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Přehled vybraných výsledk ů 

ČESKÁ REPUBLIKA Jednotka I. pololetí 2002 I. pololetí 2003 Index 03/02  (%)

Instalovaný výkon k 30. 6. MW 16 331 17 308 106,0

Maximální zatížení MW 10 225 11 163 109,2
Maximální zatížení po p řepočtu 
na teplotní normál a 50 Hz MW 10 073 10 805 107,3

Den max. zatížení 16. 1. 9. 1. x
Výroba elektrické energie btto GWh 37 984 41 540 109,4

ČEZ, a. s. Jednotka I. pololetí 2002 I. pololetí 2003 Index 03/02  (%)

Instalovaný výkon k 30. 6. MW 11 146 12 153 109,0

Výroba elektrické energie btto GWh 26 380 29 959 113,6

Výroba tepla TJ 7 042 7 222 102,6

Fyzický po čet pracovník ů k 30. 6. osoba 7 376 6 966 94,4

Aktiva celkem (netto) mil. Kč 197 509 223 736 113,3

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání mil. Kč 115 635 146 908 127,0
Nedokončený hmotný a nehmotný 
dlouhodobý majetek, vč. záloh mil. Kč 45 053 6 573 14,6

Dlouhodobý finanční majetek mil. Kč 11 831 41 566 > 200

Zásoby celkem mil. Kč 14 722 14 597 99,1

Pohledávky z obchodního styku mil. Kč 3 702 3 159 85,3
Pasiva celkem mil. Kč 197 509 223 736 113,3

Vlastní kapitál mil. Kč 125 520 137 338 109,4

             - Základní kapitál mil. Kč 59 063 59 051 100,0

Cizí zdroje mil. Kč 71 032 85 793 120,8
             - Rezervy zákonné a ostatní   1) mil. Kč 15 951 17 080 107,1
             - Dlouhodobé závazky   1)  2) mil. Kč 26 059 32 643 125,3
                   z toho: dluhopisy   2) mil. Kč 22 310 19 682 88,2
                              odložený daňový závazek mil. Kč 3 749 9 225 > 200

             - Krátkodobé závazky mil. Kč 10 355 21 134 > 200

                   z toho: závazky z obchodních vztahů mil. Kč 3 257 10 328 > 200

                              dluhopisy mil. Kč 3 000 x
             - Bankovní úvěry a výpomoci mil. Kč 18 667 14 937 80,0
                   z toho: dlouhodobé úvěry   2)

mil. Kč 14 461 11 057 76,5

Výnosy celkem mil. Kč 32 441 44 175 136,2

Provozní výnosy mil. Kč 24 805 27 052 109,1

   z toho:   tržby za elektrickou energii mil. Kč 22 768 25 220 110,8

                 tržby za teplo mil. Kč 864 913 105,7
                ostatní provozní tržby a výnosy mil. Kč 1 173 919 78,3

Finanční výnosy mil. Kč 7 624 16 950 > 200
z toho:  tržby z prodeje cenných papírů a podílů mil. Kč 540 15 233 > 200
               kurzové zisky mil. Kč 6 802 1 203 17,7
Mimořádné výnosy mil. Kč 12 173 > 200
Náklady celkem bez dan ě z příjmů mil. Kč 23 614 27 371 115,9

Provozní náklady mil. Kč 20 148 22 718 112,8

z toho:   výkonová spotřeba mil. Kč 11 979 12 477 104,2
                     z toho: palivo mil. Kč 6 127 7 111 116,1

                osobní náklady mil. Kč 1 815 1 824 100,5

                odpisy dlouhodobého majetku mil. Kč 4 369 5 985 137,0

                tvorba a zúčtování provozních rezerv mil. Kč 1 161 906 78,0
Finanční náklady mil. Kč 3 479 4 534 130,3

z toho:  prodané cenné papíry a podíly mil. Kč 155 2 712 > 200

            nákladové úroky mil. Kč 1 197 1 192 99,6
            kurzové ztráty mil. Kč 2 782 0 x
Mimořádné náklady mil. Kč -13 119 x

Zisk p řed zdaněním mil. Kč 8 827 16 804 190,4

Zisk po zdan ění mil. Kč 7 223 12 329 170,7

Zisk na akcii o nominální hodnotě 100 Kč Kč/akcie 12,2 20,8 170,6
Stupeň odepsanosti dlouhodobého majetku % 42,6 39,7 93,1

Celková likvidita % 138 98 71,2
Celková zadluženost (bez rezerv)   3) % 28,4 31,0 109,2
Rentabilita vlastního kapitálu (čistá)   4)   5)

% 7,3 9,0 123,2
Produktivita z brutto výroby MWh/měs./osoba 591 707 119,7

1 )   Pro srovnatelnost období údaj roku 2002 neobsahuje odložený daňový závazek, 
     který je v roce 2003 zahrnován do dlouhodobých závazků
2 )  Bez části splatné do 1 roku 
3 )  Pro srovnatelnost období údaj roku 2002 obsahuje odložený daňový závazek, který byl v roce odečítán
    v rámci rezerv a v roce 2003 je součástí dlouhodobých závazků 
4 )  Ve jmenovateli ukazatele (vlastní kapitál) je hodnota počítána jako průměr hodnoty ke konci předchozího a daného období
5 )  Za předchozích 12 měsíců  
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Hlavní události prvního pololetí 2003 
 

Leden • Otevření trhu s elektrickou energií pro oprávněné zákazníky s roční spotřebou 
vyšší než 9 GWh. 

 • Získání čtrnácti oprávněných zákazníků v souvislosti s dalším otevřením trhu. 
  

Únor  • Konání mimořádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s.  
  

Březen • Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu ČEZ, a. s., 
a zastavení řízení o veřejné podpoře. 

 • Podepsání smlouvy o prodeji části podniku - Teplárna Náchod s firmou Harpen 
ČR, s.r.o. 

  

Duben • Uskutečnění převodu akcií regionálních distribučních společností a ČEPS, a.s., 
ve smyslu uzavřených smluv mezi ČEZ, a. s., Fondem národního majetku České 
republiky, OSINEK, a.s., Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky 
a Českou konsolidační agenturou. 

 • Potvrzení ratingového hodnocení BBB+ se změnou stabilního výhledu 
na pozitivní agenturou Standard & Poor’s.  

 • Zahájení zkušebního provozu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín. 
 • Podepsání pětileté záruky na 88 mil. EUR na 1. tranši půjčky od Evropské 

investiční banky. Záruky se účastní banky Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
ABN AMBRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt AG, Bayerische Landes-
bank, Credit Lyonnais S.A., Dresdner Bank AG, Mizuho Corporate Bank Ltd., 
Sanpaolo IMI S.p.a., SMBC a WestLB AG. 

  

Květen • Dosažení plného výkonu 2 x 1 000 MW v Jaderné elektrárně Temelín.  
 • Konání mimořádných valných hromad v regionálních distribučních 

společnostech, kde ČEZ, a. s., získal většinový majetkový podíl v souvislosti 
s integrací české elektroenergetiky. 

 • Zveřejnění výsledku výzkumu veřejného mínění provedeného společností pro 
výzkum trhu  AISA, podle něhož se vnímání společnosti ČEZ veřejností výrazně 
zlepšilo. Znalost značky „Duhová energie“ dosáhla již 74 %.  

 • Výběr poradenské firmy pro spolupráci při vytváření nové, efektivní a dynamické 
skupiny ČEZ s rozsáhlým využitím kladných synergických efektů při jejím řízení. 
Poradcem se stala renomovaná společnost A. T. Kearney, člen koncernu EDS 
(texaská telekomunikační společnost). 

  

Červen • Získání druhého místa v osmém ročníku prestižního ocenění informační 
otevřenosti účastníků českého kapitálového trhu Signum Temporis 2002. 

 • Uvedení do provozu turbosoustrojí č. 1 v přečerpávací vodní elektrárně 
Štěchovice, které bylo poškozeno povodní v srpnu 2002. 

 • Konání 11. řádné valné hromady akcionářů ČEZ, a. s. 
 • Vyhlášení akciové společnosti ČEZ první nejvýznamnější firmou České republiky 

za rok 2002 v kategorii Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry, v celkovém 
pořadí druhou nejvýznamnější firmou podle výše zisku a podle přidané hodnoty 
a třetí nejvýznamnější firmou podle výše tržeb sdružením CZECH TOP 100. 

 • Vydání 9. emise tuzemských dluhopisů (první emise dluhopisů v rámci 
dluhopisového programu schváleného představenstvem dne 7. dubna 2003), 
splatných v roce 2008 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,35 %. Emise byla 
vydána s emisním kurzem 100,05 % jmenovité hodnoty dluhopisů. 

 • Předčasné splacení 5. emise tuzemských dluhopisů z výnosů nově vydané 
9. emise. 

 • Uskutečnění výroční konference mezinárodní organizace EURELECTRIC 
v Praze. ČEZ, a. s., vystupoval v roli hostitelské firmy.   

 • Povinné nabídky na odkup akcií Středočeské energetické a.s. (dále jen STE), 
využil její významný menšinový akcionář RWE (34,98 %), v Západočeské 
energetice, a.s. (dále jen ZČE), menšinový akcionář Energie AG Oberösterreich 
(11,18 %). Vlastní vypořádání bude realizováno ve III. čtvrtletí 2003. 
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 Významné události po rozhodném dni do uzáv ěrky Pololetní zprávy 2003  
Červenec  
2003 

• Dne 4. července 2003 podepsal ČEZ, a. s., smlouvu se společností E.ON 
o výměně akciových podílů. ČEZ, a. s., získá současné podíly společnosti E.ON 
v regionálních distribučních společnostech Východočeská energetika, a.s. 
(dále jen VČE), a ZČE, výměnou za své podíly v Jihomoravské energetice, a.s. 
(dále jen JME), a Jihočeské energetice, a.s. (dále jen JČE). Rozdíl mezi cenami 
podílů bude uhrazen po vypořádání transakcí. Současně akciová společnost 
ČEZ uzavřela dohodu o opci na nákup menšinových podílů E.ON Czech Holding 
AG a EBO Czech Investments Limited v Severočeské energetice, a.s. (dále jen 
SČE), a Severomoravské energetice, a.s. (dále jen SME), kterou však bude moci 
využít až v roce 2004. 

 • Podle informací z veřejných zdrojů schválila Vláda Slovenské republiky 
dodatečné přistoupení ČEZ, a. s., do výběrového řízení na koupi 49 % akcií 
společnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

 
Jak vznikala Nová skupina ČEZ 

Podle rozhodnutí Vlády České republiky z října 2000 se uskutečnil záměr privatizovat akciovou 
společnost ČEZ a spolu s ní i podíly Fondu národního majetku České republiky v šesti 
regionálních distribučních společnostech. Vzhledem k nesplnění podmínek výběrového řízení 
žádným z uchazečů Vláda dne 9. ledna 2002 výběrové řízení zrušila. 

ČEZ, a. s., tak ze 67,6 % zůstal ve vlastnictví Fondu národního majetku České republiky. Vláda 
v březnu 2002 stanovila rámcová pravidla pro restrukturalizaci energetiky, která byla v květnu 
a červnu 2002 dále upřesněna.  
Dne 11. června 2002 tyto záměry schválila 10. řádná valná hromada ČEZ, a. s.  

Všechny potřebné smlouvy byly uzavřeny v červnu až srpnu 2002: 

1)  kupní smlouva ze dne 28. 6. 2002 mezi Fondem národního majetku České republiky 
a ČEZ, a. s., na podíly v osmi regionálních distribučních společnostech, 

2)  kupní smlouva ze dne 22. 7. 2002 mezi Českou konsolidační agenturou a ČEZ, a. s., 
na podíl v ZČE, 

3)  kupní smlouva ze dne 28. 6. 2002 mezi OSINEK, a.s., a ČEZ, a. s., na prodej 51 % 
majetkového podílu v ČEPS, a.s., 

4)  kupní smlouva ze dne 19. 8. 2002 mezi Českou republikou - Ministerstvem práce 
a sociálních věcí České republiky a ČEZ, a. s., na prodej 15 % majetkového podílu 
v ČEPS, a.s. 

V lednu 2003 byl udělen souhlas věřitelských bank s navrhovanou fúzí, neboť ta znamenala 
posílení pozice ČEZ, a. s.  

Dne 8. července 2002 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řízení o povolení 
reintegrace české elektroenergetiky. Úřad v souvislosti s akciovou společností ČEZ 
rozhodoval o: 

a) povolení spojení soutěžitelů ČEZ, a. s., a osmi regionálních distribučních společností 
b) povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory. 

