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Skupina ČEZ dosáhla za tři čtvrtletí zisku 40,2 miliardy korun 
 
Čistý zisk energetické Skupiny ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku dle očekávání 
meziročně klesl. Pokles o 7,1 mld. Kč na 40,2 mld. Kč je však nižší než očekávání 
analytiků.  Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 67,2 mld. Kč,  meziročně tedy 
poklesl o 5,4 %. I v tomto případě skutečné výsledky překonávají očekávání analytiků.   
 
„Hlavním důvodem meziročního snížení zisku je pokles cen elektřiny. Pozitivně v meziročním 
srovnání naopak působí expanze Skupiny ČEZ v teplárenství a úspěšný vstup na albánský 
energetický trh,“ uvádí Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.  

S ohledem na budoucí vývoj v energetickém sektoru i v ekonomice přichází Skupina ČEZ 
s programem NOVÁ VIZE. „Nejsme firmou, která je úspěšná, jen když se veze na vlně růstu 
ekonomiky. Je naší ambicí překonat výkonnost trhu evropských utilit nekompromisní 
efektivitou a vydělávat peníze svojí znalostí a schopností.  Po programu EFEKTIVITA nyní 
přicházíme s ještě ambicióznějším programem NOVÁ VIZE. V jeho rámci realizujeme 
komplexní program finanční stabilizace Skupiny ČEZ pro období turbulentních změn na 
energetickém trhu, redukujeme náš investiční program v souladu se současnými a 
budoucími  možnostmi Skupiny ČEZ a hlavně razantně optimalizujeme vnitřní fungování a 
nákladovou strukturu Skupiny ČEZ,“ dodává Martin Roman.  

Místopředseda představenstva a výkonný ředitel ČEZ, Daniel Beneš, doplňuje: „Důležitým 
parametrem pro Skupinu ČEZ je optimalizace celého peněžního toku se zřetelem k 
dostupným finančním zdrojům. V provozní oblasti se zaměříme na další zefektivnění 
vnitřních procesů a minimalizaci nákladů v celém produkčním řetězci s důrazem na 
maximalizaci tvorby vlastních peněžních prostředků provozní činností.“ 

Výroba elektřiny ČEZ, a. s., zaznamenala v uvedeném období roku  2010 meziroční nárůst o  
2,1 TWh (o 4,8 %). Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany vyrobily v roce  2010 od ledna 
do září o 0,7 TWh (o 3,5 %) více než ve stejném období vloni. Výroba v uhelných 
elektrárnách byla meziročně vzrostla o 1,3 TWh vyšší a dosáhla úrovně 24 TWh. Výroba 
z obnovitelných zdrojů se meziročně zvýšila o 6,9 %, zejména vlivem příznivých průtoků na 
vodních elektrárnách. 

Poptávka po elektřině v České republice podle předběžných údajů meziročně vzrostla o  4,4 
%, po přepočtu na teplotní normál o 3,3 % . Spotřeba velkoodběratelů vzrostla o  6,5 %, 
spotřeba podnikatelského maloodběru o  0,2 % a spotřeba domácností byla vyšší o  1,6 %.   

 

Tabulka: Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ za I. – III. čtvrtletí 2010 

                                       (mil. Kč)             meziroční změna % 

Provozní výnosy 144 388 +3 % 

EBITDA (nebo Provozní zisk před odpisy) 67 174 -5 % 

Zisk před zdaněním 48 764 -16 % 

Zisk po zdanění 40 213 -15 % 

 
 


