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Dokument obsahuje přehled informací, které uveřejnila společnost ČEZ, a. s., v období 
od 3.3.2008 do 3.3.2009 v České republice při plnění povinností podle právních předpisů 
ve smyslu § 120, odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Po přijetí akcií ČEZ, a. s., k obchodování na varšavské burze cenných papírů dne 25.10.2006 
jsou informace v rámci plnění povinností emitenta rovněž uveřejňovány v Polské republice. 

Informace jsou k dispozici v úplném znění na internetové adrese společnosti www.cez.cz 
v rubrice na hlavní webové stránce (Informační povinnost emitenta). 

V následující tabulce je uveden přehled informací podle data uveřejnění, název informace 
a stručný popis informace: 
 

datum 
uveřejnění 

název informace popis informace 

3.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 29.2.2008 - 

3.3.2008 
 

Oznámení o konání schůzí vlastníků 
dluhopisů 

Společnost ČEZ svolává schůze vlastníků  uvedených 
dluhopisů na den 20.3. 2008 od 16.00 hod. v budově 
ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 1/425, v zasedací 
místnosti v přízemí. 

3.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 25.2.2008 - 
29.2.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

4.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 3.3.2008 - 

5.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 4.3.2008 - 

6.3.2008 Informace uveřejněné společností ČEZ, 
a.s., v období od 1.3.2007 do 29.2.2008 

Dokument podle §120, odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů 

6.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 5.3.2008 - 

6.3.2008 Společnost SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ 
STROJÁRNE a.s. získala od společnosti 
ČEZ, a.s., 100 % akciový podíl na 
společnosti Energetické opravny, a.s. 

Společnost ČEZ, a. s., a společnost SLOVENSKÉ 
ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., se sídlem Tlmače, 
Továrenská 210, PSČ 935 28, Slovensko, IČ 314 
11 690, uzavřely Smlouvu o úplatném převodu akcií 
týkající se prodeje 100% akciového podílu společnosti 
ČEZ, a. s., na společnosti Energetické opravny, a.s., 
se sídlem Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432 01 

7.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 6.3.2008 - 

10.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 7.3.2008 - 

10.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 3.3.2008 - 
7.3.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

11.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 10.3.2008 - 

12.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 11.3.2008 - 

13.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 12.3.2008 - 
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14.3.2008 Roční účetní výkazy dceřiných 
společností, které jsou součástí 
konsolidačního celku Skupina ČEZ, za rok 
2007 

Účetní výkazy 

14.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 13.3.2008 - 

17.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 14.3.2008 - 

17.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 10.3.2008 - 
14.3.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

18.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 17.3.2008 - 

19.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 18.3.2008 - 

19.3.2008 Kalendář plnění periodických informačních 
povinností emitenta cenných papírů – 
aktualizace 

Aktualizace kalendáře plnění periodických informačních 
povinností emitenta cenných papírů 

20.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 19.3.2008 - 

21.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 20.3.2008 - 

25.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 21.3.2008 - 

25.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 17.3.2008 - 
21.3.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

26.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 25.3.2008 - 

27.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 26.3.2008 - 

28.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 27.3.2008 - 

31.3.2008 Roční účetní výkazy za přidružené 
společnosti, které jsou součástí 
konsolidačního celku Skupina ČEZ, za rok 
2007 

Účetní výkazy 

31.3.2008 Zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami za rok 2007 

Dokument ve smyslu §66a obchodního zákoníku. 

31.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 28.3.2008 - 

31.3.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 25.3.2008 - 
28.3.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

1.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 31.3.2008 - 

2.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 1.4.2008 - 

3.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 2.4.2008 - 

4.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 3.4.2008 - 

7.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 4.4.2008 - 

7.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 31.3.2008 - 
4.4.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 
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7.4.2008 ČEZ navrhne valné hromadě zrušení části 
vlastních akcií, pokračování v jejich 
odkupu a zvýšení dividendy na 
dvojnásobek 

Představenstvo energetické společnosti ČEZ na svém 
dnešním zasedání rozhodlo o zrušení části vlastních 
akcií,  pokračování odkupu vlastních akcií a v souladu 
se závaznou dividendovou politikou o návrhu na výši 
dividendy ze zisku,  

8.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 7.4.2008 - 

9.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 8.4.2008 - 

10.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 9.4.2008 - 

11.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 10.4.2008 - 

14.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 11.4.2008 - 

14.4.2008 Oznámení o schválení návrhu smlouvy o 
fúzi subjektů Skupiny ČEZ 

Společnost ČEZ si dovoluje informovat, že 
představenstvo společnosti schválilo návrh smlouvy o 
fúzi sloučením se společností Energetika Vítkovice 

14.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 7.4.2008 - 
11.4.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

15.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 14.4.2008 - 

15.4.2008 Oznámení o rozhodnutí schůze vlastníků 
dluhopisů 

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ 
DLUHOPISŮ vydaných emitentem ČEZ, a. s., IČ: 
45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444 
Dluhopisy s výnosem stanoveným rozdílem mezi 
jmenovitou hodnotou dluhopisů a nižším emisním 
kursem splatné v roce 2009 s označením: ČEZ 
0,00/09, ISIN: CZ0003501066, datum emise: 26. 1. 
1999. 9,22% dluhopisy s přechodem na úročení 
pohyblivou sazbou CPI + 4,20% v roce 2006, splatné 
v roce 2014 s označením: ČEZ VAR/14, 
ISIN:CZ0003501058, datum emise: 26. 1. 1999. 
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 3,35% p.a. 
splatné v roce 2008 s označením: ČEZ 3,35/2008, 
ISIN: CZ0003501348, datum emise: 23. 6. 2003  
(dluhopisy jsou vydané v rámci dluhopisového 
programu a jde o dosud jedinou emisi vydanou 
v rámci tohoto dluhopisového programu). 
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,30 % p.a., 
splatné v roce 2010, s označením: ČEZ 4,30/10, ISIN 
CZ0003501520, datum emise: 27.8.2007. 
Schůze vlastníků dluhopisů konaná dne 20.3.2008 od 
16 hod. schválila následující usnesení: 
„Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s fúzí sloučením 
zanikající společnosti Energetika Vítkovice, a.s., IČ: 
25854712 se společností ČEZ, a. s., IČ: 45274649, 
jako společností nástupnickou.“ 
 

