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Obsługę klientów
w Grupie ČEZ doceniono
w ogólnoświatowym
rankingu centrów kontaktu
(2012 Top Ranking
Performers in the Contact
Center Industry),
przyznając jej 3. miejsce.

Kompleksowe modernizacje
elektrowni związane są
nie tylko z nieuniknionym
unowocześnianiem technologii,
ale także ze znaczącym
podnoszeniem ich efektywności.
Zmniejszanie emisji oraz
wspieranie ekologicznej
eksploatacji elektrowni należą
do zasadniczych zadań
realizowanych w ramach
modernizacji.

Aktualne nowości w programie
ČEZ Business Club a także inne
wiadomości dotyczące usług
i wydarzeń w Grupie ČEZ obecnie
są udostępniane naszym klientom
z segmentu przedsiębiorstw
za pośrednictwem sieci
społecznościowej Twitter ČEZ
Prodej Business.

Grupa ČEZ oferuje specjalne
korzyści i usługi wszystkim
swoim klientom. Dzięki
serwisowi ČEZ ASISTENT
działającemu 24 godziny
na dobę problemy klientów
rozwiązywane są w rekordowo
krótkim czasie.
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Zrealizowanie remontu
elektrowni Lipno I,
projektu o jak dotychczas
największej skali, świadczy
o zainteresowaniu Grupy ČEZ
źródłami odnawialnymi.
W wyniku remontu
efektywność tej elektrowni
powinna wzrosnąć o około
5 %, przynosząc roczny wzrost
produkcji o 4 miliony kWh.

Grupa ČEZ jest jedynym czeskim
koncernem przemysłowym,
realizującym program
wspierania edukacji technicznej
i przyrodniczej, który ma już
dwudziestoletnią tradycję.

Grupa ČEZ istotnie wspiera
koncepcję rozpowszechniania
samochodów elektrycznych.
Oprócz budowy stacji
doładowywania, standardowych
i superszybkich, współpracuje
z gminami i producentami
samochodów elektrycznych,
aby zwiększyć dostępność
transportu tego rodzaju.

Program edukacyjny został
założony przez Grupę ČEZ już
w 1992 r. w celu zwiększenia
zainteresowania młodzieży
studiami na kierunkach
technicznych i ewentualnie
także pracą zawodową
w tej dziedzinie.

Elektrownia jądrowa Temelín
w dniu 25 grudnia 2012 r.
osiągnęła produkcję w wysokości
15 miliardów kWh energii
elektrycznej, spełniając tym
samym założenia projektu
BEZPIECZNIE 15 TERA.
Rekordową produkcję
w wysokości 13,946 miliarda kWh
energii elektrycznej w dniu
17 grudnia 2012 r. osiągnięto także
w elektrowni jądrowej Dukovany.

Projekt Smart Region,
realizowany przez Grupę ČEZ
w ramach koncepcji
FutureMotion, poświęcony jest
innowacjom w dziedzinie
dystrybucji energii elektrycznej.



Nowoczesna
spółka
przygotowana
na jutro



Energetyka znajduje się na początku
nowej epoki ewolucyjnej, przynoszącej
większe wymagania w zakresie efektywności
i zrównoważonego rozwoju. Grupa ČEZ będąca
jednym z największych graczy w energetyce
Republiki Czeskiej oraz na skalę całej Europy
Środkowej i Południowo-Wschodniej jest
doskonale świadoma sytuacji, wyróżniając się
dążeniem do znajdywania nowych, skutecznych
rozwiązań. Nowoczesna i doceniana obsługa
klienta, specjalne korzyści i usługi dla klientów,
modernizacja źródeł produkcyjnych, rozwój
i wprowadzanie innowacyjnych technologii,
wspieranie edukacji technicznej – to wszystko
sprawia, iż Grupa ČEZ jest nowoczesnym
i pewnym siebie przedsiębiorstwem zmierzającym
do jasnego celu – przyszłych sukcesów.



