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Vnitřní informace
Skupina ČEZ nesouhlasí se zahájením řízení o odebrání licence svých společností
v Bulharsku, považuje ho za neopodstatněné
Pro odebrání licence distribuční společnosti ČEZ Razpredelenie a prodejní spo lečnosti ČEZ
Elektro totiž neexistuje žádný důvod. ČEZ trvá na tom, že důsledně plní veškeré povinnosti,
které jí ukládají tamní zákony a normy. Proto vyzývá tamního regulátora k nestrannému
posouzení bez politických zásahů. V Evropské unii platí jasná pravidla a Bulharsko je členským
státem se všemi právy i povinnostmi.
Celá situace se bohužel zpolitizovala z důvodů blížících se parlamentních voleb, společnost
ČEZ na ní nenese vinu, a to hned z několika důvodů – vyšší účty za elektrickou energii byly
způsobeny chladnější zimou, vyšší spotřebou přes Vánoce a také prodloužením odečítací
periody kvůli svátkům. Ceny elektřiny na začátku tohoto roku nevzrostly, k jejich změně došlo
rozhodnutím bulharského energetického regulačního úřadu (DKEVR) 1. 7. 2012, kdy byly
navýšeny o více než 13 %, zejména kvůli podpoře obnovitelných zdrojů. Ceny domácnostem
jsou plně regulované a mimochodem také nejnižší v celé Evropské unii. Bulharský ČEZ
získává z celkové faktury méně než 10 %, zbytek připadá výrobcům elektřiny, přenosové
soustavě a daňovému úřadu.
„Nyní jsme od bulharského regulátora obdrželi přibližně dvacet připomínek, které však
nepotvrzují žádné zásadní pochybení ze strany ČEZ, a proto nemohou zavdat příčinu k
odebrání licencí,“ uvedl Tomáš Pleskač, ředitel divize distribuce a zahraničí. Důvody musejí
být velmi závažné, patří mezi ně ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny, soustavné
porušování licenčních podmínek, neplnění pokynů regulátora nebo poskytnutí nesprávné
informace při žádosti o licenci. Před samotným odebráním licence musí být navíc stanovena
lhůta, během které má společnost možnost případné nedostatky odstranit - celý proces, pokud
má být transparentní, tedy může trvat až několik měsíců.
Kupní cena tří bulharských distribučních a prodejní společností se pohybovala kolem 7 mld Kč,
více než 8,6 mld Kč již ČEZ také investoval do zvýšení efektivity fungování sítě. Za svého
dosavadního působení v Bulharsku (od roku 2005) již významně přispěl k její modernizaci a
rekonstrukci, významně omezil ztráty či zavedl integrované systémy pro dálkový odečet a
kontrolu spotřeby.
Bulharská akvizice je stále na plánované návratnosti, celkem vyplatily tamní společnosti na
dividendách téměř 5 mld Kč. ČEZ vlastní v zahraničí významnější energetická aktiva celkem
v sedmi zemích, přičemž veškeré zahraničí akvizice tvoří přibližně jednu pětinu celkového
objemu investic.