18.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 17.4.2008 - 

18.4.2008 Oznámení o konání řádné valné hromady Oznámení představenstva ČEZ o svolání valné 
hromady. 

18.4.2008 Zvýšení základního kapitálu společnosti 
PPC Úžín, a.s. 

Zvýšení základního kapitálu společnosti PPC Úžín, a. s. 
Dne 16.4.2008 došlo k zápisu zvýšení základního 
kapitálu společnosti PPC Úžín, a.s., do 
obchodního rejstříku. Základní kapitál byl zvýšen na 
hodnotu 160 mil. Kč, úpisem nových 
akcií. Upisovatelem je jediný akcionář společnosti - 
společnost CEZ, a. s. 
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21.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 18.4.2008 - 

21.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 14.4.2008 - 
18.4.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

22.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 21.4.2008 - 

23.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 22.4.2008 - 

24.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 23.4.2008 - 

25.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 24.4.2008 - 

28.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 25.4.2008 - 

28.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 21.4.2008 - 
25.4.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

29.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 28.4.2008 - 

30.4.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 29.4.2008 - 

30.4.2008 Výroční zpráva Skupiny ČEZ za rok 2007 - 

2.5.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 30.4.2008 - 

2.5.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ dne 2.5.2008 - 

2.5.2008 ČEZ ukončil odkup vlastních akcií Energetická společnost ČEZ dnešním dnem ukončila 
nákup vlastních akcií v rámci tzv. share buy back 
programu. K dnešnímu dni ČEZ nakoupil 58 132 355 
ks vlastních akcií, což představuje 9,816% 
z celkového počtu. Protože ČEZ část akcií již vlastnil 
před zahájením tohoto programu je aktuálně celkově  
na jeho účtech 9,998% vlastních akcií. ČEZ realizoval 
nákup vlastních akcií na základě rozhodnutí valné 
hromady, konané dne 23. dubna 2007, která přijala 
kromě jiných i usnesení o nabytí vlastních akcií 
společnosti do výše 10 procent. Nákup byl zahájen 
30. dubna 2007 . 
 

5.5.2008 Průběh nákupu akcií ČEZ 28.4.2008 - 
2.5.2008 

Zveřejnění údajů v souladu s článkem 4 odst. 3 nařízení 
(ES) 2273/2003 emitentem. 

6.5.2008 Oznámení o splacení dluhopisu ČEZ Oznámení o splacení dluhopisu ČEZ Dne 23. června 
2008 dojde k výplatě výnosů a ke splacení 
tuzemského dluhopisu ČEZ, a. s., 3,35/2008, 
ISIN CZ0003501348, v objemu 3 mld. Kč, rozhodným 
dnem je 23. květen 2008. Dluhopis byl vydán 23. 
června 2003 v rámci dluhopisového programu v 
maximálním objemu 30 mld. Kč s dobou trvání 
programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů 
vydané v rámci programu nejvýše 10 let. 
 

15.5.2008 Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, 
a. s., za I. čtvrtletí 2008 - účetní výkazy 

Účetní výkazy 

15.5.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 
2008 - účetní výkazy 

Účetní výkazy 
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15.5.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 
2008 - tisková konference 

Tisková konference 

15.5.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 
2008 - souhrnná zpráva 

Souhrnná zpráva 

15.5.2008 Skupina ČEZ dosáhla v prvním čtvrtletí 
zisku 15,7 mld. Kč 

Energetická Skupina ČEZ dosáhla v prvním čtvrtletí 
letošního roku čistého zisku ve výši 15,7 mld. Kč, což je 
meziroční nárůst o 21,2 procent, a to i přes negativní 
působení vlivu sílící koruny. Na nárůstu se podílela vyšší 
výroba elektřiny při nárůstu podílu jaderných zdrojů, růst 
velkoobchodních cen, úspora provozních nákladů i 
výsledky aktivit Skupiny ČEZ v zahraničí. 

21.5.2008 Souhrnná vysvětlující zpráva o některých 
záležitostech vlastního kapitálu podle § 
118 zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu za rok 2007 
 

 
 
- 

21.5.2008 Složení představenstva ČEZ doplní Martin 
Novák 

Dozorčí rada dnes na svém mimořádném zasedání 
zvolila šestým členem představenstva energetické 
společnosti ČEZ ředitele divize finance Martina 
Nováka. Rozšíření počtu členů představenstva z 5 na 
6 schválila dnešní valná hromada společnosti.  
Martin Novák působí ve Skupině ČEZ od roku 2006. 
Nejdříve pracoval na pozici ředitele úseku účetnictví 
energetické společnosti ČEZ.  Od 1. ledna letošního 
roku je ředitelem divize finance. 
 