Prezentacja Grupy ČEZ

Grupa ČEZ to etablowany, zintegrowany koncern energetyczny działający w wielu krajach Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej oraz w Turcji, z centralą w Republice Czeskiej. Główny przedmiot działalności gospodarczej
koncernu stanowi produkcja, dystrybucja i handel w dziedzinie energii elektrycznej i cieplnej, obrót gazem ziemnym i jego
sprzedaż oraz wydobycie węgla. Grupa ČEZ zatrudnia 27 tysięcy pracowników.
Najbardziej znaczącym akcjonariuszem spółki dominującej ČEZ, a. s. jest Skarb Państwa Republiki Czeskiej (na dzień 31.12.2012 r.
miał w posiadaniu udział w kapitale zakładowym w wysokości niemalże 70 %). Akcje ČEZ, a. s. znajdują się w obrocie
na praskiej i warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i są uwzględniane w indeksach giełdowych PX oraz WIG-CEE.
Głównym elementem misji Grupy ČEZ jest maksymalizacja rentowności zainwestowanych środków i zapewnienie
długotrwałego wzrostu wartości akcji dla ich właścicieli. W ramach prowadzonej działalności Grupa ČEZ opowiada się
za zasadami zrównoważonego rozwoju, wspiera oszczędzanie energii, lansuje nowe technologie i eksploatuje posiadane
instalacje energetyczne z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Kultura firmowa jest zorientowana na wydajność i ciągłe
podnoszenie efektywności wewnętrznej, jednak równocześnie Grupa ČEZ kieruje się w swojej działalności rygorystycznymi
standardami etycznymi, co obejmuje także odpowiedzialne traktowanie otoczenia, społeczeństwa i środowiska naturalnego.
W Republice Czeskiej spółki Grupy ČEZ produkują i dystrybuują energię elektryczną i ciepło, prowadzą obrót energią
elektryczną i innymi towarami, sprzedają klientom końcowym energię elektryczną, ciepło i gaz ziemny oraz eksploatują
kopalnie węgla. Portfel produkcyjny obejmuje źródła jądrowe, zasilane węglem, gazowe, wodne i odnawialne. W celu
zapewnienia ciągłości dobrych wyników osiąganych na rynku w Republice Czeskiej, co stanowi fundament działalności
Grupy ČEZ, realizowany jest rozbudowany program odnowy, modernizacji i rozwoju portfela źródeł produkcyjnych oraz sieci
dystrybucyjnych a w szczególności przygotowania do budowy nowego źródła jądrowego w Temelínie.
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Działalność Grupy ČEZ w branży energetycznej według terytorium

Za granicą Grupa ČEZ koncentruje się głównie na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Prowadzi na nich
działalność w szczególności w dziedzinie dystrybucji, sprzedaży i produkcji energii elektrycznej ze źródeł zasilanych węglem
i odnawialnych oraz obrotu energią elektryczną i innymi towarami. W Holandii i Irlandii funkcjonują spółki należące do Grupy ČEZ,
które pośredniczą we własności i zapewniają dla niej finansowanie.
Grupa ČEZ posiada aktywa produkcyjne lub dystrybucyjne w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, na Słowacji i w Turcji.
W Polsce do Grupy ČEZ należą dwie elektrownie zasilane węglem kamiennym, znajdujące się w pobliżu granicy państwowej
z Republiką Czeską, oraz spółka deweloperska przygotowująca budowę elektrowni wiatrowych. W Rumunii Grupa ČEZ działa
w branży produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatrowych, a oprócz tego prowadzi
dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W Bułgarii zapewnia dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w zachodniej części
kraju, produkcję w elektrowni zasilanej węglem i angażuje się w rozwój źródeł odnawialnych. W Turcji Grupa ČEZ prowadzi
wraz z miejscowym partnerem spółkę dystrybucyjną, produkuje energię elektryczną w elektrowniach gazowych, wodnych
i wiatrowych oraz przygotowuje budowę kolejnych źródeł produkcyjnych.
W wielu krajach Europy Grupa ČEZ prowadzi obrót energią elektryczną i innymi towarami na rynkach hurtowych. Grupa ČEZ
sprzedaje klientom końcowym energię elektryczną lub gaz ziemny nie tylko w Republice Czeskiej, ale także w Rumunii,
Bułgarii, Turcji, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.
Grupa ČEZ kontynuuje wdrażanie technologii przyszłości. Nieustannie rozbudowuje sieć stacji doładowywania samochodów
elektrycznych, uruchomiła swoją pierwszą stację szybkiego doładowywania i wspólnie z partnerami przygotowuje kolejne.
W Czechach północno-wschodnich eksploatuje w wybranej części regionu inteligentną sieć dystrybucyjną.
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Raport roczny Grupy ČEZ za 2012 r. zawiera kody QR odsyłające do konkretnych stron internetowych , dokumentów PDF

