tato čísla přeložíme do 

absolutních čísel, tak to znamená, že musíme na provozní úrovni ušetřit zhruba 80 milionů eur," řekl ČTK. 

 

Podle Bloombergu plánuje firma do roku 2018 zvýšit produktivitu z 622 tun na zaměstnance na 800 tun na zaměstnance. "Plán snížení 

nákladů je v souladu s výhledem jednotkových nákladů poskytnutým po výsledcích za rok 2014, zatímco plán produktivity na rok 2018 je velmi 

ambiciózní," uvedl k tomu analytik České spořitelny Petr Bártek. 

 

Podle Němečka představitelé firmy také uvedli, že díky tomu, že se NWR podařilo snížit náklady na Dole Paskov, je větší pravděpodobnost, 

že důl zůstane v provozu i po roce 2017. OKD předloni oznámila, že chce důl zavřít. Loni se stát s NWR dohodl na pokračování těžby do 

konce roku 2017. Vláda za to zaplatí 600 milionů korun na sociální programy pro horníky. Státní pomoc letos schválila Evropská komise. 

 

OKD má nyní zhruba 11.000 vlastních zaměstnanců, dalších 3000 lidí zaměstnávají dodavatelské firmy. Řada z nich ale letos skončí. OKD v 

únoru uvedla, že půjde zhruba o 1600 lidí. Tři stovky zaměstnanců firm propustí ke konci dubna a dalších přibližně 500 jich odejde během 

roku přirozenou cestou, tedy například do důchodu či jiného zaměstnání. Přes 800 lidí bude muset odejít z externích dodavatelských firem. 

 

NWR loni snížila ztrátu o 893 milionů eur na 21 milionů eur (zhruba 576 milionů korun). Tržby klesly asi o 20 procent na 676 milionů eur 

(zhruba 18,5 miliardy korun). Za klíčovou událost loňského roku vedení NWR označuje kapitálovou restrukturalizaci firmy. Jejím úkolem bylo 

odvrátit platební neschopnost podniku. Firma v rámci ní snížila zadlužení a zajistila si 185 milionů eur (asi pět miliard Kč) nového kapitálu. 

- OKD owner is planning to decrease costs by 80 million Euro in the year 2015  

- OKD is planning to increase productivity to 2018 from 622 t/ employee to 800 t/employee 

- Paskov Mine – will be in production after  2017 

- OKD has now 11.000 employees and other 3000 subcontractors 

- OKD will reduce staff by 1600 people  - 300 finishes end of April,  - 500 till end of 2015,          

- 800 subcontractors in 2015 

- NWR decreased in 2014 profit loss by Euro 893 million  to Euro 21 million 

- Revenue in 2014 decreased by 20 % to Euro 676 million 
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               Situation in Czech brown coal coal industry 

Praha 11. března (ČTK) - Těžební společnost New World Resources (NWR), která je majitelem černouhelné firmy OKD, plánuje letos snížit 

náklady o 80 milionů eur (2,18 miliardy korun). Při setkání s novináři to dnes řekl finanční ředitel NWR Marek Jelínek. Polovinu by mělo pokrýt 

snížení nákladů na zaměstnance, napsala agentura Bloomberg. 

 
NWR při únorovém zveřejnění výsledků za loňský rok uvedla, že její náklady na těžbu letos klesnou z loňských 67 na 65 eur za tunu. Podle 

poradce pro vztahy s investory NWR Radka Němečka je dnešní údaj jinou interpretací dřívějších informací. "Když tato čísla přeložíme do 

absolutních čísel, tak to znamená, že musíme na provozní úrovni ušetřit zhruba 80 milionů eur," řekl ČTK. 

 

Podle Bloombergu plánuje firma do roku 2018 zvýšit produktivitu z 622 tun na zaměstnance na 800 tun na zaměstnance. "Plán snížení 

nákladů je v souladu s výhledem jednotkových nákladů poskytnutým po výsledcích za rok 2014, zatímco plán produktivity na rok 2018 je velmi 

ambiciózní," uvedl k tomu analytik České spořitelny Petr Bártek. 

 

Podle Němečka představitelé firmy také uvedli, že díky tomu, že se NWR podařilo snížit náklady na Dole Paskov, je větší pravděpodobnost, 

že důl zůstane v provozu i po roce 2017. OKD předloni oznámila, že chce důl zavřít. Loni se stát s NWR dohodl na pokračování těžby do 

konce roku 2017. Vláda za to zaplatí 600 milionů korun na sociální programy pro horníky. Státní pomoc letos schválila Evropská komise. 