Ad a)  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl dne 10. prosince 2002 a stanovil přísné 
omezující podmínky, kterými podstatně pozměnil původní záměr Vlády: 

1) ČEZ, a. s., musí do jednoho roku převést zbývající 34% podíl v ČEPS, a.s., státu, 
2) ČEZ, a. s., musí do jednoho roku prodat menšinové podíly, tj. podíly v JME, JČE 

a PRE, 
3) ČEZ, a. s., musí do jednoho roku prodat jeden většinový podíl v libovolné 

regionální distribuční společnosti. 

Akciová společnost ČEZ vzhledem ke své pozici nejen na území České republiky, ale 
i v rámci celého středoevropského regionu, podala proti rozhodnutí o povolení spojení 
soutěžitelů rozklad.  
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Po novém projednání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 
18. března 2003 rozhodnutí, v němž stanovil nové podmínky: 

1) ČEZ, a. s., musí prodat zbývající 34% podíl v ČEPS, a.s., 
2) ČEZ, a. s., musí prodat veškeré menšinové podíly, tj. podíly v JME, JČE a PRE, 
3) ČEZ, a. s., musí prodat jeden většinový podíl v libovolné regionální distribuční 

společnosti, 
4) lhůty pro prodej podle bodů 1) – 3) jsou neveřejnou informací. 

Představenstvo akciové společnosti ČEZ se rozhodlo proti novému rozhodnutí Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže již nepodnikat žádné další kroky, a tím uvolnilo cestu 
k realizaci transakce. 

Ad b)  Dne 17. března 2003 rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu 
Ministerstva financí České republiky bylo řízení definitivně zastaveno s tím, že se 
v případě restrukturalizace elektroenergetiky nejedná o veřejnou podporu. 

Dne 1. dubna 2003 se ČEZ, a. s., stal spolumajitelem všech českých regionálních distribučních 
společností. V květnu se uskutečnily mimořádné valné hromady v regionálních distribučních 
společnostech, v nichž získala společnost ČEZ většinový podíl, s cílem zahájit vzájemnou 
spolupráci a dosáhnout tak synergických úspor v rámci celé Skupiny. V červenci byl zahájen 
projekt směřující k zefektivnění chodu celé Skupiny za podpory poradenské společnosti 
A. T. Kearney vzešlé z výběrového řízení.  

Majetkový podíl ČEZ, a. s., v regionálních distribu čních spole čnostech ke dni 30. 6. 2003 

Společnost   Podíl ČEZ, a. s. 

Severočeská energetika, a.s. (SČE) 51,00 % 

Severomoravská energetika, a.s. (SME) 59,10 % 

Středočeská energetická a.s. (STE) 58,30 % 

Východočeská energetika, a.s. (VČE) 50,07 % 

Západočeská energetika, a.s. (ZČE) 50,26 % 

Jihočeská energetika, a.s. (JČE) 34,01 % 

Jihomoravská energetika, a.s. (JME) 35,21 % 

Pražská energetika, a.s. (PRE) 34,00 % 

V květnu 2003 prezentovala společnost ČEZ postup a priority plnění podmínek stanovených 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jehož součástí byla vzájemná konsolidace 
majetkových podílů v regionálních distribučních společnostech s ostatními vlastníky. V červnu 
bylo dosaženo dohody se společností E.ON a počátkem července byla uzavřena smluvní 
dokumentace, na základě které získá společnost ČEZ za převod minoritních podílů v JČE 
a JME podíly společnosti E.ON v ZČE a VČE. Součástí dohody je i opce, na základě které 
v průběhu roku 2004 odkoupí ČEZ, a. s., podíly E.ON v SME a SČE. 

Uskutečnění výše uvedených transakcí umožní zefektivnit a zpružnit řízení nové Skupiny ČEZ 
a posílit její pozici na liberalizovaných trzích středoevropského regionu. 

Nabytím akcií k 1. dubnu 2003 vznikla společnosti ČEZ povinnost nabídnout odkupy minoritních 
podílů (podle § 183b obchodního zákoníku) ZČE a STE od menšinových akcionářů. Cena akcií 
při odkupu vycházela ze znaleckého posudku a nabídka převzetí byla schválena Komisí 
pro cenné papíry. Nabídka odkupu se uskutečnila od 2. do 30. června 2003, samotné 
vypořádání obchodů probíhá v měsíci červenci a srpnu 2003.  
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Na základě smluvního závazku o novém znaleckém posudku společností ČEZ převáděných 
podílů v akciové společnosti ČEPS, bylo vypracováno nové ocenění těchto podílů 
(15,224 mld. Kč), na základě kterého byly vůči OSINEK a.s., a Ministerstvu práce a sociálních 
věcí České republiky vypořádány rozdíly a to tak, že ČEZ, a. s., doplatil rozdíl v ocenění podílu 
pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a zároveň byly sníženy částky 
na směnkách, kterými společnost ČEZ bude platit za nabyté podíly. 

Z celkové částky 31,943 mld. Kč zaplatil ČEZ, a. s., při převodu akcií v dubnu 1,505 mld. Kč 
a v červnu 2003 dalších 0,274 mld. Kč v důsledku poklesu ceny podílu v ČEPS, a.s., 
nabývaného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zbývající částka k úhradě byla rozdělena 
na čtyři splátky po 3,735 mld. Kč. Dvě splátky budou zaplaceny v roce 2003, další dvě pak 
v roce 2004 a 2005.  
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Orgány spole čnosti a její vedení 

Představenstvo spole čnosti 
Jaroslav Míl předseda představenstva (od 4. 7. 2000), 
Petr Vobořil místopředseda představenstva (od 24. 2. 2003), 
Pavel Hejkal člen představenstva (od 4. 7. 2000),  
Josef Sedlák člen představenstva (od 4. 7. 2000), 
David Svojitka člen představenstva (od 24. 2. 2003). 

Člen p ředstavenstva ČEZ, a. s., který ukon čil svoji činnost v I. pololetí 2003:  
František Hezoučký místopředseda představenstva (od 5. 1. 1999 do 24. 2. 2003),  

ředitel Jaderné elektrárny Temelín (od 10. 6. 1999 do 30. 4. 2003). 

Vedení spole čnosti 
Jaroslav Míl generální ředitel (od 4. 7. 2000), 
Petr Vobořil výkonný ředitel pro strategický rozvoj (od 1. 10. 2002),  

zástupce generálního ředitele (od 9. 10. 2000), 
David Svojitka výkonný ředitel pro finance a správu (od 16. 10. 2002), 
Pavel Hejkal výkonný ředitel pro obchod (od 16. 9. 2000), 
Pavel Klika výkonný ředitel pro klasickou energetiku (od 1. 11. 2000), 
Zdeněk Linhart výkonný ředitel pro jadernou energetiku (od 1. 1. 2003), 
Henning Probst výkonný ředitel pro distribuci (od 6. 1. 2003). 

Dozor čí rada 
Stanislav Kázecký předseda dozorčí rady (od 24. 2. 2003), 
Zdeněk Hrubý místopředseda dozorčí rady (od 24. 2. 2003),  
Václav Krejčí člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci (od 8. 8. 2000), 

místopředseda dozorčí rady (od 8. 8. 2000), 
Jan Demjanovič člen dozorčí rady (od 24. 2. 2003), 
František Haman člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci (od 9. 11. 2000), 
Jan Juchelka člen dozorčí rady (od 11. 6. 2002), 
Jaroslav Košut člen dozorčí rady (od 24. 2. 2003), 
Martin Pecina člen dozorčí rady (od 17. 6. 2003), 
Václav Srba člen dozorčí rady (od 11. 6. 2002), 
Pavel Suchý člen dozorčí rady (od 24. 2. 2003), 
Jan Ševr člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci (od 9. 11. 2000), 
Zdeněk Židlický člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci (od 13. 6. 2002). 

Seznam členů dozor čí rady ČEZ, a. s., kte ří ukon čili činnost v I. pololetí 2003: 
Josef Flekal člen dozorčí rady (od 4. 7. 2000 do 24. 2. 2003), 
Olga Horáková členka dozorčí rady (od 19. 6. 2001 do 24. 2. 2003), 
Vratislav Vajnar člen dozorčí rady (od 11. 6. 2002 do 24. 2. 2003), 
Milada Vlasáková předsedkyně dozorčí rady (od 4. 7. 2000 do 24. 2. 2003), 
Oldřich Vojíř člen dozorčí rady (od 4. 7. 2000 do 24. 2. 2003), 
Zdeněk Vorlíček člen dozorčí rady (od 4. 7. 2000 do 17. 6. 2003). 
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Akcioná ři  

Vývoj struktury akcioná řů 

Celková výše základního kapitálu ČEZ, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku činí 59 221 mil. Kč. 
Meziročně došlo ke zvýšení o 12,2 mil. Kč v souvislosti s předáním majetku od státního podniku 
České energetické závody v likvidaci. Usnesení Městského soudu v Praze, který zapsal zvýšení 
základního kapitálu do Obchodního rejstříku, nabylo právní moci dne 21. 8. 2002. Rozhodnutí 
Komise pro cenné papíry Praha o schválení prospektu zaknihovaných akcií a přidělení 
identifikačního kódu ISIN této tranši získal ČEZ, a. s., dne 20. 1. 2003. Po registraci Střediskem 
cenných papírů dne 14. 2. 2003 byly akcie souběžně převedeny na Fond národního majetku 
České republiky. 

Počet akcionářů ČEZ, a. s., zjištěný ke dni konání 11. řádné valné hromady ČEZ, a. s., 
dne 17. června 2003 činil 128 338, což představuje snížení oproti datu konání řádné valné 
hromady v roce 2002 o 3 159.  

Počet ostatních právnických osob poklesl o 14, počet akcií jimi vlastněných vzrostl 
o 5 040 tis. kusů, z toho počet tuzemských právnických osob poklesl o 31 (- 2 228 tis. akcií) 
a počet zahraničních právnických osob vzrostl o 17 akcionářů (+ 7 268 tis. akcií). Počet akcií 
v držení správců poklesl o 8 351 tis. kusů. U fyzických osob došlo ke snížení o 3 164 akcionářů, 
ovšem počet akcií v jejich držení vzrostl o 3 311 tis. kusů.  

Fyzické osoby vlastnily k 11. červnu letošního roku 4,46 % akcií v celkové nominální 
výši 2 645 mil. Kč. 

Struktura akcioná řů 
k 5. 6. 2002 *) k 31. 12. 2002 k 11. 6. 2003 **)

Právnické osoby celkem 96,09  % 95,71  % 95,54  %
Fond národního majetku 67,61  % 67,61  % 67,61  %
Ostatní právnické osoby 17,40  % 18,71  % 18,25  %
z toho: domácí    6,08  %    7,35  %    5,70  %
            zahraniční 11,32  % 11,36  % 12,55  %
Správci 11,08  %    9,39  %    9,68  %
Fyzické osoby celkem   3,91  %    4,29  %    4,46  %
z toho: domácí   3,74  %    4,13  %    4,30  %
            zahraniční   0,17  %    0,16  %    0,16  %  

*)     Zjištěno pro účely  řádné valné hromady, která se konala 11. 6. 2002 
**)   Zjištěno pro účely  řádné valné hromady, která se konala 17. 6. 2003 

Z výpisu akcionářů Střediska cenných papírů k 11. červnu 2003 bylo zjištěno, že jediným 
akcionářem vlastnícím podíl nad 3 % základního kapitálu je Fond národního majetku České 
republiky a nebyla zjištěna, kromě Fondu národního majetku České republiky, žádná další 
osoba s podílem na hlasovacích právech valné hromady větším než 10 %. 

Struktura akcioná řů podle po čtu vlastn ěných akcií 

k 11. 6. 2003

1 ks - 100 tis. ks 128 158
nad 100 tis. ks - 500 tis. ks 111
nad 500 tis. ks - 1 mil. ks 37
nad 1 mil. ks -10 mil. ks 29
více než 10 mil. ks 3
Celkem 128 338  
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Struktura akcioná řů podle podílu na základním kapitálu 
k 11. 6. 2003

do 1 % 128 332
více než 1 % - do   5 % 5
více než 5 % - do 10 % 0
více než 10 % 1
Celkem 128 338  

 

Vývoj kurz ů akcií ČEZ, a. s., v I. pololetí 2003 
v porovnání s indexy Burzy cenných papír ů Praha PX 50 a BI 12 
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Mimo řádná valná hromada ČEZ, a. s., konaná dne 24. února 2003:  

• schválila  návrh smlouvy o prodeji části podniku - Teplárna Náchod. Na základě výběrového 
řízení, které probíhalo prostřednictvím agentury C.S. commerce service, a.s., byla vybrána 
firma Harpen ČR, s.r.o.; 

• odvolala  a současně zvolila členy dozorčí rady s výjimkou členů volených zaměstnanci. 
Odvoláni byli Josef Flekal, Olga Horáková, Vratislav Vajnar, Milada Vlasáková, Oldřich Vojíř. 
Zvoleni byli Stanislav Kázecký, Zdeněk Hrubý, Jan Demjanovič, Jaroslav Košut a Pavel 
Suchý. Na následném jednání dozorčí rady byl do funkce předsedy zvolen Stanislav Kázecký 
a do funkce místopředsedy byl zvolen Zdeněk Hrubý a potvrzen na další období stávající 
místopředseda Václav Krejčí.  