lub informacji tekstowych znajdujących się w samym tekście Raportu rocznego lub obok odpowiedniego kodu QR. Do wczytania

kodu QR potrzebny jest telefon komórkowy z aparatem fotograficznym, zainstalowane oprogramowanie „czytnik kodów QR“ i w celu

wejścia na odpowiednią stronę internetową także połączenie z Internetem. Należy zrobić zdjęcie kodu QR, który zostaje rozpoznany

przez czytnik zapewniający dostęp do odpowiednich informacji.
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Oświadczenie osób odpowiedzialnych
za Raport roczny Grupy ČEZ

Oświadczenie
Dokładając należytej staranności, według naszej najlepszej woli i wiedzy stwierdzamy, iż skonsolidowany Raport roczny
przedstawia rzetelny i zgodny z rzeczywistością obraz sytuacji finansowej, działalności oraz wyników gospodarczych emitenta
oraz jego grupy konsolidacyjnej za 2012 r. a także informacje dotyczące perspektyw przyszłego rozwoju sytuacji finansowej,
działalności i wyników gospodarczych emitenta oraz jego grupy konsolidacyjnej, i oświadczamy, iż w Raporcie nie pominięto
żadnych istotnych faktów, które mogłyby zmienić jego znaczenie.

Praga, dnia 8.4.2013 r.

Daniel Beneš
prezes zarządu ČEZ, a. s.

Martin Novák
wiceprezes zarządu ČEZ, a. s.
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Raport niezależnego biegłego rewidenta

Dla akcjonariuszy spółki ČEZ, a. s.:
I. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ sporządzonego na dzień 31 grudnia

2012 roku, zamieszczonego w raporcie rocznym ČEZ, a. s. („Spółka“) na stronach 216–273, do którego wydaliśmy opinię
z datą 25 lutego 2013 roku zamieszczoną na stronach 214–215. Przeprowadziliśmy również badanie sprawozdania
finansowego Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamieszczonego na stronach 276–317 Raportu Rocznego
Spółki, do którego dnia 25 lutego 2013 roku wydaliśmy opinię zamieszczoną na stronach 274–275 (określane dalej jako
„Sprawozdania Finansowe“).

II. Przedmiotem naszego badania była także zgodność Raportu z wyżej wspomnianymi Sprawozdaniami Finansowymi.
Za poprawność raportu rocznego odpowiada kierownictwo Spółki. Naszym zadaniem jest wydanie na podstawie
przeprowadzonego badania opinii dotyczącej zgodności raportu rocznego ze sprawozdaniami finansowymi.

Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz związanymi z ich stosowaniem
wytycznymi Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej. Standardy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania
i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że informacje zawarte w raporcie rocznym
opisujące fakty przedstawione w Sprawozdaniach Finansowych są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z załączonymi
Sprawozdaniami Finansowymi. Sprawdziliśmy, zgodność informacji księgowych zawartych w raporcie rocznym na stronach
1–201 z informacjami zawartymi w Sprawozdaniach Finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2012 roku. Nasza
praca jako biegłych rewidentów jest ograniczona do wyżej opisanego zakresu i nie obejmuje przeglądu informacji innych
niż te pochodzące ze zbadanych zapisów księgowych Spółki. Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania są
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę do wyrażenia niniejszej opinii.

