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W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku zysk Grupy ČEZ wyniósł 40, 2 miliarda koron 
 
Zgodnie z oczekiwaniami w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku w ciągu 
trzech kwartałów bieżącego roku czysty zysk Grupy energetycznej ČEZ obniżył się. Spadek 
o 7, 1 mld CZK do 40, 2 mld CZK jest jednak i tak niższy aniżeli oczekiwany przez 
analityków. Zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, 
podatków i amortyzacji (EBITDA) osiągnął 67, 2 mld CZK, w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku obniżył się więc o 5,4%. Również w tym wypadku rzeczywiste wyniki 
są wyższe od oczekiwań analityków. 
 
„Głównym powodem spadku zysku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest 
spadek cen energii elektrycznej. Z drugiej strony  w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku pozytywnie oddziałuje ekspansja grupy ČEZ w branży ciepłowniczej i zakończone 
sukcesem wejście na albański rynek energetyczny,” podaje Martin Roman, przewodniczący Rady 
Nadzorczej i Dyrektor Generalny ČEZ. 
 
Mając na uwadze przyszły rozwój w sektorze energetycznym i w gospodarce Grupa ČEZ 
przygotowała program o nazwie NOWA WIZJA. ”Nie chcemy odnosić sukcesów, tylko wtedy, gdy 
notowany jest wzrost gospodarki. Dlatego mamy ambicję pokonać wydajność rynku europejskich 
organizacji poprzez bezkompromisową efektywność i zarobić pieniądze dzięki naszej znajomości i 
zdolnościom. Po programie EFEKTYWNOŚĆ obecnie mamy do zaoferowania jeszcze 
ambitniejszy program o nazwie NOWA WIZJA.. W jego ramach realizujemy kompleksowy program 
stabilizacji finansowej Grupy ČEZ na okres burzliwych zmian na rynku energetycznym, redukujemy 
nasz program inwestycyjny zgodnie z obecnymi i przyszłymi możliwościami grupy ČEZ, w głównej 
mierze w zdecydowany sposób optymalizujemy wewnętrzne działanie i strukturę kosztów Grupy 
ČEZ,: dodaje Martin Roman. 
 
Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej i Dyrektor Wykonawczy ČEZ Daniel Beneš dodaje: „Dla 
Grupy ČEZ istotnym parametrem jest optymalizacja całego przepływu środków pieniężnych z 
uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowych. W obrębie eksploatacji nastawiamy się na dalszą 
poprawę efektywności procesów wewnętrznych i minimalizację kosztów w całym łańcuchu 
produkcyjnym kładąc nacisk na maksymalizację tworzenia własnych środków pieniężnych 
działalności eksploatacyjnej.” 
 
W podanym okresie roku 2010 ČEZ, a. s., zanotowała wzrost produkcji energii elektrycznej w 
stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,1 TWh (o 4,8 %).  
Elektrownie jądrowe Temelín i Dukovany  wyprodukowały w 2010 roku od stycznia do września o 
0,7 TWh (o 3,5 %) więcej aniżeli w tym samym okresie ubiegłego roku. Produkcja w elektrowniach 
węglowych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku była wyższa o 1,3 TWh i 
osiągnęła 24 TWh. Produkcja ze źródeł odnawialnych w stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego roku wzrosła o 6, 9 % głównie pod wpływem korzystnych przepływów w elektrowniach 
wodnych. 
 
Popyt na energię elektryczną w Republice Czeskiej według wstępnych informacji w porównaniu z 
analogicznym okresem ubiegłego roku wzrósł o  4, 4 %, po przeliczeniu na normę temperaturową 
o 3,3%. Zużycie dużych odbiorców wzrosło o  6, 5 %, zużycie przedsiębiorców detalicznych o 0, 
2% natomiast zużycie gospodarstw domowych było wyższa o 1,6%. 
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Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za I. – III. kwartał 2010 

 

Przychody z działalności 144 388 +3 % 

EBITDA (lub zysk z działalności przed odpisami) 67 174 -5 % 

Zysk przed opodatkowaniem 48 764 -16 % 

Zysk po opodatkowaniu 40 213 -15 % 

 