22.5.2008 Výsledky jednání valné hromady ČEZ, 
a.s., konané dne 21. května 2008 v 
Kongresovém centru Praha 

 
- 

22.5.2008 Výplata dividend akcionářům společnosti 
ČEZ 

Na základě rozhodnutí valné hromady akcionářů ČEZ, 
a.s., konané dne 21. 5. 2008 v Kongresovém centru 
Praha, budou dividendy akcionářům za rok 2007 
vypláceny takto: 
Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je 21. květen 
2008. 
Výše dividendy na akcii (brutto): 40,00 Kč 
Termín výplaty dividend: 4. 8. 2008 – 4. 8. 2012 
Administrátor výplaty dividend: Česká spořitelna, a. s. 
 

22.5.2008 Prvním místopředsedou představenstva 
ČEZ zvolen Daniel Beneš 

Včerejší valná hromada ČEZ schválila zvýšení počtu 
členů představenstva z 5 na 6 a také nově ustanovila 
funkce 1. a 2. místopředsedy představenstva. 
Na mimořádném jednání představenstva po skončení 
valné hromady byl prvním místopředsedou 
představenstva zvolen Daniel Beneš, druhým 
místopředsedou se stal Tomáš Pleskač. 
 

30.5.2008 Dukovany dostaly nejmodernější palivo od 
společnosti TVEL 

Do jaderné elektrárny Dukovany byla dopravena první 
dodávka nejmodernějšího typu jaderného paliva od 
ruské společnosti TVEL. Nová generace paliva pro 
reaktory typu VVER-440 s mírně zvýšeným 
obohacením umožní ekonomičtější provoz všech čtyř 
bloků. 
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4.6.2008 Energetická společnost ČEZ , turecká 
společnost Akenerji a její mateřská firma 
Akkök vytvoří konsorcium 

Vytvořené konsorcium zamýšlí podat nabídku v tendru 
na privatizaci turecké distribuce, který zahrnuje dvě 
distribuční společnosti – Sedas a Bedas. Podání 
závazných nabídek je plánováno na 10. červen 2008. 
V případě úspěchu v tendru založí společnosti Akenerji 
Elektrik Üretim A.Ş., její mateřská firma Akkök Sanayi 
Yatırım ve Geliştirme A.Ş. a ČEZ společný podnik 
“AkCez OGG”. Energetická společnost ČEZ by se měla 
na základním kapitálu podílet z 50 %, 45 % případně 
Akenerji a 5 % její mateřské společnosti Akkök. 

9.6.2008 Oznámení o výplatách výnosů dluhopisů 
ČEZ, a. s., zveřejněných za posledních 12 
měsíců 

Společnost ČEZ za posledních 12 měsíců uveřejnila 
oznámení o výplatách výnosů dluhopisů 
 

9.6.2008 Oznámení o uskutečnění fúze v rámci 
Skupiny ČEZ 

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 
2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, si dovoluje 
informovat, že orgány společnosti rozhodly o fúzi 
sloučením se společností Energetika Vítkovice, a.s., 
se sídlem Ostrava Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 
706 02, IČ 2585412 s právním nástupnictvím ČEZ, a. 
s. Právní účinky tohoto rozhodnutí nastanou ke dni 
zápisu sloučení do obchodního rejstříku. 
 

10.6.2008 Česko – turecké konsorcium 
“Akenerji/Akkök/CEZ” vstoupilo do tendru 
na tureckou distribuci 

Česko – turecké konsorcium “Akenerji/Akkök/CEZ” 
vstoupilo do tendru na tureckou distribuci 
Konsorcium dnes podalo závaznou nabídku 
v privatizačním tendru na tureckou distribuci, který 
zahrnuje dvě distribuční společnosti v severním Turecku 
– Sedas a Bedas.  
 

13.6.2008 Oznámení o uskutečnění fúze v rámci 
Skupiny ČEZ 

Společnost ČEZ, a. s. si dovoluje informovat, že v 
důsledku pravomocného rozhodnutí Krajského soudu 
v Brně dochází ke sloučení společností ENPRO, a.s. 
(se sídlem Přerov I, Město, nábř. Dr. Edvarda Beneše 
1913/20, PSČ 750 02) a ENPROSPOL, s.r.o. (se 
sídlem Děčín, Resslova 357/9, PSČ 405 02) s 
nástupnickou společností I&C Energo a.s. (se sídlem 
Třebíč, Pražská 684/49, PSČ 674 01, IČ 494 33 431), 
na kterou v důsledku zániku společností ENPRO, a.s. 
a ENPROSPOL, s.r.o. přechází jmění těchto 
zanikajících společností dle smlouvy o fúzi ze dne 
27.5.2008. Den zápisu změny do obchodního rejstříku 
je 4.6. 2008, kdy rozhodnutí Krajského soudu v Brně 
nabylo právní moci. 
 

17.6.2008 Oznámení o uskutečnění fúze v rámci 
Skupiny ČEZ 

Formou notářských zápisů byla učiněna rozhodnutí 
jediného společníka ČEZ, a.s. v působnosti valné 
hromady zanikající společnosti ČEZData, s.r.o, se 
sídlem  Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 
271 51 417 (zrušení společnosti bez likvidace a 
schválení návrhu smlouvy o fúzi) a rozhodnutí 
jediného akcionáře ČEZ, a.s. v působnosti valné 
hromady nástupnické společnosti ČEZnet, a.s, se 
sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ 120 
00, IČ 264 70 411 (souhlas s převzetím jmění 
zanikající společnosti a schválení návrhu smlouvy o 
fúzi). 
Následně byla dne 10.6.2008 za účasti notáře 
podepsána zástupci zúčastněných společností 
smlouva o fúzi. Právní účinky fúze sloučením 
s právním nástupnictvím ČEZnet, a.s. nastanou 
1.10.2008. 
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19.6.2008 Společný podnik ČEZ a MOL dostal 
zelenou 

Strategická aliance společností ČEZ a MOL již získala 
všechna potřebná povolení od relevantních 
antimonopolních úřadů. Kladná stanoviska od 
Evropské komise (květen 2008) a antimonopolních 
úřadů Ukrajiny, Srbska a Bosny a Hercegoviny 
(červen 2008) umožňují založení společného podniku.