• doplnila  usnesení k bodu č. 15 schváleného na řádné valné hromadě v červnu 2001, který 
se týkal nákupu vlastních akcií. 

Řádná valná hromada ČEZ, a. s., konaná dne 17. června 2003: 
• schválila  

o účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2002, 
o rozdělení zisku včetně výplaty dividend (ve výši 4,50 Kč brutto na jednu akcii) a tantiém 

za rok 2002, 
o změny stanov,  
o objem finančních prostředků pro poskytování darů - 70 mil. Kč s tím, že část bude 

čerpána v roce 2003, část v roce 2004 do konání řádné valné hromady,  
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o úpravu opčního programu.  
o odměny členům orgánů společnosti. Akcionáři odsouhlasili návrh představenstva 

nezvyšovat odměny pro orgány společnosti a ponechat je ve výši stanovené řádnou 
valnou hromadou v roce 2002. 

o odvolala člena dozorčí rady Zdeňka Vorlíčka a místo něj zvolila Martina Pecinu. 

 

Vlastní akcie 

Nákup a prodej vlastních akcií ČEZ, a. s., realizovaný od roku 2001 je určen k pokrytí 
motivačního opčního programu schváleného řádnou valnou hromadou v roce 2001 a jeho 
doplňky schválenými mimořádnou a řádnou valnou hromadou konanými v roce 2003. Opční 
smlouvy zakládají vybraným manažerům, členům představenstva a dozorčí rady společnosti 
právo na nákup limitovaného množství kmenových akcií společnosti v daném období 
za stanovených cenových podmínek.  

Na konci roku 2002 bylo v majetku společnosti 1 935 tis. ks vlastních akcií. V průběhu 
I. pololetí 2003 uplatnilo právo opce devět beneficientů, z toho sedmi beneficientům bylo 
prodáno celkem 110 tis. ks akcií za celkovou částku 9,122 mil. Kč. Průměrná cena prodaných 
akcií činila 82,93 Kč (nejnižší cena 75,61 Kč, nejvyšší cena 84,17 Kč). Prodej vlastních akcií 
zbylým dvěma beneficientům byl uskutečněn až v průběhu července.  

K 30. 6. 2003 bylo v majetku společnosti 1 825 tis. ks vlastních akcií.  

 

Ratingové hodnocení 

Ratingové hodnocení ČEZ, a. s., k 30. červnu 2003: 

Standard & Poor´s   - „BBB+“ s pozitivním výhledem, 

Moody´s    - „Baa 1“ se stabilním výhledem. 
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti  

Obchod s elektrickou energií a teplem 

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) se od 1. ledna 2003 rozšířil okruh 
konečných zákazníků, kteří mají právo regulovaného přístupu k přenosové soustavě 
a k regionálním distribučním soustavám a tedy i právo volby dodavatele elektřiny, o odběratele 
s roční spotřebou větší než 9 GWh. Celkem tedy již cca 450 největších spotřebitelů elektřiny 
v České republice má status oprávněného zákazníka s právem volby svého dodavatele 
elektřiny. Ve stejném postavení jsou i regionální distribuční společnosti, takže velkoobchodní trh 
v České republice je již plně soutěžní. Podle novely energetického zákona, která byla již 
schválena Poslaneckou sněmovnou, by měl být proces otevírání trhu s elektřinou pro další 
skupiny odběratelů (kromě domácností) urychlen. Se změnou (zkrácením) konečného termínu 
pro úplné otevření trhu s elektřinou, tj. včetně odběrů obyvatelstva k 1. lednu 2006, se v této 
úpravě neuvažuje. 

Velkoobchodní trh s elektřinou mezi dodavateli (výrobci a obchodníky) a odběrateli 
(oprávněnými zákazníky a obchodníky s elektřinou) je založen především na bilaterálních 
kontraktech (ročních, měsíčních, týdenních ...). Výjimkou je trh organizovaný Operátorem trhu 
s elektřinou na následující den. Kogenerační výroba a výroba obnovitelných zdrojů 
je vykupována povinně, s různou úrovní či formou cenového zvýhodnění. Využívání rozvodných 
sítí je založeno na regulovaném přístupu třetích stran za ceny (poplatky) stanovené 
Energetickým regulačním úřadem. 

Rovnováhu okamžitých hodnot dodávek a odběrů elektřiny v elektrizační soustavě České 
republiky zajišťuje provozovatel přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) pomocí nákupu a aktivací 
podpůrných služeb. Vyhodnocování a zúčtování odchylek mezi sjednanými a skutečnými 
hodnotami dodávek a odběrů jednotlivých registrovaných účastníků trhu - subjektů zúčtování 
provádí Operátor trhu s elektřinou, a.s.  

Na základě zkušeností z prvního roku zahájené postupné liberalizace na českém trhu 
s elektřinou byla provedena některá dílčí upřesnění právního rámce pro trh s elektřinou novelou 
vyhlášky Energetického regulačního úřadu č.373/2001 Sb. (prováděcí vyhlášky k energetickému 
zákonu, která stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou). Významnou novinkou v této 
novele (vyhláška Energetického regulačního úřadu č.12/2003 ze dne 14. ledna 2003) 
je definování „vyrovnávacího trhu“ pro obchodování s regulační energií, který je uskutečňován 
po uzávěrce dvoustranného obchodování a po uzávěrce organizovaného krátkodobého denního 
trhu s elektřinou. Novela nově zmiňuje také burzu, jako subjekt zprostředkující obchodování 
s elektřinou mezi subjekty zúčtování. Zavádí také pojem „přeshraniční obchod“, kterým se 
rozumí smluvní dovoz, vývoz a tranzit elektřiny s tím, že Energetický regulační úřad 
je kompetentní stanovit vždy k 1. lednu příslušného roku, v souvislosti se závazky vyplývajícími 
z uzavřených mezinárodních smluv o přeshraničních obchodech, poplatky za umožnění těchto 
obchodů. 

Cenami regulovanými Energetickým regulačním úřadem zůstávají ceny elektřiny pro chráněné 
zákazníky, ceny povinných výkupů a ceny „síťových monopolů“, tj. ceny za přenos a distribuci 
elektřiny a ceny za systémové služby. 

K 31. 12. 2002 skončil systém jednotných cen elektřiny pro obyvatelstvo v rámci celé České 
republiky. K 1. lednu 2003 vyhlásil Energetický regulační úřad již i tyto ceny regionálně 
diferencované, respektující rozdílnou úroveň měrných nákladů na dodávku elektřiny 
obyvatelstvu  jednotlivých regionálních distribučních společností. 

ČEZ, a. s., zahájil prodej elektřiny na domácím trhu pro rok 2003 v srpnu 2002 formou veřejné 
nabídky (inzerované v denním tisku a na internetových stránkách ČEZ, a. s.) všem 
kvalifikovaným zájemcům - odběratelům elektřiny s právem volby svého dodavatele elektřiny. 
Nabídka byla rozdělena do dvou částí, které na sebe časově bezprostředně navazovaly. V první 
části byly současně nabídnuty všechny pásmové produkty „Duhové energie“ (dodávky 
s konstantní hodnotou hodinových výkonů v daných obdobích roku), a to bez jakýchkoli 
omezujících množstevních limitů. Ceny nabízených produktů byly v nabídce deklarovány jako 
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ceny maximální s tím, že při dostatečně velkém závazně objednaném množství elektřiny bude 
ČEZ, a. s., moci, alespoň u některých produktů, ceny snížit. Objednaná množství umožnila 
ČEZ, a. s., tento předpoklad naplnit. Ve druhé části nabídky byla nabídnuta jednak možnost 
dokoupit zbytky produktů z první části nabídky (za pevné ceny), dále byl nabídnut poslední 
z produktů „Duhové energie“ - tzv. „bílá elektřina“. Nově byla nabídnuta i možnost zajistit si část 
dodávek na rok 2003 zakoupením jejich rezervace. 

V rámci těchto nabídek bylo ještě před začátkem roku 2003 prodáno 92 % předpokládaného 
objemu určeného pro domácí trh. Od počátku roku 2003 probíhá další prodej elektřiny 
na domácím trhu ve formě operativně sjednávaných dodávek s konkrétními odběrateli a dále 
i prodej na krátkodobém trhu organizovaném Operátorem trhu, a.s. 

 

 

Hlavními obchodními aktivitami ČEZ, a. s., jsou obchod s elektrickou energií, podpůrnými 
službami a teplem. 

Struktura tržeb z hlavních obchodních činností 
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Tržby za prodej elektřiny dosáhly výše 22,4 mld. Kč a meziročně vzrostly o 2,5 mld. Kč 
(o 12,1 %).  

Tržby z poskytování podpůrných služeb v I. pololetí 2003 dosáhly 96,7 % tržeb dosažených 
v I. pololetí 2002. Pokles je zejména způsoben trvající odstávkou vodní elektrárny Orlík a rovněž 
nižším uplatněním zdrojů ČEZ, a. s., v terciální regulaci.  

Tržby za teplo meziročně vzrostly o 5,7 % a dosáhly 0,913 mld. Kč. 
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Bilance elektrické energie opat řené a dodané akciovou spole čností ČEZ 

I. pololetí 
2002

I. pololetí 
2003

Index 03/02

GWh GWh %

 Vlastní výroba 26 381 29 959 113,6
 Nákup od ostatních výrobců 972 1 081 111,2
 Nákup od OTE – odchylky *) 614 175 28,5
 Nákup od OTE – organizovaný krátkodobý obchod   *) 5 3 67,2
 Nákup pro krytí vlastní spotřeby 10 10 100,0
 Nákup mimo území České republiky 753 353 46,8
 Celkem 28 735 31 581 109,9

 Prodej v tuzemsku 18 167 19 686 108,4
Prodej regionálním distribučním společnostem 15 794 17 697 112,0
Prodej OTE – regulační práce kladná   *) 838 339 40,4
Prodej OTE – regulační práce záporná   *) -167 -309 185,2
Prodej OTE – odchylky   *) 0 213 x
Prodej OTE – organizovaný krátkodobý obchod   *) 115 93 80,6
Prodej oprávněným zákazníkům 75 745 > 200 %
Prodej obchodníkům 1 191 542 45,5
Prodej ČEPS na krytí ztrát 304 331 108,9
Ostatní prodej v tuzemsku 17 35 > 200 %

 Vývoz 7 733 8 779 113,5
 Obchod mimo území České republiky (prodej) 341 352 103,0
 Ostatní spotřeba ČEZ, a. s. 2 494 2 764 110,8
 z toho: Vlastní spotřeba na výrobu elektřiny 2 058 2 329 113,2

Spotřeba na přečerpávání v přečerpávacích vodních 
elektrárnách

192 244 127,3

Ostatní spotřeba výroben 244 191 78,4
 Celkem 28 735 31 581 109,9

 Dodáno:

 Opatřeno:

 
 
Celkový objem prodeje elektřiny ČEZ, a. s., (28,8 TWh) vzrostl meziročně o 9,8 %; přičemž 
prodej v tuzemsku vzrostl  o 1 519 GWh (o 8,4 %), vývoz elektřiny vzrostl o 1 046 GWh 
(o 13,5 %).  
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Obchod s teplem 

Bilance tepelné energie opat řené a dodané akciovou spole čností ČEZ 
I. pololetí 

2002
I. pololetí 

2003
Index 03/02

TJ TJ %
 Opatřeno:
  Vlastní výroba 7 042 7 222 102,6
  Nákup od jiných výrobců 0 0 x
 Celkem 7 042 7 222 102,6

 Dodáno:
  Teplárenským společnostem 1 712 1 761 102,8
  Distribučním společnostem 810 859 106,1
  Ostatním odběratelům 2 545 2 618 102,9
  Vývoz 75 82 109,7
 Prodej celkem 5 141 5 320 103,5
  Vlastní spotřeba teplárenského tepla 1 173 1 163 99,2
 Užitná dodávka ČEZ, a.s. 6 314 6 483 102,7
  Ztráty v sítích ČEZ, a. s. 728 739 101,6
 Celkem 7 042 7 222 102,6  
 
Prodej tepla se oproti I. pololetí roku 2002 zvýšil o 3,5 %. Vyšší prodej tepla byl, při prakticky 
stejném počtu odběratelů, způsoben nižší průměrnou teplotou vzduchu v I. pololetí 2003, která 
svou hodnotou 7,0 oC byla o 1,2 oC nižší než ve stejném období minulého roku. 
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Výroba a dodávka elektrické energie 

Instalovaný výkon podle typ ů zdroj ů v ČEZ, a. s. 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

 30. 6. 2002

31. 12. 2002

30. 6. 2003

Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny + Obnovite lné zdroje

MW

Celkem

12 153 MW

11 146 MW

11 146 MW

6 517 MW;
58 %

6 517 MW;
58 %

6 524 MW;
54 %

2 760 MW;
25 %

2 760 MW;
25 %

3 760 MW;
31 %

1 869 MW;
17 %

1 869 MW;
17 %

1 869 MW;
15 %

 

Uvedením druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu v dubnu 2003 
došlo k nárůstu instalovaného výkonu jaderných elektráren o 1 000 MW. Prodejem Teplárny 
Náchod (- 17  MW) a překlasifikací instalovaného výkonu v elektrárnách Tisová I (+ 12 MW) 
a Tisová II (+ 12 MW) dne 1. dubna 2003 došlo celkově k nárůstu instalovaného výkonu 
uhelných elektráren o 7 MW. 
 
