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Grupa ČEZ w 2011 roku osiągnęła czysty zysk 40,8 miliarda koron 
 
Czysty zysk grupy energetycznej ČEZ przekroczył o  0,7  mld CZK plan całoroczny i 
osiągnął poziom 40,8 miliarda koron. Planowane wartości ubiegłego roku Grupa ČEZ 
wyraźnie przekroczyła w kategorii zysku operacyjnego przed odliczeniami (EBITDA). 
Wskaźnik ponad oczekiwanie wzrósł o 2,5 miliarda i przekroczył 87,3 mld CZK. 
Aczkolwiek wyniki 2011 roku są w międzyrocznym porównaniu z 2010 rokiem na 
poziomie operacyjnym o 1,7% niższe, ČEZ w końcu doręczył swoim akcjonariuszom 
wyższy zysk niż planował.  
 

„Wyniki ubiegłego roku potwierdzają znaczenie Grupy ČEZ dla czeskiej ekonomiki. Do 
budżetu państwa w ubiegłym roku Grupa ČEZ przyniosła w podatkach i dywidendach 43 
miliardy koron, w porównaniu międzyrocznym o 2 miliardy więcej niż w 2010 roku. Bardzo 
pozytywnym sygnałem jest też fakt, że ČEZ jest jedną z nielicznych spółek energetycznych, 
które były w stanie utrzymać w ciągu ubiegłego roku swój rating. Aczkolwiek w sektorze 
energetycznym na 2012 rok rysują się tylko skromne możliwości wzrostu, wierzymy, że 
akcjonariuszom przyniesiemy lepsze wyniki niż w ubiegłym roku,“ jest przekonany Daniel 
Beneš, prezes zarządu i dyrektor generalny ČEZ.  

W reakcji na niepewny rozwój na rynkach energetycznych i niepewny rozwój ekonomiki 
europejskiej jesienią ubiegłego roku zaktualizowano program NOWA WIZJA i rozszerzono o 
pięć strategicznych inicjatyw, których pełnienie ma zapewnić stabilizację wyników 
finansowych i wzrost wartości Grupy ČEZ.  

„Do priorytetów naszej strategii należy zwłaszcza dobudowanie Elektrowni Jądrowej 
Temelín, w okresie do 2015 roku będzie kładziony nacisk przede wszystkim na bezbłędne i 
staranne przygotowanie całego projektu, łącznie z dokończeniem przetargu na dostawcę 
technologii. Szczególną uwagę zwracamy też na efektywność wewnętrzną i zapewnienie 
paliw dla naszych elektrowni. Kładziemy nacisk również na źródła energii o znaczeniu 
lokalnym i rozwój odnawialnych źródeł energii za granicą,“ dodaje Daniel Beneš.  

ČEZ jako najmniej zadłużona europejska grupa energetyczna ma w porównaniu 
z konkurencją największe szanse na sukces również w czasach, kiedy kryzys a zwłaszcza 
zmiany na poziomie europejskiej regulacji mają znaczny negatywny wpływ na sektor 
energetyczny. 

Produkcja energii elektrycznej Grupy ČEZ w RC w 2011 roku osiągnęła taki sam poziom, jak 
w  2010 roku, to znaczy 63,3 TWh.  Elektrownie jądrowe Temelín i Dukovany wyprodukowały 
w 2011 roku o 0,3 TWh (o 1 %) więcej niż w poprzednim roku. W elektrowniach węglowych 
tak samo, jak w 2010 roku, wyprodukowano 32,6 TWh.  Produkcja z odnawialnych źródeł, 
przeciwnie, międzyrocznie obniżyła się o 17 %, szczególnie z tego powodu, że w 2010 roku 
opady i przepływy były wyraźnie ponadprzeciętne i elektrownie wodne wyprodukowały drugą 
największą ilość energii elektrycznej w historii. Produkcja energii Grupy ČEZ za granicą 
wyraźnie wzrosła o 14 % na 5,9 TWh. O 151 procent wzrosła produkcja z odnawialnych 
źródeł za granicą, co wynika ze stopniowego uruchamiania największego europejskiego 
parku wiatrowego w Rumunii. 

Dane z 2011 roku wskazują też na międzyroczną stagnację zużycia energii elektrycznej. 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Republice Czeskiej według wstępnych danych w 
2011 roku, po przeliczeniu na średnią temperaturę wzrosło o 0,3%.  
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Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za rok 2011 

                                 (mld CZK)          międzyroczna zmiana % 

Przychody operacyjne 209,8 + 6 % 

EBITDA (lub Zysk operacyjny przed 
odliczeniami) 

87,3 - 2 % 

Zysk po opodatkowaniu 40,8 - 13 % 

 