24.6.2008 Zpráva o dodržování pravidel řízení 
společnosti 

Všeobecná pravidla 
Nejlepší praktiky valné hromady 
Nejlepší praktiky dozorčí rady 
Nejlepší praktiky správní rady 
Nejlepší praktiky ve vztahu ke třetím osobám a jiným 
institucím 

24.6.2008 Rozhodnutí o navýšení základního 
kapitálu společnosti CEZ Polska Sp. z. 
o.o. 

Navýšení základního kapitálu své 100% dceřiné 
společnosti CEZ Polska Sp. z. o.o., se sídlem ve 
Varšavě, Nowy Świat 64, PSČ 00-357, reg. č. 
0000266114.  
 

1.7.2008 Oznámení o výplatě dividend za rok 2007 Řádná valná hromada společnosti, která se konala 
dne 21. května 2008, rozhodla vyplatit akcionářům 
společnosti za obchodní rok 2007 na jednu akcii o 
jmenovité hodnotě 100 Kč dividendu ve výši 40,- Kč 
před zdaněním. 
 

1.7.2008 ČEZ prodal I&C Energo společnosti MOL Transakce včetně převodu akcií a zaplacení kupní 
ceny byla včera vypořádána.  Transakce je součástí 
aliance mezi společnostmi ČEZ a MOL. 
Společnost I&C Energo se v současnosti řadí mezi 
špičkové dodavatele poskytující komplexní služby v 
oblasti systémů kontroly a řízení, elektroenergetiky, 
průmyslových informačních systémů a navrhovaných 
inženýrských řešení. 
 

7.7.2008 ČEZ vybral manažery pro připravovanou 
emisi Eurobondů v rámci svého EMTN 
programu 

ČEZ, a. s., vybral BNP Paribas, Deutsche Bank AG, 
ING Bank N.V. jako vedoucí spolumanažery  a joint 
bookrunners a Erste Bank jako vedoucího 
spolumanažera připravované emise Eurobondů 
v rámci svého EMTN programu. 
Parametry nadcházející emise budou stanoveny v 
závislosti na aktuálních podmínkách na finančních 
trzích. 
 

9.7.2008 Notářský zápis - osvědčení o průběhu a 
výsledcích jednání VH 

- 

10.7.2008 Stanovení ceny eurobondů ČEZ, a. s., včera úspěšně stanovil cenu pro svoji 
šestiletou emisi dluhopisů v objemu 600 mil. EUR. 
Tato emise bude vydána v rámci stávajícího EMTN 
(Euro Medium Term Notes) programu. Cena je 120 
základních bodů nad referenční mid-swapovou 
sazbou s výsledným kupónem 6 %. Očekávané datum 
emise je 18. července 2008. 
Ratingová agentura S&P potvrdila emisi eurobondů 
ratingové hodnocení A- a ratingová agentura Moody’s 
potvrdila ratingové hodnocení A2. 
 

10.7.2008 Navýšení základního kapitálu CEZ Trade 
Polska Sp. Z o.o. 

Navýšení základního kapitálu své 100% dceřiné 
společnosti CEZ Trade Polska Sp. z. o.o., se sídlem 
ve Varšavě, Nowy Świat 64, PSČ 00-357, reg. 
č. 0000281965.  
 



Informace uveřejněné společností ČEZ, a. s., v období od 1.3.2007 do 29.2.2008 

 9

10.7.2008 Navýšení základního kapitálu ĆEZ Srbija 
d.o.o. 

Navýšení základního kapitálu své 100% dceřiné 
společnosti ĆEZ Srbija d.o.o., se sídlem v Bělehradě, 
ul. Mihajla Pupina 6,  PSČ 11070, reg. č. 20180650.  
Základní kapitál společnosti ĆEZ Srbija d.o.o. byl 
navýšen o EUR 500.000. 

11.7.2008 ČEZ žádá MŽP o posouzení vlivu 
případné dostavby Temelína na životní 
prostředí 

Společnost ČEZ chce umožnit komplexní posouzení 
vlivu případné dostavby jaderné elektrárny Temelín na 
životní prostředí, proto dnes podala žádost o provedení 
EIA na Ministerstvo životního prostředí. 

21.7.2008 Společnosti ČEZ a MOL založily společný 
podnik 

V rámci uzavřené strategické aliance mezi 
společnostmi ČEZ a MOL z 20. prosince 2007 došlo 
po obdržení kladných stanovisek všech relevantních 
antimonopolních úřadů k založení společného 
podniku CM European Power International. Základní 
kapitál společnosti činí 8,3 miliónu EUR. 
 

1.8.2008 Oznámení o přijetí rozhodnutí o snížení 
základního kapitálu spolu s výzvou pro 
věřitele 

Oznámení ČEZ, že řádná valná hromada společnosti, 
která se konala dne 21. května 2008, rozhodla o 
snížení základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s., o 
částku 5.422.108.400 Kč 

14.8.2008 Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, 
a. s., II. čtvrtletí 2008 - účetní výkazy 

Účetní výkazy 

14.8.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ II. čtvrtletí 2008 
- účetní výkazy 

Účetní výkazy 

14.8.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ II. čtvrtletí 2008 
- tisková konference 

Tisková konference 

14.8.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ II. čtvrtletí 2008 
- souhrnná zpráva 

Souhrnná zpráva 

14.8.2008 Skupina ČEZ dosáhla v prvním pololetí 
zisku 29 mld. Kč 

Energetická Skupina ČEZ dosáhla v prvním pololetí 
letošního roku čistého zisku ve výši 29 mld. Kč, 
meziroční nárůst činí 38 procent, a to i přes negativní 
působení vlivu sílící koruny. 
 