 
Vývoj poptávky po elektrické energii v České republice, uplatn ění zdroj ů ČEZ, a. s., 
na tuzemském a zahrani čním trhu 
 
Poptávka po elektřině v České republice (27,9 TWh) se meziročně zvýšila o 629 GWh (o 2,3 %). 
Nárůst poptávky byl pokryt domácí výrobou (41,5 TWh), která meziročně vzrostla o 3 556 GWh, 
přičemž výroba ve zdrojích ČEZ, a. s., vzrostla o 3 578 GWh (o 13,6 %), zatímco výroba 
ostatních tuzemských subjektů se snížila o 22 GWh (o 0,2 %).  

Spotřeba velkoodběratelů vzrostla o 222 GWh (o 1,4 %) a maloodběratelů o 402 GWh 
(o 3,6 %), z toho u podnikatelů o 200 GWh (o 5,3 %) a u domácností o 202 GWh (o 2,8 %). 
Na nárůstu spotřeby maloodběratelů měly vliv meteorologické podmínky (meziročně chladnější 
I. čtvrtletí s vyšší spotřebou na vytápění a výrazně teplejší červen s vyšší spotřebou na chlazení 
a klimatizaci) a příznivá obchodní politika regionálních rozvodných společností, kdy došlo 
u většiny z nich ke snížení cen elektřiny od 1. ledna 2003. 

Podíl zdrojů ČEZ na krytí poptávky meziročně vzrostl z 54,8 % na 60,4 % a podíl na poptávce 
včetně externích nákupů z 61,7 % na 64,5 %.  

Česká republika měla v I. pololetí 2003 aktivní saldo zahraničního obchodu s elektřinou 
ve výši 7 361 GWh. Společnost ČEZ si upevnila svou pozici na tuzemském trhu na účet 
zahraničních výrobců, což se projevilo poklesem dovozu elektřiny ostatními subjekty o 140 GWh 
(o 6,3 %) a naopak nárůstem jejich vývozů o 509 GWh (o 324,2 %). ČEZ, a. s., dovezl 
v I. pololetí 2003 pouze 1 GWh z havarijních důvodů a jeho vývoz navíc vzrostl o 1 046 GWh 
(o 13,5 %).  
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Struktura výroby ve zdrojích ČEZ, a. s. 

16 505 GWh
62 %

17 681 GWh
59 %

8 893 GWh
34 %
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39 %
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I. pololetí 2003

Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny + Obnovitelné zdroje

GWh

Celkem
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Celková výroba elektřiny meziročně vzrostla o 3 579 GWh (13,6 %), z toho výroba uhelných 
elektráren vzrostla o 1 176 GWh (o 7,1 %) a výroba jaderných elektráren o 2 794 GWh 
(o 31,4 %), v souvislosti s postupným uváděním bloků Jaderné elektrárny Temelín do provozu 
(první blok červen 2002, druhý blok duben 2003). Jaderná elektrárna Temelín v roce 2003 
vyrobila 4 734 GWh, což znamená meziroční nárůst o 2 540 GWh, tj. o 116 %, z toho první blok 
vyrobil 1 975 GWh a druhý blok 2 759 GWh (příčinou nižší výroby elektřiny prvního bloku oproti 
srovnatelnému období roku 2002 byla plánovaná odstávka z důvodu garanční opravy spojené 
s výměnou jedné čtvrtiny paliva). Naopak výroba elektřiny ve vodních elektrárnách, v důsledku 
škod ve vodních elektrárnách Štěchovice a Orlík způsobených povodněmi v srpnu 2002, klesla 
o 391 GWh (o 39,8 %).  
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Investi ční výstavba 

Čerpání investi čních prost ředků  

Investi ční sm ěr I. pololetí 
2002

I. pololetí 
2003

Index 
03/02

(mil. Kč) (mil. Kč) (%)

Jaderná energetika 1 167 1 460 125,1

z toho      Jaderná elektrárna Temelín 978 1 146 117,2

Ekologie 35 26 74,4

Zpracování odpadů 107 116 108,7

Uhelné elektrárny 95 36 38,4

Zásobování teplem 1 1 128,0

Vodní elektrárny 0 57 x

Ostatní investice 1 287 93 7,2

Celkem 2 692 1 789 66,5  

Hlavní pozornost v oblasti pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku byla 
v I. pololetí 2003 věnována dostavbě Jaderné elektrárny Temelín a modernizačnímu programu 
Jaderné elektrárny Dukovany. 

Jaderná elektrárna Temelín 

První blok 
Od června 2002 je první blok v 18měsíčním zkušebním provozu. Úspěšné provozování bloku 
bylo přerušeno v období od 31. 1. 2003 do 18. 4. 2003 plánovanou garanční opravou spojenou 
s výměnou jedné čtvrtiny paliva. 

Druhý blok  
Dne 29. 12. 2002 byl druhý blok poprvé připojen do rozvodné sítě. Dne 6. 2. 2003 Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost vydal povolení ke zkouškám na výkonové úrovni 75 % a 3. 3. 2003 
výkon bloku poprvé dosáhl 100 %. V dubnu 2003 byl blok uveden do 18měsíčního zkušebního 
provozu.  

Jaderná elektrárna Dukovany 

V Jaderné elektrárně Dukovany probíhají v rámci odstávek bloků práce na realizaci stavby 
„Obnova systému kontroly a řízení (SKŘ)“. Hlavní část prací je plánována ve II. pololetí 
roku 2003.  

V oblasti klasické energetiky  se investiční činnost dlouhodobě orientuje na zabezpečení 
provozuschopnosti stávajících zdrojů s cílem jejich optimálního využití. V I. pololetí 2003 
pokračovala výstavba „Vyplnění odkaliště koridoru Fučík“ (Elektrárna Ledvice); „Ukončení 
provozu a rekultivace odkaliště Vysočany“, „Využití deponátu pro rekultivaci – zkapacitnění“ 
a „Odběr strusky z elektrárny Tušimice“ (Elektrárny Tušimice); „Složiště stabilizátu Zbrod – 
jih“ (Elektrárna Hodonín); „Úložiště Severní lom“, „Následná rekultivace odkaliště Vernéřov“ 
a „Následná rekultivace odkaliště A III“ (Elektrárny Prunéřov). 
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Změna stavu dlouhodobého finan čního majetku 

Údaje za I. pololetí 2003 mil. K č

Přírůstky dlouhodobého finančního majetku 32 377

Úbytky dlouhodobého finančního majetku 2 708

Změna netto stavu celkem (p řírůstek) 29 669
 

Tyto změny souvisí zejména s nákupem podílu v osmi regionálních distribučních společnostech, 
úbytky pak s prodejem 66 % akcií v ČEPS, a.s. 
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Lidské zdroje 

Vývoj po čtu zam ěstnanc ů  

7 376

7 250

6 966
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k 30. 6. 2003

počet osob
 

Uplatňováním racionalizačních opatření spojených s procesem optimalizace organizační 
struktury společnosti se počet zaměstnanců meziročně snížil o 410 (o 5,6 %), z toho v úseku 
jaderná energetika o 344 osob. Oproti konci roku 2002 poklesl k 30. červnu 2003 počet 
zaměstnanců o 284 osob (o 3,9 %).  

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ČEZ, a. s., k 30. červnu 2003 činil 7 061 osob, což 
představuje meziroční snížení tohoto ukazatele o 382 osob (o 5,1 %). 

Měrný počet zaměstnanců na 1 MW instalovaného výkonu se vlivem nárůstu instalovaného 
výkonu a poklesu počtu zaměstnanců meziročně snížil z 0,662 na 0,573. 
 
Sociální politika 

Celkový objem finančních prostředků vynaložených v I. pololetí roku 2003 na sociální program 
činil 162 mil. Kč, což je o 7,5 mil. Kč méně než ve srovnatelném období roku 2002. 
• Ze sociálního fondu bylo v I. pololetí 2003 vyčerpáno 42 mil. Kč (o 1,5 mil. Kč méně než 

v I. pololetí roku 2003), a to zejména na: 
o rekreační, léčebné či ozdravné pobyty, dětské rekreace, 
o stravování (převážně ve vlastních stravovacích zařízeních), 
o sociální výpomoci,  
o tělovýchovné a kulturní akce, 
o činnost klubů důchodců - bývalých zaměstnanců, 
o příspěvky dárcům krve, 
o programy zdravotní péče (nehrazené v rámci zákonného zdravotního pojištění), 
o částečnou úhradu nákladů na přechodné ubytování zaměstnanců. 

• Kromě sociálního fondu vynaložil zaměstnavatel prostředky z nákladů ve výši 120 mil. Kč, 
a to na příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek při narození dítěte, příspěvek na odběr 
elektrické energie (příspěvek se poskytoval i bývalým zaměstnancům - důchodcům) 
a úhradu lékařské preventivní péče.  

V rámci sociálního programu dosáhly v I. pololetí roku 2003 průměrné výdaje na jednoho 
zaměstnance částky 22 944 Kč. 
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Komentá ř k výsledk ům hospoda ření 
Na výsledky hospodaření ČEZ, a. s., v I. pololetí 2003 měly zásadní vliv převody akciových 
podílů v regionálních distribučních společnostech a ČEPS, a.s., které jsou detailně popsány 
v kap. „Hlavní události I. pololetí 2003“, a dále odpisování prvního bloku od června 2002 
a druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín od dubna 2003. 

Tvorbu zisku ovlivnil prodej 66% podílu v ČEPS, a.s. když rozdíl mezi prodejní cenou a účetní 
hodnotou dosáhl 12,5 mld. Kč. Z tohoto převodu ČEZ, a. s., vykázal daň z příjmů 
ve výši 4,2 mld. Kč. Naproti tomu nákup podílů v distribučních společnostech nemá přímý dopad 
na tvorbu výsledku hospodaření, protože se vykazuje rozvahově jako zvýšení dlouhodobého 
finančního majetku a zároveň v první fázi jako nárůst závazků. Závazky ČEZ, a. s., z celé 
transakce zbývající po započtení pohledávek (z titulu prodeje akcií ČEPS, a.s.) a zaplacení části 
kupní ceny byly uhrazeny vydáním čtyř směnek v celkové výši 14,9 mld. Kč (ke konci I. pololetí 
už byla jedna směnka v hodnotě 3,7 mld. Kč zaplacena).  

I přes skutečnost, že došlo k meziročnímu nárůstu odpisů o 1,6 mld. Kč, zejména odpisováním 
prvního a druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín a zvýšená výroba znamenala nárůst 
spotřeby paliva o 1 mld. Kč, vytvořil ČEZ, a. s., za I. pololetí provozní výsledek hospodaření 
ve výši 4,3 mld. Kč, což představuje pokles pouze o 0,3 mld. Kč (6,9 %) oproti stejnému období 
roku 2002. Z toho vyplývá, že společnost by dosáhla kladného hospodářského výsledku i při 
nerealizaci prodeje akcií společnosti ČEPS.  
 
Vývoj výnos ů, náklad ů a zisku  
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V I. pololetí 2003 výnosy dosáhly 44,2 mld. Kč a náklady 27,4 mld. Kč. Zisk před zdaněním 
vzrostl na 16,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,0 mld. Kč (o 90,4 %), 
jako důsledek růstu výnosů o 11,7 mld. Kč a nákladů o 3,8 mld. Kč. Akciová společnost ČEZ 
dosáhla zisku po zdanění ve výši 12,3 mld. Kč, což je o 5,1 mld. Kč (o 70,7 %) více než 
ve stejném období předcházejícího roku, z toho 8,3 mld. Kč je vlivem prodeje majoritního podílu 
v ČEPS, a.s. Čistý zisk na jednu akcii vzrostl na 20,8 Kč, ve srovnání se stejným obdobím 
minulého roku (12,2 Kč) se jedná o 70,6% zvýšení.  

