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Skupině ČEZ vzrostl čistý zisk za první tři čtvrtletí 2012 meziročně o 27 % a dosáhl hodnoty 
33,4 miliardy korun 

 

Výnosy energetické Skupiny ČEZ meziročně vzrostly o téměř 12 mld. Kč (o 8 %) a dosáhly 
výše 162,5 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se meziročně zvýšil o 2,3 mld. Kč (o 
4 %) a dosáhl 64,7 mld. Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl o 7 miliard Kč (o 27 %) na 33,4 
miliardy korun. Hlavním důvodem růstu zisku byla vyšší výroba v jaderných elektrárnách, 
nárůst výroby v rumunských větrných elektrárnách a mimořádné finanční náklady v roce 
2011. Naopak negativně působí vývoj v Albánii, kde nedošlo k naplnění dohody o 
postupném narovnání regulatorních podmínek ze strany albánského regulačního úřadu a 
státu. 

Aktuální predikce celoročních výsledků reflektuje vývoj v Albánii, očekáváme EBITDA na úrovni 85 
mld. Kč a čistý zisk na úrovni 40 mld. Kč. Ostatní aktivity Skupiny ČEZ se vyvíjejí navzdory 
ekonomickým a dluhovým problémům evropské ekonomiky naopak lépe než plán, a proto 
předpokládáme pouze mírný pokles celoročních výsledků oproti roku 2011. 

EBITDA za I. – III. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 2,3 mld. Kč zejména vlivem růstu objemu 
výroby v Rumunsku, úhrady pohledávek rumunských státních drah a vlivem přecenění 
zajišťovacích kontraktů výroby v ČR na IV. čtvrtletí 2012. Negativně působilo především 
rozhodnutí regulátora v Albánii o tarifech a podmínkách podnikání distribuční společnosti v zemi. 
Vliv „Albánie“ na tvorbu peněžních prostředků Skupiny ČEZ byl však významně nižší než účetní 
vliv. Skupina ČEZ vygenerovala za I. - III. čtvrtletí 2012 celkem 53,6 mld. Kč peněžních prostředků 
vytvořených provozní činností, tj. meziročně o 5,2 mld. Kč více.  

„Skupina ČEZ si udržuje silnou likvidní pozici, těší se dobrému finančnímu zdraví. Peněžní 
prostředky vytvořené naší provozní činností meziročně vzrostly o 11 procent. Nebýt 
nepředvídatelných rozhodnutí albánského regulátora, pak by i účetní výsledky zaznamenaly vyšší 
růst. Energetické společnosti v západní Evropě pociťují dopady ekonomické krize a rostoucí 
regulace energetiky ve svých výsledcích citelněji. Našimi aktivními opatřeními a úspěšným 
prodejem naší elektřiny na více let dopředu se nám podařilo tento vliv oddálit, ale v dalších letech 
tento trend zasáhne i nás. Proto intenzivně pracujeme na hledání dalších vnitřních úspor,“ uvedl 
Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. 

Skupina ČEZ připravuje další centralizaci sdílených služeb do menšího počtu společností, což 
povede k roční úspoře nákladů více než 0,5 miliardy korun.  

Skupina ČEZ pokračuje i nadále v naplňování pěti strategických iniciativ, z nichž prioritní je 
výstavba dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín. Dne 2. července 2012 převzal ČEZ, a. s., 
nabídky od tří kvalifikovaných zájemců. Dne 5. října ČEZ, a. s., v souladu s českými zákony, 
vyřadil nabídku francouzské společnosti Areva pro nenaplnění nejen obchodních, ale i zákonných 
požadavků veřejné zakázky. „I přes zúžení počtu účastníků tendru nadále platí, že vítěze bychom 
chtěli vybrat do září příštího roku a v závěru roku 2013 s ním podepsat smlouvu,“ potvrdil Daniel 
Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. 

Tabulka: Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ za I. – III. čtvrtletí 2012 

                                 (mld. Kč)          meziroční změna % 

Provozní výnosy 162,5 + 8 % 

EBITDA (Provozní zisk před odpisy) 64,7 + 4 % 

Zisk po zdanění 33,4 + 27 % 

 