27.8.2008 ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v 
Rumunsku 

Skupina  ČEZ a společnost Continental Wind Partners 
LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby 
sousedících větrných farem Fontanele a Cogealac 
v Rumunsku  Skupině ČEZ 

1.9.2008 Pololetní zpráva 2008 - 

1.9.2008 Navýšení základního kapitálu CEZ Poland 
Distribution B.V. 

Navýšení základního kapitálu ve své 100 % dceřiné 
společnosti CEZ Poland Distribution B.V., se sídlem 
v Rotterdamu, Holandsko, ul. Weena 340, PSČ 
3012NJ, reg. číslo 24301380.  
 

2.9.2008 Převod 100% podílu ČEZ, a. s. na 
základním kapitálu ve společnosti ZAO 
TransEnergo na společnost Transenergo 

Převod 100% podílu své dceřinné společnosti ZAO 
TransEnergo, akciová společnost, se sídlem v 
 Moskvě, Ruská federace, 123557, Presnenskiy val 
str.,19, build. 1, registrována pod číslem 
1057748236897 na společnost Transenergo 
International N.V., se sídlem 3012, Rotterdam, 
Nizozemí, Weena 340 

16.9.2008 ČEZ  kupuje minoritní státní podíl v polské 
elektrárně Skawina 

Zástupci společnosti ČEZ a polského státu, ministr 
státního pokladu Aleksander Grad, dnes podepsali 
smlouvu o převodu státního podílu ve společnosti 
Elektrownia Skawina na společnost ČEZ. Transakce 
bude vypořádána v následujících dnech. ČEZ zaplatí 
za 25% podíl + 1 akcii polskému státu 92,6 milionu 
PLN, tj. necelých 672 miliónů korun. 
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17.9.2008 Emise private placement s dlouhou 
splatností 

ČEZ, a. s., vydal 30letou emisi dluhopisů ve výši 12 
miliard jenů s kupónem 3,005%, kterou plně upsal 
dlouhodobý investor. Výnos emise v japonských 
jenech byl swapován do eura. Jediným agentem 
emise byla Citigroup Global Markets Limited. 
 

18.9.2009 Navýšení základního kapitálu CEZ Poland 
Distribution B.V. 

Navýšení základního kapitálu ve své 100 % dceřiné 
společnosti CEZ Poland Distribution B.V., se sídlem 
v Rotterdamu, Holandsko, ul. Weena 340, PSČ 
3012NJ, reg. číslo 24301380. 

22.9.2008 Emise zero coupon dluhopisů ČEZ, a. s., dnes vydal 30leté zero coupon dluhopisy 
ve výši 6 mil. EUR, které byly upsány jedním 
investorem. Výnos je určen rozdílem mezi emisní 
(1 071 696 EUR) a nominální  (6 000 000 EUR) 
hodnotou dluhopisu. 
 

23.9.2008 Výroční zpráva Skupiny ČEZ za rok 2007 
- oprava 

Při prověřování údajů ve výroční zprávě Skupiny ČEZ 
za rok 2007 bylo zjištěno, že technickou chybou 
během její přípravy byly zveřejněny nesprávné údaje. 
Podrobnosti viz přiloženou erratu: 
Errata k výroční zprávě Skupiny ČEZ za rok 2007 
Na str. 31 opravte v tabulce „Informace o peněžních a 
naturálních příjmech (hrubé částky) a o cenných 
papírech“: 
1) na ř. 22 opravte název řádku „Počet akcií v držení 
k 31. 12. 2006 a opcí vzniklých v roce 2007“ na 
„Počet opcí v držení k 31. 12. 2006 a opcí vzniklých v 
roce 2007“. 
2) na ř. 30 ve sloupci „Představenstvo“ opravte 
hodnotu „192 177“ na „54 354“. 

- 
25.9.2008 Oznámení fúze v rámci Skupiny ČEZ Dne 1.10. 2008 nastanou účinky fúze sloučením ČEZ, 

a. s. se zanikající společností Energetika Vítkovice, a. 
s., se sídlem Ostrava Vítkovice, Výstavní 1144/103, 
PSČ 706 02, IČ 2585412 s právním nástupnictvím 
ČEZ, a. s. K 1.10.2008 převezme ČEZ, a. s. jmění 
zaniklé společnosti Energetika Vítkovice, a.s. včetně 
jejích práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 
 

29.9.2008 ČEZ podal nabídku na albánskou 
distribuci 

Energetická společnost ČEZ dnes podala nabídku 
v tendru na majoritní 76% podíl v jediné albánské 
distribuční společnosti Operatori i Sistemit te 
Shperndarjes (OSSH sh.a.). 
 

1.10.2008 Oznámení o zápisu fúze sloučením 
společností ČEZnet, a.s. a ČEZData, 
s.r.o. do obchodního rejstříku 

Příslušný rejstříkový soud pravomocně rozhodl dne 
24.9.2008 o zápisu fúze sloučením dvou 100% 
vlastněných dceřiných společností ČEZ, a. s., a sice 
telekomunikační společnosti ČEZnet, a.s. a IT 
společnosti ČEZData, s.r.o. do obchodního rejstříku. 

2.10.2008 ČEZ vyhrál tendr na rumunském Galati Skupina ČEZ již obdržela oficiální rozhodnutí 
rumunské společnosti Termoelectrica o svém vítězství 
v tendru na strategického partnera pro projekt 
výstavby nového zdroje v lokalitě stávající elektrárny 
Galati.  
 

