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Grupa ČEZ podnosi oszacowania tegorocznego zysku o 500 milionów koron. 
 
Zysk netto grupy energetycznej ČEZ za I półrocze bieżącego roku, którego wartość 
bezwzględna wynosi 23,9 mld CZK, przekracza już wyniki jej o wiele większego 
konkurenta, niemieckiej Grupy E.On (948 mln EUR, czyli ok. 22,8 mld CZK).  Grupa 
ČEZ podnosi oczekiwaną wysokość zysku za 2011 r. do 40,6 miliarda koron, pomimo 
iż energetyka nadal znajduje się pod wpływem dobrzmiewającego kryzysu związanego 
z niskimi cenami energii elektrycznej.  
 

„W pierwszym półroczu bieżącego roku pomimo konsekwencji kryzysu cieszymy się z 
wyników lepszych od osiągniętych przez konkurencję zachodnioeuropejską, w szczególności 
przez niemieckie spółki, w gospodarkę których znacząco ugodziło wycofanie z eksploatacji 
części elektrowni jądrowych w kraju. Lepsze wyniki ČEZ znalazły odzwierciedlenie nie tylko 
w potwierdzonym ratingu – ČEZ uzyskał od agencji Moody´s lepszą ocenę niż spółka RWE, 
ale także na przykład w wartości akcji i kapitalizacji rynkowej spółki. Niemniej jednak w 
energetyce nadal odczuwalne są konsekwencje kryzysu gospodarczego, który w tej branży 
przejawił się w postaci niższych cen energii elektrycznej. Ze względu na to, że ČEZ 
sprzedaje przede wszystkim na rok lub kilka lat z góry, poziom cen, który obecnie jest 
podwyższony, w niedużym stopniu może w tym momencie wpłynąć na wyniki. Pomimo tego 
podnosimy dotychczas oczekiwaną wartość zysku za rok bieżący o 0,5 miliarda koron do 
wysokości 40,6 miliarda koron. Bynajmniej nie zmniejszymy wysiłku poświęcanego na 
realizację naszego programu stabilizacji i konsolidacji NOWA WIZJA, ponieważ tylko w ten 
sposób możemy wykorzystać wszystkie okazje, które może przynieść obecna i przyszła 
sytuacja na rynkach energii elektrycznej,“ mówi Martin Roman, prezes zarządu i dyrektor 
generalny ČEZ.  

Niższe ceny energii elektrycznej nie są jedynym czynnikiem wpływającym w roku bieżącym 
na gospodarkę Grupy ČEZ. Rzutują na nią także dwa nowo wprowadzone podatki: podatek 
od darowizn obciążający uprawnienia emisyjne oraz podatek u źródła od energii elektrycznej 
wyprodukowanej w elektrowniach fotowoltaicznych. Spółka ČEZ musi także uporać się z 
umacniającym się kursem korony czeskiej wobec euro, ponieważ większość przychodów ze 
sprzedaży otrzymuje właśnie w euro. 

Do ograniczenia tych oddziaływań przyczyniła się produkcja w elektrowniach wiatrowych w 
Rumunii, gdzie Grupa ČEZ eksploatuje rozległy zespół elektrowni, którego część w chwili 
obecnej jest na etapie finalizacji budowy. Ponadto wzrosła produkcja w elektrowniach 
fotowoltaicznych Grupy ČEZ, w tym roku dochodzi do kompensacji niższych taryf 
dystrybucyjnych z 2009 r., pomocne były także oszczędności w dystrybucji w Albanii. 
Ważnym pozytywnym aspektem jest również zmiana taryf dystrybucyjnych w Bułgarii, która 
stanowi impuls do częściowego skorygowania sytuacji w zakresie regulacji w tym kraju.  

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach Grupy ČEZ w Republice Czeskiej osiągnęła 
prawie identyczny poziom, jak w I półroczu poprzedniego roku – wynosiła ona 31,8 TWh (I 
półr. 2010 r. – 32 TWh, czyli -1 %). Za cały 2011 r. oczekujemy produkcji w wysokości  64,7 
TWh, czyli o 2 % wyższej niż  w 2010 r.  Równocześnie wyższe ceny energii elektrycznej na 
rynkach energii elektrycznej doprowadzą do oczekiwanego wzrostu produkcji energii 
elektrycznej w elektrowniach zasilanych węglem o 4 %, natomiast w pierwszym półroczu 
odnotowano spadek o 2 %. Oczekiwany wzrost produkcji w elektrowniach jądrowych o 2 % w 
stosunku do I półrocza ubiegłego roku powinien wyniknąć głównie ze skrócenia 
planowanego czasu odstawień i zwiększenia dyspozycyjności elektrowni jądrowej Dukovany.      
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Zużycie energii elektrycznej w Republice Czeskiej w I kwartale według oszacowań ČEZ 
nieznacznie zmniejszyło się o 0,3 %. Po odliczeniu wpływu temperatury (I półrocze br. było 
pod względem pogody bardziej korzystne niż analogiczny okres ubiegłego roku) wzrost 
wynosi 1,2 %.   

 

Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za I półrocze 2010 r. 
                         (mld CZK)             zmiana w stosunku do 

analogicznego okresu ubiegłego roku % 

Przychody operacyjne         103,6         + 5% 

EBITDA (lub Zysk operacyjny przed amortyzacją)           43,9          - 6,9% 

Zysk netto          23,9      - 16,6 % 

 


