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Grupa CEZ osiągnęła w 2010 roku zysk netto w wysokości 47,2 miliardów koron 
 
Zysk netto Grupy energetycznej CEZ przekroczył o pół miliarda oczekiwany zysk i 
osiągnął poziom 47,2 miliardów koron. Planowane wartości w ubiegłym roku Grupa 
CEZ przekroczyła również w kategorii zysku operacyjnego przed amortyzacją 
(EBITDA), ponieważ wskaźnik przekroczył 89,1 mld CZK. Pomimo, że wyniki z 2010 
roku w porównaniu rocznym z 2009 rokiem zgodnie z przewidywaniami są niższe, CEZ 
ostatecznie dostarczył swoim akcjonariuszom zysk wyższy niż planowano. 
 
„Wyniki z ubiegłego roku, choć dotknięte przez kryzys w regionie, dalej zwiększają znaczenie 
Grupy CEZ. Udział w CEZ jest największym aktywem Republiki Czeskiej. Od swojego 
powstania w 1992 roku CEZ przekazał do budżetu państwa w postaci podatków, dywidend i 
w formie dochodów z tytułu sprzedaży części akcji kwotę w wysokości prawie 370 miliardów 
koron. Żadna inna firma nie dostarczyła takiego zysku obywatelom Czech", powiedział Martin 
Roman, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny CEZ. 

Ponadto w okresie do 2015 roku Grupa CEZ przygotowała program stabilizacji i konsolidacji 
NOWA WIZJA. Jego głównym celem jest finansowa stabilizacja Grupy CEZ na okres zmian 
turbulencyjnych na rynku energii. CEZ jako najmniej zadłużona europejska firma 
energetyczna ma w stosunku do konkurencji najlepszą pozycję gwarantującą sukces - nawet 
w okresie kryzysu i zmian występujących w sektorze energetycznym z opóźnieniem. 

„Naszą ambicją jest przekroczyć wydajność programów pomocniczych europejskiego rynku 
przez bezkompromisową skuteczność i zarabiać pieniądze dzięki wiedzy i umiejętnościom. 
Po programie EFEKTYWNOŚĆ wdrażamy jeszcze bardziej ambitny program - NOWA 
WIZJA. Na kolejne inwestycje w ciągu najbliższych pięciu lat przygotowano ponad 300 
miliardów koron, i pomimo obniżki, kwota ta jest wyższa niż w poprzednim okresie. 
Inwestycje będą skierowane głównie do Czech, dzięki czemu wesprzemy czeskie 
przedsiębiorstwa”- dodaje Martin Roman.  

„Mamy kilka priorytetów, do których należą między innymi ukończenie odbudowy elektrowni 
konwencjonalnych, rozwój energetyki jądrowej oraz optymalizacja pracy elektrowni. 
Oszczędności będą miały wpływ na koszty ogólne, koszty pracy zostaną zamrożone. 
Będziemy kłaść jeszcze większy nacisk na wydajność aktywizacji, następnie doprecyzujemy 
kryteria oceny, a w przypadku, gdy nasze nowe wymagania nie będą się spełniać, 
opracujemy strategię deinwestycyjną. Dynamiczna optymalizacja eksploatacji wewnętrznej i 
struktury kosztów Grupy CEZ przyniesie kolejne 36 miliardów koron" - uzupełnia Daniel 
Beneš, Vice Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawczy CEZ. 

Produkcja elektryczności CEZ SA., odnotowała w 2010 roku wzrost międzyroczny w 
wysokości 1,2 TWh (o 2%). Elektrownie jądrowe Temelín i Dukovany wyprodukowały w 2010 
roku o 0,8 TWh (o 2,9%) więcej niż przed rokiem. Produkcja w elektrowniach węglowych 
wzrosła międzyrocznie o 0,3 TWh wysokości i osiągnęła poziom 31,4 TWh. Produkcja ze 
źródeł odnawialnych zwiększyła się międzyrocznie o 11%, głównie ze względu na korzystne 
przepływy w elektrowniach wodnych. 

Dane za 2010 roku ponownie wskazują na międzyroczny wzrost zużycia energii elektrycznej. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Republice Czeskiej według wstępnych danych 
wzrosło w 2010 roku o 3,8%, po przeliczeniu na wzorzec cieplny o 2,4%. Zapotrzebowanie 
hurtowe wzrosło o 4,5%, zapotrzebowanie przedsiębiorców detalicznych o 0,2%, a 
zapotrzebowanie gospodarstw domowych było wyższe o 2%  
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Tabela: Wyniki ekonomiczne Grupy CEZ za 2010 rok 

 

                             (mln. CZK)       zmiana międzyroczna % 

Zyski operacyjne 198 848 + 1% 

EBITDA (lub zysk eksploatacyjny przed 
amortyzacją) 

89 089 - 2% 

Zysk po opodatkowaniu 47 158 - 9% 

 