7.10.2008 ČEZ vyhrál tendr na albánskou distribuci Energetická společnost ČEZ dnes obdržela oficiální 
sdělení albánského ministerstva energetiky o 
rozhodnutí komise pro vyhodnocení nabídek na 
majoritní 76% podíl v jediné albánské distribuční 
společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes 
(OSSH sh.a.).  
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8.10.2008 Skupina ČEZ spojí své síly s tureckým 
Akkök Group ve společnosti Akenerji 
 

Ankara, 8. října 2008 – Zástupci obou společností 
dnes podepsali dohodu o strategické spolupráci 
v tureckém energetickém sektoru. Skupina ČEZ koupí 
polovinu majoritního podílu skupiny Akkök v Akenerji 
Elektrik Űretim A. Ş.  
 

23.10.2008 Zpráva o společenské odpovědnosti 
Skupiny ČEZ 2007 

- 

4.11.2008 INFORMACE Z JE TEMELÍN 4. 11. 2008 Druhý blok je v provozu na plánovaném výkonu. První 
blok je v odstávce. Pomocné systémy elektrárny 
pracují podle provozní potřeby bloků. 
Při posledních testech před připojením prvního bloku 
elektrárny Temelín k rozvodné síti (19.10. 2008) došlo 
na třetím nízkotlakém rotoru turbíny (NT3) 
k poškození lopatky a dalších částí třetího oběžného 
kola. Rotor byl demontován a dne 24.10. odvezen ke 
kontrole a opravě do výrobního závodu Škody Power 
v Plzni. Podle informací výrobce bude oprava NT3 
ukončena v první polovině prosince.  
 

13.11.2008 Neauditované výsledky hospodaření ČEZ, 
a. s., III. čtvrtletí 2008 - účetní výkazy 

Účetní výkazy 

13.11.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ III. čtvrtletí 
2008 - účetní výkazy 

Účetní výkazy 

13.11.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ III. čtvrtletí 
2008 - tisková konference 

Tisková konference 

13.11.2008 Neauditované konsolidované výsledky 
hospodaření Skupiny ČEZ III. čtvrtletí 
2008 - souhrnná zpráva 

Souhrnná zpráva 

13.11.2008 Skupina ČEZ dosáhla za tři čtvrtletí zisku 
41,5 mld. Kč 

Energetická Skupina ČEZ dosáhla za tři čtvrtletí 
letošního roku čistého zisku ve výši 41,5 mld. Kč, 
meziroční nárůst činí 40 %. K nárůstu přispěl vyšší 
podíl výroby elektřiny z jaderných a vodních zdrojů, 
růst velkoobchodních cen, úspora provozních 
nákladů, úspěšná strategie zajištění proti posilování 
koruny i výsledky aktivit Skupiny ČEZ v zahraničí. 
ČEZ nadále předpokládá výši celoročního zisku  na 
úrovni 48,6 mld. Kč.  
 

20.11.2008 Skupina ČEZ a Electrocentrale Galati 
podepsali Memorandum o porozumění 

Bukurešť – Skupina ČEZ a rumunské společnosti 
Termoelectrica a Electrocentrale Galati dnes 
v přítomnosti p. Varujana Vosganiana, ministra 
hospodářství a financí Rumunska, podepsaly 
Memorandum o porozumění pro projekt Galati.  
 

25.11.2008 Česko – turecké konsorcium “Akenerji / 
Akkök / ČEZ” založilo společný podnik 

V rámci strategické aliance uzavřené mezi 
společností ČEZ, a. s. a tureckou skupinou Akkök 
došlo ke  vzniku společného podniku AKCEZ ENERJİ 
YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Základní 
kapitál společnosti činí 250.000.000 TRY. Společnost 
ČEZ, a. s. stejně jako skupina Akkök má na 
základním kapitálu podíl 50 %. 
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25.11.2008 INFORMACE Z JE TEMELÍN 25.11.2008 Dnes dopoledne byl druhý blok JE Temelín odpojen 
od energetické sítě. Důvodem bylo zapůsobení zemní 
ochrany generátoru. Událost neměla dopady na 
jadernou bezpečnost. Příčina se nyní zjišťuje. 
Vedení elektrárny se rozhodlo využít neplánovaný 
výpadek bloku k provedení pravidelné zkoušky pádu 
klastrů, která byla plánována na 27. - 28.12.2008. Do 
konce letošního roku tak nebude nutné druhý blok 
z důvodu pádových zkoušek odstavovat. Zpracovaný 
harmonogram předpokládá obnovení dodávek 
elektřiny z druhého bloku ve čtvrtek 27. listopadu. 
 

11.12.2008 Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v 
Bulharsku – CEZ Power Generation 
Bulgaria EAD 

Nové dceřiné společnosti v Bulharsku. Společnost 
CEZ Power Generation Bulgaria EAD byla do 
bulharského obchodního rejstříku zapsána dne 
10.12.2008. Jediným akcionářem společnosti CEZ 
Power Generation Bulgaria EAD je ČEZ, a. s., 
základní kapitál činí BGN 700.000 a byl plně splacen. 
Založení společnosti bylo v souladu se stanovami 
ČEZ, a. s. schváleno Představenstvem ČEZ, a. s. a o 
této skutečnosti byla také informována Dozorčí rada 
ČEZ, a. s. 

19.12.2008 Skupina ČEZ dnes podala nabídku na 
německý MIBRAG 

Severočeské doly ze Skupiny ČEZ a skupina J & T 
dnes v konsorciu doručily svoji nabídku v tendru na 
100 % podíl v  důlní společnosti Mitteldeutsche 
Braunkohlengesellschaft mbH. 
 