Celkové výnosy  byly o 11,7 mld. Kč (o 36,2 %) vyšší než v I. pololetí roku 2002. Toto zvýšení 
bylo způsobeno zejména těmito vlivy: 

• Celkové tržby za elekt řinu  včetně podpůrných služeb ve výši 25,2 mld. Kč byly meziročně 
vyšší o 2,5 mld. Kč (o 10,8 %). Pozitivní vývoj byl dán růstem objemu prodané elektrické 
energie o 9,8 %. Společnost ČEZ přitom dále zlevňovala svým tuzemským zákazníkům, 
zatímco průměrná vývozní cena vzrostla. 
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• Tržby za teplo  vzrostly oproti předchozímu roku o 5,7 % (o 49 mil. Kč), přičemž objem 
prodaného tepla vzrostl o 3,5 %. 

• Finanční výnosy  se meziročně zvýšily o 9,3 mld. Kč (o 122,3 %) zejména vlivem tržeb 
z prodeje majetkového podílu v ČEPS, a.s.,  (15,2 mld. Kč) při poklesu kurzových zisků 
(dopady vývoje měnového kurzu v I. pololetí 2002) o 5,6 mld. Kč. 

Celkové náklady  dosáhly výše 27,4 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 3,8 mld. Kč 
(o 15,9 %).  

• U provozních náklad ů došlo k nárůstu o 2,6 mld. Kč (o 12,8 %). Rozhodující vliv na tomto 
vývoji mělo již zmíněné odpisování prvního a druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín 
(odpisy meziročně vzrostly o více než 1,6 mld. Kč). Vzrostly rovněž náklady na klasické 
i jaderné palivo, vyvolané nárůstem výroby elektřiny v uhelných elektrárnách o 1 176 GWh 
(o 7,1 %) a zahájením zkušebního provozu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín. 

• Finanční náklady  vzrostly o 1,1 mld. Kč (o 30,3 %) zejména v důsledku prodeje 
majetkového podílu v ČEPS, a.s., (2,7 mld. Kč) a vlivem změny metodiky vykazování 
kurzových zisků a ztrát. 
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Celková čistá aktiva  společnosti (tj. snížená o oprávky a opravné položky), dosáhla 
k 30. červnu 2003 hodnoty 223,7 mld. Kč, což je o 24,8 mld. Kč (o 12,5 %) více než v závěru 
roku 2002 a o 26,2 mld. Kč (o 13,3 %) více než v pololetí minulého roku. 

Dlouhodobý majetek  v hodnotě 195,0 mld. Kč se podílí na celkových aktivech trvale na úrovni 
přesahující 85 %. Za I. pololetí 2003 došlo k jeho nárůstu o 25,3 mld. Kč (o 14,9 %), 
oproti srovnatelnému období roku 2002 vzrostl o 22,5 mld. Kč (o 13,1 %). 

Nárůst dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v užíván í souvisí zejména 
s uvedením druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín do zkušebního provozu. 
K 30. červnu 2003 dosáhl podíl dlouhodobého hmotného majetku v užívání na celkovém 
dlouhodobém hmotném majetku 96,6 % oproti 73,9 % k 30. červnu 2002.  

Dlouhodobý finan ční majetek  se za I. pololetí roku 2003 oproti konci roku 2002 zvýšil 
o 29,7 mld. Kč (o 249,4 %) na úroveň 41,6 mld. Kč, oproti konci I. pololetí 2002 potom 
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o 29,7 mld. Kč (o 251,3 %). Oproti úbytku 66 % akcií ČEPS, a.s., (2,7 mld. Kč) stojí nákup 
podílů v regionálních distribučních společnostech ve výši 32,1 mld. Kč.  

Oběžná aktiva , skládající se ze zásob, pohledávek a krátkodobého finančního majetku, 
vykázala k 30. červnu 2003 netto stav 28,5 mld. Kč a poklesla během I. pololetí 2003 
o 0,4 mld. Kč (o 1,4 %), meziročně vzrostla o 3,7 mld. Kč (o 14,8 %). 
 

Struktura pasiv (mld. Kč) 
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Vlastní kapitál  společnosti vykazuje trvalý růst a dosáhl na konci června 2003 
výše 137,3 mld. Kč, což představuje 61,4 % hodnoty pasiv společnosti. Vlastní kapitál vzrostl 
za I. pololetí 2003 o 9,1 mld. Kč (o 7,1 %), především v souvislosti s výsledkem hospodaření, 
meziročně pak vzrostl o 11,8 mld. Kč. 

Celková výše cizích zdroj ů dosáhla k 30. červnu 2003 částky 85,8 mld. Kč. V průběhu 
I. pololetí 2003 se zvýšila o 15,9 mld. Kč (o 22,8 %) jako důsledek zvýšení odloženého 
daňového závazku o více než 4 mld. Kč vlivem prodeje části majetkového podílu v ČEPS, a.s., 
a růstem krátkodobých i dlouhodobých závazků (tři splátky za podíly v regionálních distribučních 
společnostech po 3,74 mld. Kč). Akciová společnost ČEZ splatila v I. pololetí roku 2003 
dlouhodobé úvěry ve výši 2,1 mld. Kč. Meziročně se cizí zdroje zvýšily o 14,8 mld. Kč. 
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Financování spole čnosti  

Tvorba a užití finan čních zdroj ů (mld. Kč) 
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Za I. pololetí roku 2003 se stav peněžních prostředků snížil o 0,2 mld. Kč, když v I. pololetí 2002 
došlo ke zvýšení o 1,5 mld. Kč. 

Provozní činností bylo získáno 10,5 mld. Kč, tj. o 1,8 mld. Kč méně než ve stejném období 
roku 2002. 

Peněžní tok vztahující se k investiční činnosti ve výši 8,1 mld. Kč byl meziročně vyšší 
o 5,7 mld. Kč.  

ČEZ, a. s., za I. pololetí 2003 splatil 2,1 mld. Kč dlouhodobých bankovních úvěrů, čerpal 
krátkodobé úvěry v hodnotě 0,8 mld. Kč a o 1,3 mld. Kč klesla jeho zadluženost z důvodu změn 
kurzu Kč k cizím měnám.  

Dne 17. června 2003 řádná valná hromada ČEZ, a. s., rozhodla o výplatě dividendy 4,50 Kč 
na akcii (brutto), která je splatná 1. srpna 2003. 
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Vývoj hlavních ekonomických ukazatel ů 

Ukazatel k 31.12.2001 k 30.6.2002 k 31.12.2002 k 30.6.2003
Stupeň odepsanosti dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku v užívání

53,6 % 42,6 % 44,8 % 39,7 %

Celková likvidita 185,3 % 137,7 % 181,3 % 98,1 %
Míra krytí dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku

106,4 % 105,5 % 109,0 % 101,6 %

Celková zadluženost (bez rezerv) 30,9 % 28,4 % 27,4 % 31,0 %

Dlouhodobá zadluženost 22,6 % 18,6 % 18,0 % 19,5 %

Podíl stálých aktiv 86,2 % 87,3 % 85,3 % 87,2 %

Krytí stálých aktiv 71,0 % 72,8 % 75,5 % 70,4 %

Rentabilita vlastního kapitálu (hrubá)*/ 7,7 % 10,1 % 6,4 % 12,2 %

Rentabilita vlastního kapitálu (čistá)*/ 5,3 % 7,3 % 5,3 % 9,0 %

*/  za předcházejících 12 měsíců  

Odepsanost dlouhodobého majetku poklesla v souvislosti s uvedením do užívání druhého bloku 
Jaderné elektrárny Temelín. 

Pokles likvidity souvisí se zvýšením krátkodobých závazků z titulu splatnosti dvou směnek 
ve výši 7,5 mld. Kč a 8. emise dluhopisů v hodnotě 3 mld. Kč ve lhůtě do jednoho roku. 
Schopnost společnosti platit řádně a včas své závazky tím však není nijak dotčena. 

Celková zadluženost (bez rezerv), stejně jako dlouhodobá zadluženost, mírně vzrostla rovněž 
v souvislosti se směnkami pokrývajícími nákup majetkových podílů v regionálních distribučních 
společnostech, avšak úroveň zadluženosti zůstává velmi nízká. 

Nabytý dlouhodobý finanční majetek přispěl také ke zvýšení podílu stálých aktiv na celkových 
aktivech společnosti. 

Velmi příznivé hodnoty ukazatelů rentability jsou významně ovlivněny finančními výnosy 
z prodeje majoritního (66 %) podílu v ČEPS, a.s. 
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Očekávaná hospodá řská a finan ční situace ČEZ, a. s., v roce 2003 

Podle dosavadního vývoje předpokládá akciová společnost ČEZ v roce 2003 výrazně vyšší 
prodej elektřiny než uvažoval rozpočet. Očekávaná výroba elektřiny ve výši 61 TWh je o 12,8 % 
vyšší než v roce 2002. Zvýšení prodeje elektřiny bude kryto výrobou vlastních zdrojů, zejména v 
uhelných elektrárnách. Výše tržeb z prodeje elektřiny a tepla v roce 2003 přesáhne 52 mld. Kč.  

Z důvodu úspěšného prodeje elektřiny je očekáván výrazně vyšší zisk po zdanění, než bylo na 
základě rozpočtu publikováno (cca 1 mld. Kč). Jeho úroveň přesahující 12 mld. Kč bude však 
zejména důsledkem mimořádných, rozpočtem neuvažovaných, vlivů (prodej 66% podílu 
v přenosové společnosti ČEPS, a.s.), ale předpokládaná výše čistého zisku na úrovni 4 mld. Kč 
po eliminaci tohoto vlivu představuje významné zlepšení. 

Celkové investice za rok 2003 (bez finančních investic) se očekávají ve výši cca 7,2 mld. Kč, 
z toho 2,6 mld. Kč je určeno na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín a 0,9 mld. Kč na obnovu 
systému kontroly a řízení Jaderné elektrárny Dukovany. 

Financování společnosti v průběhu roku 2003 je založeno především na tvorbě zdrojů 
z provozní činnosti, která při dlouhodobém trendu snižující se úrovně investičních výdajů 
umožní další snižování celkové zadluženosti. Na výplatu dividend ve smyslu usnesení valné 
hromady, konané dne 17. června 2003 vynaloží společnost ČEZ 2,7 mld. Kč. Další výdaje jsou 
očekávány v souvislosti s výměnou minoritních podílů v regionálních distribučních 
společnostech se společností E.ON a s povinnou nabídkou převzetí akcií STE, ZČE a VČE. 
Předčasně splacená 5. emise tuzemských dluhopisů v hodnotě 3 mld. Kč (kupón 11 1/16 %) 
bylo nahrazena novou 9. emisí ve stejné hodnotě (kupón 3,35 %). Na straně příjmů očekáváme 
zejména předčasnou splátku dlouhodobé půjčky ČEPS, a.s., ve výši 1,8 mld. Kč a vratku daně 
z příjmů za rok 2002 ve výši 2 mld. Kč. 
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Stav a vývoj podnikatelské činnosti 

Očekávaný vývoj v elektroenergetice 

Změny podnikatelského prostředí v energetice, k nimž dojde v blízké budoucnosti, vyplývají 
z nové směrnice Evropské unie o vnitřním trhu s elektřinou a z navazujících opatření, přijatých 
v červnu 2003 Evropským parlamentem, a dále z implementace stávající směrnice o podpoře 
obnovitelných zdrojů elektřiny, ze směrnice o obchodu s emisemi, z připravované směrnice 
o podpoře kogenerace apod. V předstihu před přijetím nové směrnice o vnitřním trhu 
s elektřinou jíž Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila „malou“ novelu 
„Energetického zákona“, zkracující termíny otvírání českého trhu s elektřinou a je připravována 
„velká“ novela „Energetického zákona“, transformující ostatní ustanovení směrnice, včetně např. 
požadavku právního oddělení regulovaných a neregulovaných činností distribučních 
společností, která má být vládou předložena parlamentu do konce roku 2003. 

V nejbližší době má být dopracován návrh aktualizace Státní energetické koncepce s výhledem 
do roku 2030, předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky počátkem června 
tohoto roku. Návrh analyzuje řadu scénářů, z nichž jako nejvýhodnější pro Českou republiku 
doporučuje variantu s uvolněním nynějších územních limitů těžby severočeského hnědého uhlí. 
Podle výsledku projednání koncepce vládou České republiky bude možné připravovat další 
rozvoj výrobní základny ČEZ, a. s., v dlouhodobé perspektivě. 