 

OKD má nyní zhruba 11.000 vlastních zaměstnanců, dalších 3000 lidí zaměstnávají dodavatelské firmy. Řada z nich ale letos skončí. OKD v 

únoru uvedla, že půjde zhruba o 1600 lidí. Tři stovky zaměstnanců firm propustí ke konci dubna a dalších přibližně 500 jich odejde během 

roku přirozenou cestou, tedy například do důchodu či jiného zaměstnání. Přes 800 lidí bude muset odejít z externích dodavatelských firem. 

 

NWR loni snížila ztrátu o 893 milionů eur na 21 milionů eur (zhruba 576 milionů korun). Tržby klesly asi o 20 procent na 676 milionů eur 

(zhruba 18,5 miliardy korun). Za klíčovou událost loňského roku vedení NWR označuje kapitálovou restrukturalizaci firmy. Jejím úkolem bylo 

odvrátit platební neschopnost podniku. Firma v rámci ní snížila zadlužení a zajistila si 185 milionů eur (asi pět miliard Kč) nového kapitálu. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg


remarks on the situation in the Czech Republic  

15-16 March 2015,  

               Situation in Czech brown coal coal industry 

Praha 11. března (ČTK) - Těžební společnost New World Resources (NWR), která je majitelem černouhelné firmy OKD, plánuje letos snížit 

náklady o 80 milionů eur (2,18 miliardy korun). Při setkání s novináři to dnes řekl finanční ředitel NWR Marek Jelínek. Polovinu by mělo pokrýt 

snížení nákladů na zaměstnance, napsala agentura Bloomberg. 

 
NWR při únorovém zveřejnění výsledků za loňský rok uvedla, že její náklady na těžbu letos klesnou z loňských 67 na 65 eur za tunu. Podle 

poradce pro vztahy s investory NWR Radka Němečka je dnešní údaj jinou interpretací dřívějších informací. "Když tato čísla přeložíme do 

absolutních čísel, tak to znamená, že musíme na provozní úrovni ušetřit zhruba 80 milionů eur," řekl ČTK. 

 

Podle Bloombergu plánuje firma do roku 2018 zvýšit produktivitu z 622 tun na zaměstnance na 800 tun na zaměstnance. "Plán snížení 

nákladů je v souladu s výhledem jednotkových nákladů poskytnutým po výsledcích za rok 2014, zatímco plán produktivity na rok 2018 je velmi 

ambiciózní," uvedl k tomu analytik České spořitelny Petr Bártek. 

 

Podle Němečka představitelé firmy také uvedli, že díky tomu, že se NWR podařilo snížit náklady na Dole Paskov, je větší pravděpodobnost, 

že důl zůstane v provozu i po roce 2017. OKD předloni oznámila, že chce důl zavřít. Loni se stát s NWR dohodl na pokračování těžby do 

konce roku 2017. Vláda za to zaplatí 600 milionů korun na sociální programy pro horníky. Státní pomoc letos schválila Evropská komise. 

 

OKD má nyní zhruba 11.000 vlastních zaměstnanců, dalších 3000 lidí zaměstnávají dodavatelské firmy. Řada z nich ale letos skončí. OKD v 

únoru uvedla, že půjde zhruba o 1600 lidí. Tři stovky zaměstnanců firm propustí ke konci dubna a dalších přibližně 500 jich odejde během 

roku přirozenou cestou, tedy například do důchodu či jiného zaměstnání. Přes 800 lidí bude muset odejít z externích dodavatelských firem. 

 

NWR loni snížila ztrátu o 893 milionů eur na 21 milionů eur (zhruba 576 milionů korun). Tržby klesly asi o 20 procent na 676 milionů eur 

(zhruba 18,5 miliardy korun). Za klíčovou událost loňského roku vedení NWR označuje kapitálovou restrukturalizaci firmy. Jejím úkolem bylo 

odvrátit platební neschopnost podniku. Firma v rámci ní snížila zadlužení a zajistila si 185 milionů eur (asi pět miliard Kč) nového kapitálu. 

Mining limits – the decision prolonged to H2 – 2015 

          Bilina Mine – no conflict, ČSA Mine – relocation of 2000 people  

 

Payments from extraction activities 

- Ministry of Finance proposed ten times higher concession fees and royalties 

- Following exciting  discussions (mining companies, unions, municipalities), we now have a bill to 

amend the Czech Mining Act, containing the following proposals: 

Concession fees for mining areas have to increase 10times: 

CZK 1,000 /€ 36/ per hectare (active mining) CZK 300 /€10.8/ per hectare   (other areas) 

Royalties - increase, on average two times:   

Calculation formula: tons times a fixed rate for minerals extracted 

New approach to the brown coal produced in surface mines where the rate is related to the calorific value 

and has been proposed at CZK 1.18/GJ (i.e. € 0.04) 
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coal 28.4% 

nuclear 26.8% 

gas 17.7% 

hydro (exc.pumped) 11.1% 

wind 6.2% 

oil 2.2% 

solar 2.2% 

other 5.4% 
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