5.1.2009 Očekávaný finanční výsledek pro rok 2009 
bude zveřejněn na tiskové konferenci dne 
25. února 2009 

Hospodářské noviny dnes 5. ledna 2009 v rubrice 
Podniky a trhy zveřejnily zprávu uvedenou titulkem 
„ČEZ čeká také letos rekordní zisk“. Článek 
konstatuje, že „…Medián odhadů čistého zisku od 
analytiků pro agenturu Bloomberg pro rok 2009 …. 
vyšplhal až na 59,5 miliardy korun. … “.  
 

9.1.2009 Odstávka 3. výrobního bloku JE Dukovany 
otevře o tomto víkendu sérii odstávek pro 
výměnu paliva. 

10.1. 2009 startuje jedna z nejnáročnějších 
pravidelných odstávek výrobního bloku v historii 
provozu JE Dukovany.  Během odstávky 3. výrobního 
bloku, která bude trvat tři měsíce dojde k  výměně 
paliva v reaktoru 3. bloku, k pravidelné kontrole řady 
zařízení ale také k úpravám, které povedou ke 
zvýšení efektivity i výkonu 3. bloku.  
 

14.1.2009 Skupina ČEZ podepsala úvěrovou 
smlouvu ve výši 550 mil. EUR 

Skupina ČEZ dne 13. ledna 2009 úspěšně 
prostřednictvím dodatku prodloužila splatnost 600 mil. 
EUR uvěrové smlouvy z ledna 2008. Úvěr byl 
aranžovaný klubem tří bank ve složení 
Československá obchodní banka a.s., ING Wholesale 
Banking a Intesa  Sanpaolo S.p.A.,  poskytovateli 
úvěry jsou ČSOB, ING, Intesa Sanpaolo a Všeobecná 
úverová banka a.s.  Roli agenta plní ING Bank N.V. 
 

19.1.2009 Novoroční tisková konference Jaderné 
elektrárny Dukovany 2009 

Rok 2008 patřil v Jaderné elektrárně Dukovany mezi 
úspěšné roky.  Na samém začátku roku 2008 byla 
vyzkoušena nejkratší typová odstávka v délce 20 dní 
a byl zvýšen výkon na posledním ze 4 bloků jaderné 
elektrárny. Současně  bylo dosaženo nové rekordní 
výroby 14 miliard a 447,5 milionů kilowatthodin. 
 

20.1.2009 Kalendář plnění periodických informačních 
povinností emitenta cenných papírů - 
aktualizace 

Aktualizace kalendáře plnění periodických informačních 
povinností emitenta cenných papírů 
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23.1.2009 Splacení dluhopisu ČEZ 0,00/09, ISIN 
CZ0003501066 

Citibank Europe plc., organizační složka., jako 
administrátor pověřený emitentem, společností ČEZ 
a. s., k provádění plateb dluhopisů společnosti 
oznamuje, že počínaje dnem 26.1.2009 budou 
splaceny dluhopisy ČEZ 0,00/09, ISIN 
CZ0003501066, v celkové jmenovité hodnotě 4 500 
000 000,00 Kč. 
 

23.1.2009 Oznámení úrokové sazby dluhopisů ČEZ 
VAR/14, ISIN CZ0003501058 

Oznámení úrokové sazby dluhopisů ČEZ VAR/14, 
ISIN CZ0003501058, nominální hodnoty 1 000 000 Kč 
v celkové jmenovité hodnotě 2 500 000 000 Kč s 
pohyblivým úrokovým výnosem , pro úrokové období 
od 26. ledna 2009 (včetně tohoto dne) do 26. ledna 
2010 (tento den vyjímaje) byla Administrátorem v 
souladu s podmínkami dané Smlouvy a Emisních 
Podmínek stanovena ve výši 7,80% p.a. 

23.1.2009 Nová dceřiná společnost ČEZ, a. s. v 
Polsku – CEZ Produkty Energeticzne 
Polska Sp. z o. o. 

Nová dceřiná společnost v Polsku. Společnost CEZ 
Produkty Energeticzne Polska Sp. z o. o. byla do 
polského obchodního rejstříku zapsána dne 
19.1.2009. Jediným akcionářem společnosti CEZ 
Produkty Energeticzne Polska Sp. z o. o. je ČEZ, a. 
s., základní kapitál činí PLN 800.000 a byl plně 
splacen. Založení společnosti bylo v souladu se 
stanovami ČEZ, a. s. schváleno Představenstvem 
ČEZ, a. s. a o této skutečnosti byla také informována 
Dozorčí rada ČEZ, a. s. 
 

28.1.2009 ČEZ uplatnil pojistku v projektu Gacko Energetická Skupina ČEZ včera svému partnerovi 
v projektu Gacko v Republice srbské (Bosna a 
Hercegovina), bosenskosrbské energetické 
společnosti ERS (Elektroprivreda Republike Srpske), 
doručila požadavek na uplatnění put opce.  Na jejím 
základě prodá ČEZ společnosti ERS svůj 51% podíl 
ve společném podniku NERS (Nove Elektrarne 
Republike Srpske) za částku kryjící část jeho 
dosavadních nákladů na projekt Gacko. Právo 
vystoupit ze společného podniku dává společnosti 
ČEZ opakované porušení implementační smlouvy ze 
strany bosenskosrbských partnerů. 
 

30.1.2009 Kalendář plnění periodických informačních 
povinností emitenta cenných papírů 

- 

30.1.2009 Noví členové dozorčí rady energetické 
společnosti ČEZ 

V lednu 2009 proběhly volby členů dozorčí rady 
volených zaměstnanci akciové společnosti ČEZ. 
Dozorčí radu tvoří celkem dvanáct členů se čtyřletým 
funkčním obdobím, z nichž osm  je voleno valnou 
hromadou a čtyři jsou voleni zaměstnanci. V lednu 
2009 skončil čtyřletý mandát  Jiřímu Jedličkovi a Janu 
Ševrovi, na jejich místo byli zaměstnanci ČEZ, a. s., 
zvoleni Lubomír Klosík a Petr Gross.  
 