Strategie ČEZ, a. s., pro nadcházející období bude ovlivněna zejména očekávanými změnami 
vyvolanými předpokládaným vstupem České republiky do Evropské unie v květnu roku 2004. 
ČEZ, a. s., chce být dlouhodobě respektovanou energetickou společností na evropském trhu 
a rozvíjet své podnikatelské aktivity i mimo území České republiky, zejména na trzích ve střední 
a jihovýchodní Evropě. Na tuzemském trhu se jedná zejména o zvýšení podílu na trhu 
s elektřinou. Interní kroky povedou ke snížení provozních nákladů, zvýšení produktivity 
a zejména zvýšení výkonnosti Skupiny ČEZ využitím potenciálu synergických efektů. 

Z hlediska exportu elektřiny z České republiky existují i nadále administrativní omezení vývozu 
„české elektřiny“ do Rakouska, Polska, Slovenska a oblasti bývalého východního Německa. 
Za pouze částečnou změnu k lepšímu lze označit přistoupení českého provozovatele přenosové 
soustavy ČEPS, a.s., k pravidlům ETSO, snižující pro českého vývozce elektřiny vstupní 
poplatek do zemí západní Evropy z 1 EUR/MWh na 0,5 EUR/MWh, avšak zavádějící tento 
poplatek při vývozu do ostatních zemí mimo ETSO, kde dosud nebyl vybírán. Teprve 
až k uvedeným pravidlům přistoupí též Polsko, Maďarsko a Slovensko může dojít k výraznému 
zlevnění tranzitu elektřiny přes tyto státy.  

Na zahraničních trzích by mělo dojít, v souvislosti s rozšířením Evropské unie, k usnadnění 
přístupu ČEZ, a. s., na dosud administrativně chráněné trhy s elektřinou okolních zemí 
(Rakousko, Slovensko, Polsko). V závislosti na efektivitě plnění požadavků nové směrnice 
Evropské unie o vnitřním trhu s elektřinou by mělo dojít i ke zlepšení přístupnosti německého 
trhu, chráněného dosud jeho nízkou transparentností a absencí regulátora. 
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Účetní výkazy 

ROZVAHA

k 30. červnu 2003
(v tis. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ:  452 74 649

Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM                 321 555 480 97 819 756 223 735 724 198 874 194 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Dlouhodobý majetek                                 291 879 331 96 832 403 195 046 928 169 714 320 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek        2 208 804 1 303 178 905 626 1 018 929 

B. I. 1. Zřizovací výdaje

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3. Software 1 895 090 1 289 121 605 969 665 276 

4. Ocenitelná práva 24 789 14 057 10 732 9 917 

5. Goodwill

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 284 925 284 925 343 636 

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 4 000 4 000 100 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek            247 901 734 95 326 456 152 575 278 156 798 818 

B. II. 1. Pozemky 703 890 703 890 699 955 

2. Stavby 71 932 512 25 936 242 45 996 270 37 752 458 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 168 967 411 69 390 214 99 577 197 73 388 194 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

5. Základní stádo a tažná zvířata

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 13 932 13 932 13 679 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 222 861 4 222 861 38 344 336 

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 2 061 128 2 061 128 6 600 196 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                   41 768 793 202 769 41 566 024 11 896 573 

B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 25 939 135 25 939 135 5 709 769 

2.
Podíly v účetních jednotkách
pod podstatným vlivem 15 526 525 189 869 15 336 656 4 196 795 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1 693 844 

4.
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám
a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 300 499 12 900 287 599 289 339 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 2 634 2 634 6 826 

7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek  
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Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

C. Oběžná aktiva                      29 498 784 987 353 28 511 431 28 913 059 

C. I. Zásoby                                         14 596 906 263 14 596 643 15 004 374 

C. I. 1. Materiál 14 593 552 263 14 593 289 15 000 816 

2. Nedokončená výroba a polotovary 482 482 1 

3. Výrobky

4. Zvířata

5. Zboží

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 2 872 2 872 3 557 

C. II. Dlouhodobé pohledávky               1 639 599 1 639 599 2 220 730 

C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 22 309 22 309 15 947 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 2 137 732 

3.
Pohledávky za účetními jednotkami
pod podstatným vlivem 1 555 777 1 555 777 

4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení

5. Dohadné účty aktivní

6. Jiné pohledávky 61 513 61 513 67 051 

7. Odložená daňová pohledávka

C. III. Krátkodobé pohledávky               9 639 906 987 090 8 652 816 7 859 169 

C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 4 073 433 936 388 3 137 045 3 163 442 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 37 000 37 000 464 546 

3.
Pohledávky za účetními jednotkami
pod podstatným vlivem 347 158 1 430 345 728 

4. Pohledávky za společníky a za účastníky sdružení

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

6. Stát - daňové pohledávky 3 007 189 3 007 189 1 993 614 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 449 900 449 900 145 780 

8. Dohadné účty aktivní 531 310 531 310 505 723 

9. Jiné pohledávky 1 193 916 49 272 1 144 644 1 586 064 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek                           3 622 373 3 622 373 3 828 786 

C. IV. 1. Peníze 4 047 4 047 3 128 

2. Účty v bankách 2 429 756 2 429 756 2 341 093 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 1 188 570 1 188 570 1 484 565 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

D. I. Časové rozlišení                           177 365 177 365 246 815 

D. I. 1. Náklady příštích období 177 365 177 365 246 495 

2. Komplexní náklady příštích období

3. Příjmy příštích období 320  
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Označ. P A S I V A Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období

PASIVA CELKEM 223 735 724 198 874 194 

A. Vlastní kapitál 137 338 151 128 194 872 

A. I. Základní kapitál 59 051 043 59 040 794 

A. I. 1. Základní kapitál 59 221 084 59 221 084 

2. Vlastní akcie (-) -170 041 -180 290 

3. Změny základního kapitálu

A. II. Kapitálové fondy 404 175 859 551 

A. II. 1. Emisní ážio

2. Ostatní kapitálové fondy 1 659 400 1 659 500 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -1 255 225 -799 949 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 9 418 703 9 038 840 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond 9 197 515 8 872 094 

2. Statutární a ostatní fondy 221 188 166 746 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 56 135 581 52 542 282 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 56 135 581 52 542 282 

2. Neuhrazená ztráta minulých let

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 12 328 649 6 713 405 

B. Cizí zdroje 85 793 296 69 873 654 

B. I. Rezervy 17 080 117 16 175 071 

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 8 379 592 7 646 252 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky

3. Rezerva na daň z příjmů

4. Ostatní rezervy 8 700 525 8 528 819 

B. II. Dlouhodobé závazky 32 642 986 27 786 508 

B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 11 233 318 11 685 098 

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

6. Vydané dluhopisy 8 449 148 11 339 419 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 3 735 201 

8. Dohadné účty pasivní

9. Jiné závazky

10. Odložený daňový závazek 9 225 319 4 761 991  
 
 



Pololetní zpráva ČEZ, a. s., - leden až červen 2003 

32 

 

Označ. P A S I V A Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období

a b 5 6

B. III. Krátkodobé závazky 21 133 661 8 889 995 

B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 10 328 493 3 936 675 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám

3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem

4. Závazky ke společníkům a k účastníkům sdružení 2 681 441 10 255 

5. Závazky k zaměstnancům 133 097 154 885 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění 89 356 98 612 

7. Stát - daňové závazky a dotace 462 783 256 715 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 536 729 564 488 

9. Vydané dluhopisy 3 000 000 

10. Dohadné účty pasivní 259 456 331 831 

11. Jiné závazky 3 642 306 3 536 534 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 14 936 532 17 022 080 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 11 056 613 12 786 980 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 3 879 919 4 235 100 

3. Krátkodobé finanční výpomoci

C. I. Časové rozlišení 604 277 805 668 

C. I. 1. Výdaje příštích období 601 043 802 536 

2. Výnosy příštích období 3 234 3 132 

Odesláno:             Podpis statutárního orgánu  Osoba odpovědná  Osoba odpovědná

            za účetnictví  za účetní závěrku

16.7.2003  Ing. Petr Pětioký  Ivan Viktora

 tel.: 27113 2357
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Rozvaha Úč POD 1-01

ROZVAHA

v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

k 30. červnu 2002
(v celých tisících Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ:  452 74 649

Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM                 284 380 375 -86 871 440 197 508 935 202 373 315 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B. Stálá aktiva                                 258 736 514 -86 216 738 172 519 776 174 452 554 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek        2 005 049 -981 374 1 023 675 1 030 775 

B. I. 1. Zřizovací výdaje

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3. Software 1 718 301 -970 184 748 117 758 384 

4. Ocenitelná práva 22 509 -11 190 11 319 6 812 

5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 264 239 264 239 264 578 

7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 1 001 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek            244 689 827 -85 025 161 159 664 666 161 367 111 

B. II. 1. Pozemky 674 287 674 287 663 093 

2. Stavby 62 030 639 -24 180 507 37 850 132 27 125 687 

3.
Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 137 128 255 -60 791 020 76 337 235 42 171 735 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů

5. Základní stádo a tažná zvířata

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 13 854 13 854 13 854 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 37 887 031 -53 515 37 833 516 84 291 167 

8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 6 955 499 6 955 499 7 101 424 

9. Opravná položka k nabytému majetku 262 -119 143 151 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                   12 041 638 -210 203 11 831 435 12 054 668 

B. III. 1.
Podílové cenné papíry a podíly 
v podnicích s rozhodujícím vlivem 5 700 971 5 700 971 5 791 117 

2.
Podílové cenné papíry a podíly 
v podnicích s podstatným vlivem 4 342 564 -197 303 4 145 261 4 268 536 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1 693 844 1 693 844 1 078 664 

4. Půjčky podnikům ve skupině

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 302 239 -12 900 289 339 916 351 

6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 2 020 2 020 

7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek  
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Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé úč.období

Brutto Korekce Netto Netto

a b 1 2 3 4

C. Oběžná aktiva                      25 484 912 -654 702 24 830 210 24 230 211 

C. I. Zásoby                                         14 734 750 -12 685 14 722 065 15 037 254 

C. I. 1. Materiál 14 718 328 -12 685 14 705 643 15 027 712 

2. Nedokončená výroba a polotovary 3 070 3 070 1 

3. Výrobky

4. Zvířata

5. Zboží

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 13 352 13 352 9 541 

C. II. Dlouhodobé pohledávky               2 074 281 2 074 281 2 681 601 

C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 64 708 64 708 76 586 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 1 950 260 1 950 260 2 565 278 

4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem

5. Jiné pohledávky 59 313 59 313 39 737 

C. III. Krátkodobé pohledávky               4 924 139 -642 017 4 282 122 4 238 128 

C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku 4 227 396 -590 174 3 637 222 3 662 381 

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení

3. Sociální zabezpečení

4. Stát - daňové pohledávky 2 267 2 267 3 439 

5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 477 424 477 424 479 170 

6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 1 430 -1 430 

7. Jiné pohledávky 215 622 -50 413 165 209 93 138 

C. IV. Finanční majetek                           3 751 742 3 751 742 2 273 228 

C. IV. 1. Peníze 3 345 3 345 3 287 

2. Účty v bankách 2 532 106 2 532 106 1 445 532 

3. Krátkodobý finanční majetek 1 216 291 1 216 291 824 409 

4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv                                                      158 949 158 949 3 690 550 

D. I. Časové rozlišení                           88 994 88 994 3 615 838 

D. I. 1. Náklady příštích období 88 994 88 994 2 180 422 

2. Příjmy příštích období 1 237 

3. Kurzové rozdíly aktivní x x x 1 434 179 

D. II. Dohadné účty aktivní 69 955 69 955 74 712 

Kontrolní číslo                               1 137 451 545 -347 485 760 789 965 785 809 418 548  
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Označ. P A S I V A Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období

a b 5 6

PASIVA CELKEM 197 508 935 202 373 315 

A. Vlastní kapitál 125 520 256 123 897 070 

A. I. Základní kapitál 59 062 687 59 050 449 

A. I. 1. Základní kapitál 59 208 846 59 208 846 

2. Vlastní akcie -158 397 -158 397 

3. Změny základního kapitálu 12 238 

A. II. Kapitálové fondy -2 404 012 1 661 341 

A. II. 1. Emisní ážio

2. Ostatní kapitálové fondy 1 661 483 1 661 341 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -4 065 495 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A. III. Fondy ze zisku 9 074 069 8 729 798 

A. III. 1. Zákonný rezervní fond 8 850 201 8 528 479 

2. Nedělitelný fond

3. Statutární a ostatní fondy 223 868 201 319 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 52 564 176 48 021 040 

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 52 564 176 48 021 040 

2. Neuhrazená ztráta minulých let

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 7 223 336 6 434 442 

B. Cizí zdroje 71 031 794 76 445 796 

B. I. Rezervy 19 700 065 19 675 889 

B. I. 1. Rezervy zákonné 7 474 659 6 419 671 

2. Rezerva na daň z příjmů

3. Ostatní rezervy 8 475 847 8 370 079 

4. Odložený daňový závazek (pohledávka) 3 749 559 3 749 559 

5. Rezerva na kurzové ztráty x 1 136 580 

B. II. Dlouhodobé závazky 22 309 539 26 632 337 

B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 11 075 766 13 450 117 

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 182 220 

4. Emitované dluhopisy 11 233 773 13 000 000 

5. Dlouhodobé směnky k úhradě

6. Jiné dlouhodobé závazky
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Označ. P A S I V A Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období

a b 5 6

B. III. Krátkodobé závazky 10 354 851 5 649 312 

B. III. 1. Závazky z obchodního styku 3 257 182 4 037 764 

2. Závazky ke společníkům a sdružení 1 490 477 10 255 

3. Závazky k zaměstnancům 135 681 146 678 

4. Závazky ze sociálního zabezpečení 87 960 96 316 

5. Stát - daňové závazky a dotace 1 270 846 1 124 010 

6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem

7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem

8. Jiné závazky 4 112 705 234 289 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 18 667 339 24 488 258 

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 14 460 509 19 131 974 

2. Běžné bankovní úvěry 4 206 830 5 356 284 

3. Krátkodobé finanční výpomoci

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 956 885 2 030 449 

C. I. Časové rozlišení 741 376 1 543 656 

C. I. 1. Výdaje příštích období 635 228 815 889 

2. Výnosy příštích období 106 148 202 669 

3. Kurzové rozdíly pasivní x 525 098 

C. II. Dohadné účty pasivní 215 509 486 793 

Kontrolní číslo 782 596 895 802 572 025 

Odesláno:             Podpis statutárního orgánu  Osoba odpovědná  Osoba odpovědná

            za účetnictví  za účetní závěrku

16.7.2002  Ing. Petr Pětioký  Ivan Viktora

 tel.: 7113 2357
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 30. červnu 2003
(v tis. Kč)

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444

Praha 4

IČ:  452 74 649

Označení Text Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

I. Tržby za prodej zboží 4 544 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 3 580 

+ Obchodní marže 964 

II. Výkony 26 648 606 24 342 179 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 26 590 050 24 081 639 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 481 3 069 

3. Aktivace 58 075 257 471 

B. Výkonová spotřeba 12 476 476 11 979 555 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 903 333 9 549 911 

2. Služby 2 573 143 2 429 644 

+ Přidaná hodnota 14 172 130 12 363 588 

C. Osobní náklady 1 823 883 1 815 391 

C. 1. Mzdové náklady 1 261 318 1 254 670 

2. Odměny členům orgánů společnosti 4 901 5 783 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 454 696 447 641 

4. Sociální náklady 102 968 107 297 

D. Daně a poplatky 788 403 625 062 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5 984 988 4 368 704 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 71 588 92 776 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 43 836 71 431 

2. Tržby z prodeje materiálu 27 752 21 345 

F. Zůst. cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 48 694 46 661 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 41 285 34 984 

2. Prodaný materiál 7 409 11 677 

G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexníxh nákladů příštích období 1 162 750 1 091 665 

IV. Ostatní provozní výnosy 331 473 365 345 

H. Ostatní provozní náklady 432 865 216 960 

V. Převod provozních výnosů

I. Převod provozních nákladů

* Provozní výsledek hospoda ření 4 333 608 4 657 266  
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Označení Text Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 15 233 177 540 562 

J. Prodané cenné papíry a podíly 2 711 961 155 359 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 201 614 19 138 

VII. 1.
Výnosy z  podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 201 614 19 138 

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

K. Náklady  z finančního majetku

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -1 160 152 

X. Výnosové úroky 161 799 152 590 

N. Nákladové úroky 1 192 693 1 197 110 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 354 051 6 910 923 

O. Ostatní finanční náklady 629 968 3 285 540 

XII. Převod finančních výnosů

P. Převod finančních nákladů

* Finanční výsledek hospoda ření 12 416 019 4 145 356 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 4 474 648 1 604 188 

Q. 1.  -  splatná 11 320 1 604 188 

2.  -  odložená 4 463 328 

** Výsledek hospoda ření za běžnou činnost 12 274 979 7 198 434 

XIII. Mimořádné výnosy 172 844 12 177 

R. Mimořádné náklady 119 174 -12 725 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S. 1.  -  splatná

2.  -  odložená

* Mimo řádný výsledek hospoda ření 53 670 24 902 

*** Výsledek hospoda ření za účetní období (+/-) 12 328 649 7 223 336 

Výsledek hospoda ření p řed zdaněním (+/-) 16 803 297 8 827 524 

Odesláno:                Podpis statutárního orgánu  Osoba odpovědná  Osoba odpovědná

 za účetnictví  za účetní závěrku

16.7.2003  Ing. Petr Pětioký  Ivan Viktora
 tel.: 27113 2357  
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Přehled o pen ěžních tocích za období 1-6/2003
(v tis. Kč)

P. Stav pen ěžních prost ředků a peněžních ekvivalent ů  
na začátku ú četního období 3 828 786

Peněžní toky z provozní činnosti

Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 16 749 627
A.1. Úpravy o nepeněžní operace -4 272 359
A.1.1. Odpisy stálých aktiv a pohledávek 5 990 087
A.1.1.1. Odpis stálých aktiv 5 986 220
A.1.1.2. Odpis pohledávek 3 867
A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení 1 230 427
A.1.2.1. Změna stavu opravných položek 257 008
A.1.2.2. Změna stavu rezerv 905 046
A.1.2.3. Změna zůstatků časového rozlišení 68 373
A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv a vlastních akcií -12 523 767
A.1.4. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 1 030 894
A.1.4.1 Vyúčtované nákladové úroky 1 192 693
A.1.4.2. Vyúčtované výnosové úroky -161 799
A.1.5. Ostatní nepeněžní operace 

A.* Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti p řed zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimo řádnými položkami 12 477 268

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 110 958
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti 145 529
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti -442 302
A.2.3. Změna stavu zásob 407 731

A.** Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti p řed zdaněním
a mimo řádnými položkami 12 588 226

A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -1 432 670
A.4. Přijaté úroky 163 953
A.5. Zaplacená daň z příjmů vč. doměrků daně za minulá období -1 023 373
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 162 062

A.*** Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti 10 458 198

Peněžní toky z investi ční činnosti

B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -23 351 565
B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -1 734 138
B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku -54 697
B.1.3. Změna stavu dlouhodobého finančního majetku -32 371 140
B.1.4. Změna stavu závazků z investiční činnosti 10 808 410
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 15 268 316
B.2.1. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 43 836
B.2.2. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
B.2.3. Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 15 224 055
B.2.4. Změna stavu pohledávek z prodeje stálých aktiv 425

B.*** Čistý pen ěžní tok vztahující se k investi ční činnosti -8 083 249

Peněžní toky z finan ční činnosti

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a krátkodobých úvěrů -2 537 328
C.1.1. Změna stavu dlouhodobých úvěrů -1 730 367
C.1.2. Změna stavu krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí -355 181
C.1.3. Změna stavu dlouhodobých závazků z emitovaných dluhopisů
C.1.4. Změna stavu ostatních dlouhodobých závazků -451 780
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -44 034
C.2.1. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu
C.2.2. Přímé platby na vrub fondů -71 808
C.2.3. Vyplacené/vrácené dividendy nebo podíly na zisku 18 652
C.2.4. Pořízení/prodej vlastních akcií 9 122

C.*** Čistý pen ěžní tok vztahující se k finan ční činnosti -2 581 362

F. Čisté zvýšení/snížení pen ěžních prost ředků -206 413

R. Stav pen ěžních prost ředků a peněžních ekvivalent ů
na konci období 3 622 373  
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P řeh led  o  p en ěžn ích  to c ích  za  o bd o b í 1 -6 /2002
(v  tis . K č )

P . S tav  p en ěžn ích  p ro s t řed k ů  a  p en ěžn ích  ekv iv a len t ů   
n a  za čátku  ú če tn ího  o bd ob í 2  273 228

P en ěžn í toky z  p rov ozn í č in no s ti

Z . Ú če tn í zisk  z běžné č innos ti p řed  zdaněn ím 8  802 622
A .1 . Ú pravy o  nepeněžní ope race 5  919 978
A .1 .1 . O dp isy s tá lých  ak tiv  a  poh ledávek 4  379 375
A .1 .1 .1 . O dp is  s tá lých  ak tiv 4  378 754
A .1 .1 .2 . O dp is  poh ledávek 621
A .1 .2 . Z m ěna  s tavu  op ravných  po ložek , reze rv a  p řechodných  úč tů 917 733
A .1 .2 .1 . Z m ěna  s tavu  op ravných  po ložek -92  672
A .1 .2 .2 . Z m ěna  s tavu  reze rv 24 176
A .1 .2 .3 . Z m ěna  zůs ta tků  p řechodných  úč tů  ak tiv  a  pas iv 986 229
A .1 .3 . Z isk /ztrá ta  z p rode je  s tá lých  ak tiv -421 650
A .1 .4 . V yúč tované nák ladové a  výnosové úroky 1  044 520
A .1 .4 .1 V yúč tované nák ladové ú roky 1  197 110
A .1 .4 .2 . V yúč tované výnosové  ú rok y -152 590

A.* Č is tý  p en ěžn í tok  z  p ro vo zn í č inn os ti p řed  zdan ěn ím ,
zm ěnam i p raco vn íh o  kap itá lu  a  m im o řád ným i po lo žkam i 14  722 600

A .2 . Z m ěna  s tavu  nepeněžn ích  s ložek  p racovního  kap itá lu 321 705
A .2 .1 . Z m ěna  s tavu  poh ledávek  z p rovozn í č innos ti 678 331
A .2 .2 . Z m ěna  s tavu  k rá tk odobých  závazků  z  p rovozn í č innosti -671 815
A .2 .3 . Z m ěna  s tavu  zásob 315 189

A.** Č is tý  p en ěžn í tok  z  p ro vo zn í č inn os ti p řed  zdan ěn ím
a  m im o řádn ým i p o ložkam i 15  044 305

A .3 . V ýda je  z p la teb  úroků  s  výjim kou  kap ita lizovaných ú roků -1  494 914
A .4 . P ř ija té  ú roky 153 827
A .5 . Z ap lacená  daň  z p říjm ů  vč . dom ě rků  daně  za  m inu lá  období -1  456 891
A .6 . P říjm y a  výda je  spo jené  s  m im o řádným i úče tn ím i p ř ípady 24 902

A.*** Č is tý  p en ěžn í tok  z  p ro vo zn í č inn os ti 12  271 229

P en ěžn í toky z  in ves ti čn í č inn os t i

B .1 . V ýda je  spo jené  s  po ř ízen ím  s tá lých  ak tiv -2  928 242
B .1 .1 . N abytí d louhodobého  hm o tného  m a je tku -2  546 852
B .1 .2 . N abytí d louhodobého  nehm otného m a je tku -144 961
B .1 .3 . Z m ěna  s tavu  d louhodobého f inančního  m aje tk u 91 445
B .1 .4 . Z m ěna  s tavu  závazků  z  inves tičn í č innos ti -330 022
B .1 .5 . Z m ěna  zůs ta tků  k urzových  rozd ílů  k  závazkům  v c izí m ěně

z titu lu  po řízen í d louhodobého  m aje tk u 2 148
B .2 . P říjm y z p rode je  s tá lých  ak tiv 565 467
B .2 .1 . V ýnosy z p rode je  d louhodobého  hm otného m a je tku 71 431
B .2 .2 . V ýnosy z p rode je  d louhodobého  nehm otného m a je tku
B .2 .3 . V ýnosy z p rode je  d louhodobého  finančního  m a je tku 540 562
B .2 .4 . Z m ěna  s tavu  poh ledávek  z p rode je  s tá lých  ak tiv -46  526

B .*** Č is tý  p en ěžn í tok  vz tahu jíc í se  k  in v es ti čn í č in no s t i -2  362 775

P en ěžn í toky z  fin an čn í č inn os ti

C .1. Z m ěna  s tavu  d louhodobých závazků  a  k rá tk odobých  úvě rů -8  377 490
C .1 .1 . Z m ěna  s tavu  d louhodobých úvě rů -4  671 465
C .1 .2 . Z m ěna  s tavu  k rá tk odobých  úvě rů  a  finančn ích  výpom ocí -1  149 454
C .1 .3 . Z m ěna  s tavu  d louhodobých závazků  z  em itovaných  d luhop isů
C .1.4 . Z m ěna  s tavu  os ta tn ích  d louhodobých  závazků -2  556 571
C .2 . D opady zm ěn v las tn ího  kap itá lu  na  peněžn í p ros tředky -52  450
C .2 .1 . P eněžn í dary a  do tace  do  v las tn ího  kap itá lu
C .2 .2 . P řím é p la tby na  vrub  fondů -52  450
C .2 .3 . V yp lacené  d iv idendy nebo podíly na  z isk u
C .2 .4 . P o řízen í v las tn ích  ak c ií