5.2.2009 Společnost AKCEZ uzavřela smlouvu na 
bankovní záruku v objemu 300 mil. USD 

Společný podnik turecké skupiny Akkök a Skupiny 
ČEZ, společnost AKCEZ, uzavřela dne 4. února 2009 
Smlouvu o vystavení bankovní záruky ve výši 300 mil. 
USD s tureckými bankami Akbank T.A.Ş. , Istanbul 
Corporate Branch a TÜRKIYE IS BANKASI A.Ş., 
Maslak Corporate Branch, která bude vystavena za 
účelem dokončení akvizice 100% podílu v turecké 
distribuční společnosti SEDAS. 
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11.2.2009 Dokončení transakce převzetí turecké 
distribuční společnosti Sedaş 

Společný podnik Skupiny ČEZ a turecké skupiny 
Akkök, AkCez Enerji Yatirimlari Sanayive Ticaret A.Ş., 
který byl založen na převzetí  100 % podílu v turecké 
distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dagitim A.Ş,  
dnes 11. 2. 2009 převezme podle instrukcí 
Privatizačního úřadu 100% podíl v turecké distribuční 
společnosti Sakarya Elektrik Dagitim A.Ş. (Sedaş). 
 

11.2.2009 Skupiny ČEZ a Akkök dokončily převzetí 
turecké distribuční společnosti Sedaş 

Smlouva, která uzavírá transakci prodeje 100% podílu 
v distribuční společnosti Sedaş,  byla dnes 
podepsána mezi Privatizační agenturou v Turecku a 
Akkök-Akenerji-ČEZ (AkCez) konsorciem, které 
vyhrálo tender s nabídkou 600 mil. USD. Dnešního 
podpisu smlouvy, která finalizuje prodej a převod 
společnosti Sedaş, se  účastnili zástupci Privatizační 
agentury, Regulačního úřadu energetického trhu, 
společnosti Sedaş, Skupiny ČEZ a Akkök a 
společnosti Akenerji.  
 

13.2.2009 Snížení základního kapitálu ČEZ dne 12.2.2009 nabylo právní moci usnesení Městského 
soudu v Praze č. F 4316/2009 o zápisu snížení 
základního kapitálu společnosti. Základní kapitál 
společnosti se snížil o částku 5.422.108.400 Kč 
z původní výše 59.221.084.300 Kč na částku 
53.798.975.900 Kč. Základní kapitál společnosti je nyní 
rozvržen na 537.989.759 ks akcií na majitele v 
zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč. 
V současné době podala společnost návrh na výmaz 
54.221.084 ks vlastních akcií v evidenci vedené 
Střediskem cenných papírů. Výmazem těchto akcií v 
uvedené evidenci tak bude naplněno usnesení valné 
hromady, podle kterého bylo představenstvo, 
po realizaci procesu zpětného odkupu vlastních akcií,  
zavázáno snížit o nabyté vlastní akcie základní kapitál 
společnosti. 
 

20.2.2009 Navýšení základního kapitálu AKCEZ 
ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. 

navýšení základního kapitálu společnosti AKCEZ 
ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş., se 
sídlem Miralay Şefik Bey Sokak Ak-Han No. 15, K: 3, 
Room No: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu - İstanbul., Turecko, 
registrační číslo 683905, kde ČEZ, a. s. vlastní 50% 
podíl na základním kapitálu. 

25.2.2009 Severočeské doly a skupina J&T 
podepsaly smlouvu o akvizici dolů 
MIBRAG 

Severočeské doly Chomutov a skupina J&T dnes 
podepsaly smlouvu o nabytí 100% podílu ve společnosti 
MIBRAG od amerických společností URS Corporation a 
NRG Energy Inc. Vypořádání transakce je očekáváno po 
jejím schválení Evropskou komisí nejdříve v průběhu 
druhého čtvrtletí roku 2009. 
 

26.2.2009 ČEZ nabízí svým zákazníkům další 
snížení cen elektřiny na rok 2010 

Velkoobchodní ceny elektřiny v poslední době dále 
výrazně poklesly. Na základě současného příznivého 
vývoje cen elektřiny na rok 2010 na energetické burze 
přichází ČEZ s aktualizovanou nabídkou možnosti 
zafixovat si již nyní cenu elektřiny na rok 2010. 

3.3.2009 Skupina ČEZ dosáhla za rok 2008 zisku 
47,4 mld. Kč, do státní pokladny odvedla 
na daních a dividendách víc. 

Energetická Skupina ČEZ dosáhla za minulý rok čistého 
zisku ve výši 47,4 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 11 
procent, a to i přes negativní působení nastupující 
finanční krize v závěru roku. Na nárůstu se podílel růst 
velkoobchodních cen, vyšší podíl výroby elektřiny 
z jaderných zdrojů, úspora provozních nákladů i 
výsledky aktivit Skupiny ČEZ v zahraničí.  
 

3.3.2009 SOUHRNNÁ ZPRÁVA SKUPINY ČEZ ZA 
ROK 2008 

Souhrnná zpráva 
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3.3.2009 Tisková konference k výsledkům 
hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2008 

Tisková konference 

3.3.2009 Auditovaná účetní závěrka ČEZ, a. s. a 
auditovaná konsolidovaná účetní závěrka 
Skupiny ČEZ k 31.12.2008 

Účetní výkazy 

 