C .*** Č is tý  p en ěžn í tok  vz tahu jíc í se  k  fin an čn í č inn os ti -8  429 940

F . Č is té  zvýšen í/sn ížen í p en ěžn ích  p ro s t řed k ů 1  478 514

R . S tav  p en ěžn ích  p ro s t řed k ů  a  p en ěžn ích  ekv iv a len t ů
n a kon c i ob do b í 3  751 742  
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30.6.2003

IČ: 45274649
Název účetní jednotky:

označ. Text              Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období
Stav v předmin. účet. 

období
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejst říku
1. počáteční zůstatek 59 221 084 59 208 846 59 208 846
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek 59 221 084 59 208 846 59 208 846

B. Základní kapitál nezapsaný
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení 12 238
3. snížení
4. konečný zůstatek 12 238

C. A. +/- B. se zohledn ěním ú čtu 252
1. počáteční zůstatek A. +/- B. 59 221 084 59 208 846 59 208 846

2.
počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních 
obchodních podílů 180 290 158 397

3. změna stavu účtu 252 -10 249
4. konečný zůstatek účtu 252 170 041 158 397
5. konečný zůstatek A. +/- B. 59 051 043 59 062 687 59 208 846

D. Emisní ážio
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

E. Rezervní fondy
1. počáteční zůstatek 8 872 094 8 528 479 8 082 811
2. zvýšení 335 670 321 722 287 271
3. snížení 10 249
4. konečný zůstatek 9 197 515 8 850 201 8 370 082

F. Ostatní fondy ze zisku
1. počáteční zůstatek 166 746 201 319 281 210
2. zvýšení 126 250 75 000 43 975
3. snížení 71 808 52 451 77 864
4. konečný zůstatek 221 188 223 868 247 321

G. Kapitálové fondy
1. počáteční zůstatek 1 659 500 1 661 341 1 661 544
2. zvýšení 155
3. snížení 100 13 183
4. konečný zůstatek 1 659 400 1 661 483 1 661 361

H.
Rozdíly z p řecenění nezahrnuté do výsledku 
hospoda ření

1. počáteční zůstatek -799 949
2. zvýšení 22
3. snížení 455 298 4 065 495
4. konečný zůstatek -1 255 225 -4 065 495

I. Zisk ú četních období
1. počáteční zůstatek 59 255 687 54 455 482 49 706 351
2. zvýšení
3. snížení 3 120 106 1 891 306 1 526 914
4. konečný zůstatek 56 135 581 52 564 176 48 179 437

J. Ztráta ú četních období
1. počáteční zůstatek
2. zvýšení
3. snížení
4. konečný zůstatek

K. Zisk/ztráta za ú četní období po zdan ění 12 328 649 7 223 336 4 631 746

ČEZ, a. s.

             Přehled o zm ěnách vlastního kapitálu (v celých tisících K č) k:
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Systém řízení ČEZ, a. s.
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Vysvětlení pojm ů a metodiky výpo čtu klí čových ukazatel ů 

Přehled používaných pojm ů 

Pojem Komentá ř 

 BCPP Burza cenných papírů Praha. 
 BI 12 Burzovní index energetiky na Burze cenných papírů 

Praha. 
 ČEPS, a.s. Přidružená společnost ČEZ, a. s., (ČEZ, a. s., 100% účast 

do 31. 3. 2003, od 1. 4. 2003 podíl 34 %), která vlastní 
a provozuje přenosovou soustavu - vznik říjen 1998. 

 Duhová energie Obchodní značka elektrické energie ČEZ, a. s.  
 Energetický regulační úřad Správní úřad pro výkon regulace v energetice 

se samostatnou kapitolou státního rozpočtu České 
republiky. Sídlem Energetického regulačního úřadu 
je Jihlava. V působnosti Energetického regulačního úřadu 
je podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů 
spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, 
kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech 
přiměřených požadavků na dodávku energií. 

 Elektrizační soustava  
 (ES ČR)  

Elektrizační soustava České republiky je vzájemně 
propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, 
transformaci a distribuci elektřiny včetně  elektrických 
přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, 
řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky. 

 ETSO European Association of Electricity Transmission System 
Operators. Sdružení provozovatelů evropských 
přenosových soustav, založené v roce 1999. Český 
provozovatel ČEPS, a.s., je členem od 25. 6. 2003. 
Účelem sdružení je sjednocení podmínek připojení 
a užívání přenosových soustav v celé Evropě a zejména 
pak vytvoření jednotných pravidel pro mezinárodní obchod 
s elektrickou energií. 

 Chráněný zákazník Fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení 
k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve 
stanovené kvalitě a za regulované ceny. 

 Konečný spotřebitel Odběratel, který používá dodanou energii pouze pro svoji 
spotřebu nikoliv pro další prodej. 

 Liberalizace trhu s elektřinou Proces vytvoření soutěžního tržního prostředí. Monopolem 
z přirozených důvodů v současnosti v elektroenergetice 
zůstává zejména použití přenosových a distribučních sítí, 
včetně poskytování systémových služeb, liberalizují se 
výroba elektřiny a obchod s elektřinou a podpůrnými 
službami. V České republice je prozatím státním 
monopolem organizace krátkodobého trhu s elektřinou. 

 Obchodník s elektřinou Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence 
na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem 
jejího prodeje. 

 Operátor trhu s elektřinou, a.s. 
 (OTE) 

Státem založená akciová společnost, jejímž úkolem 
je organizovat trh s elektřinou v České republice, 
zpracovávat bilance sjednaných a skutečných dodávek 
a odběrů elektřiny účastníků trhu, zajišťovat zúčtování 
odchylek mezi sjednanými a skutečnými hodnotami 
dodávek a organizovat krátkodobý trh s elektřinou. 

 Oprávněný zákazník Konečný zákazník mající právo volit si dodavatele 
elektřiny, kterým může být držitel licence na výrobu  
nebo obchod s elektřinou. Může si také opatřovat elektřinu 
přímo na trhu organizovaném operátorem trhu. 

 Podpůrné služby Činnosti fyzických nebo právnických osob k zajištění 
systémových služeb. 
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Pojem Komentá ř 

 Poptávka po elektřině Poptávkou po elektřině se rozumí výroba elektřiny 
v tuzemských zdrojích minus vlastní spotřeba všech 
elektráren, minus ztráty v elektrických sítích, minus 
spotřeba elektřiny na čerpání v přečerpávacích vodních 
elektrárnách, plus saldo zahraničních výměn. 

 Přenosová soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 
220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV soustavy, 
sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území 
České republiky a propojení s elektrizačními soustavami 
sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; 
přenosová soustava je zřizována a provozována 
ve veřejném zájmu. 

 PX 50 Oficiální index Burzy cenných papírů Praha, pro který byl 
zvolen standardní výpočet indexu ve shodě s metodologií 
IFC (International Finance Corporation) doporučenou 
pro tvorbu indexů na vznikajících trzích. Na základě 
rozborů bylo rozhodnuto vytvořit bázi složenou z 50 emisí. 
V současné době je počet bazických emisí variabilní, 
nemůže však převýšit padesát. Do báze indexu se 
nezařazují emise oboru investiční fondy a holdingových 
společností vzniklých transformací z investičních fondů. 
Za  výchozí burzovní den bylo zvoleno datum 5. 4. 1994, 
výchozí hodnotou indexu PX 50 se stalo 1 000 bodů. 

 Regionální distribuční společnost 
 (REAS) 

V České republice 8 regionálních distribučních 
společností, které dodávají elektřinu konečným 
spotřebitelům a mohou také sami obchodovat. 

JČE 
JME 
PRE 
SČE 
SME 
STE  
VČE 
ZČE 

Jihočeská energetika, a.s. 
Jihomoravská energetika, a.s. 
Pražská energetika, a.s. 
Severočeská energetika, a.s. 
Severomoravská energetika, a.s. 
Středočeská energetická, a.s. 
Východočeská energetika, a.s. 
Západočeská energetika, a.s. 

 Regulovaný přístup třetích stran  
 k sítím 

Tento přístup znamená, že každý, kdo splňuje stanovené 
technické podmínky, má právo na přístup k sítím 
(za regulované ceny) pro realizaci dohodnutých obchodů 
s elektřinou. Na rozdíl od individuálně sjednaného přístupu 
jsou ceny za použití sítí stanoveny regulátorem 
(Energetickým regulačním úřadem) a jsou veřejně 
vyhlašovány.  
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Metodika výpo čtu klí čových ukazatel ů  
Název ukazatele Výpo čet 
 Stupeň odepsanosti dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 
v užívání 

Korekce dlouhodobého majetku v užívání / Pořizovací 
cena dlouhodobého majetku v užívání  

  

 Celková likvidita Oběžný majetek / Krátkodobý cizí kapitál 

(do oběžného majetku nejsou zahrnuty dlouhodobé 
pohledávky a vázané vklady, do krátkodobých závazků 
se nezapočítává odložená daň)  

  

 Míra krytí dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku 

(Vlastní kapitál + Dlouhodobý cizí kapitál) / Stálá aktiva 

  

 Celková zadluženost (bez rezerv) (Cizí zdroje - Rezervy + Časové rozlišení) / Pasiva celkem 

(v roce 2002 je z rezerv vyloučena odložená daň, 
v ostatních letech do rezerv nespadá) 

  

 Dlouhodobá zadluženost Dlouhodobý zápůjční kapitál / Pasiva celkem  
  

 Podíl stálých aktiv Stálá aktiva / Aktiva celkem  
  

 Krytí stálých aktiv Vlastní kapitál /  Stálá aktiva 
  

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
hrubá  

Zisk před zdaněním / Průměrný vlastní kapitál 

  

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) čistá Zisk po zdanění / Průměrný vlastní kapitál  
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Informace pro akcioná ře 

Kalendá ř akcí  

Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ  
za I. pololetí 2003 podle mezinárodních standardů (IFRS) 

• Tisková konference 
• Souhrnná zpráva o hospodaření v anglické verzi 

 
 

3. září 2003 

Neauditované nekonsolidované výsledky hospodaření ČEZ, a. s., 
za I. - III. čtvrtletí  2003 podle českých účetních standardů  

• Tisková konference 
• Souhrnná zpráva o hospodaření v české verzi 

 
 

konec října 2003 

Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ 
za I. - III. čtvrtletí  2003 podle mezinárodních standardů (IFRS) 

• Souhrnná zpráva o hospodaření v anglické verzi 

 
 

konec listopadu 2003 

 

 

 

 

Kontakty 

Tiskový mluv čí ČEZ, a. s.  

Ladislav Kříž 
krizxl1.hsp@mail.cez.cz  

+ 420 271 132 383 
 

Tiskový mluv čí Jaderné elektrárny Temelín   

Milan Nebesář  
nebesm1.ete@mail.cez.cz  

+ 420 385 782 415 
 

Tiskový mluv čí Jaderné elektrárny Dukovany   

Petr Spilka  
spilkp1.edu@mail.cez.cz  

+ 420 568 815 400 
 

Obchodní odd ělení ČEZTrade   

Luděk Horn 
hornxl1.hsp@mail.cez.cz 

+ 420 271 132 381 
 

Investor Relations  

Petra Šleprová 
investor.relations@mail.cez.cz 

+ 420 271 132 381 
 

Web stránky   

Michaela Sabolovičová 
sabolm1.hsp@mail.cez.cz 

+ 420 271 132 754 
 

Nadace Duhová energie  
Petra Schmalzová 
schmap1.hsp@mail.cez.cz 

+ 420 271 136 720 
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Identifikace spole čnosti 
 
 
ČEZ, a. s. 
Duhová 2/1444 
140 53 Praha 4 
 
zápis v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 
 
 
Rok založení: 1992 
Právní forma: Akciová společnost 
 
IČO: 452 74 649 
DIČ: 004 - 452 74 649 
 
Bankovní spojení: 
KB Praha 1, 
č.ú. 71504 - 011/0100 
 
tel:  271 131 111 
fax: 271 132 001 
 
Internet: http://www.cez.cz 
              http://www.duhovaenergie.cz 
e-mail: info@mail.cez.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpov ědnost za Pololetní zprávu: 
 
Titul, jméno, příjmení:  Ing. Jiří Kobosil 
Funkce: ředitel sekce strategie a controlling 
 
Čestné prohlášení: 
Údaje uvedené v Pololetní zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které 
by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti ČEZ, nebyly vynechány. 
 
 

 
 
 
...................................................................................... 

podpis 
 
 

Tato zpráva nebyla ov ěřena auditorem. 
 