W oparciu o uzyskane dowody badania stwierdzamy, że informacje przedstawione w Raporcie Rocznym są spójne
we wszystkich istotnych aspektach ze sprawozdaniami finansowymi opisanymi powyżej.

III. Dodatkowo dokonaliśmy przeglądu poprawności informacji zaprezentowanych w raporcie dotyczącym podmiotów
powiązanych spółki ČEZ, a. s. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku zamieszczonych w Raporcie Rocznym
na stronach 202–205. Za sporządzenie raportu dotyczącego podmiotów powiązanych odpowiada kierownictwo spółki
ČEZ, a. s. Naszym zadaniem jest wydanie raportu na podstawie przeprowadzonego przeglądu.

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z mającym zastosowanie Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Przeglądów
oraz powiązanym standardem nr 56 Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej. Standardy te wymagają zaplanowania
i przeprowadzenia przeglądu tak, aby uzyskać średni stopień pewności, że raport dotyczący podmiotów powiązanych
nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd ogranicza się głównie do rozmów z pracownikami jednostki, do zastosowania
procedur analitycznych oraz do sprawdzenia metodą wyrywkową poprawności informacji, a tym samym przegląd pozwala
uzyskać mniejszą pewność niż badanie. Nie przeprowadziliśmy badania raportu dotyczącego podmiotów powiązanych,
dlatego nie wydajemy opinii z badania.

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić,
że raport dotyczący podmiotów powiązanych spółki ČEZ, a. s. na dzień 31 grudnia 2012 roku jest istotnie zniekształcony.

Ernst & Young Audit, s.r.o. Josef Pivoňka
licencja nr 401 biegły rewident, licencja nr 1963
spółka reprezentowana przez Partnera

8 kwietnia 2013 r.
Praga, Republika Czeska

007



Grupa ČEZ Słowo wstępne prezesa zarządu i dyrektora generalnego ČEZ, a. s.

Daniel Beneš
prezes zarządu

i dyrektor generalny ČEZ, a. s.



Słowo wstępne prezesa zarządu
i dyrektora generalnego ČEZ, a. s.

Szanowni Akcjonariusze,

na wstępie pragnę Państwa zapewnić, iż głównym celem ČEZ jest i będzie, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, zmaksymalizowanie
wartości Spółki dla jej akcjonariuszy i zapewnienie jej długotrwałego wzrostu. Warunki, w których dążymy do realizacji tego celu,
jednak co roku stają się trudniejsze.
Energetyka europejska przechodzi trudny okres, stając się dziedziną, w której pojęcia takie jak pewność, stabilność
i jednoznaczne reguły tracą swoje znaczenie. Prawie wszystkie duże europejskie koncerny energetyczne znajdują się pod dużą
presją i borykają się z oddziaływaniem całego szeregu czynników, które jest przeważnie niekorzystne, dotyczy jednak wszystkich.
Oddziaływania, z którymi muszą się uporać, to nie tylko rezultaty przewlekłego kryzysu zadłużenia w Unii Europejskiej oraz
z tym związanego spowolnienia gospodarki większości państw europejskich. Dodatkowymi czynnikami są coraz większe
ingerencje organów regulacyjnych na poziomie europejskim i krajowym, powodujące masowy rozwój dofinansowywanych
źródeł odnawialnych, zmiany w podejściu do energetyki jądrowej w znaczących krajach Unii Europejskiej, rozchwiany system
uprawnień emisyjnych czy znaczący spadek cen towarów energetycznych związany głównie z rozwojem wydobycia gazu
łupkowego w USA. Na skutek działania tych czynników ceny energii elektrycznej czynnej długookresowo spadają, obecnie
znajdując się na poziomie 2006 r., z drugiej strony jednak mniej rozwinięte kraje europejskie mają ograniczone źródła
finansowe na konieczne inwestycje w eksploatację i konserwację sieci dystrybucyjnych.
Pomimo tych niesprzyjających oddziaływań Grupie ČEZ w 2012 r. udało się osiągnąć solidne wyniki gospodarcze, prawie
dorównujące poziomowi z poprzedniego roku. Zysk netto grupy energetycznej ČEZ w 2012 r. osiągnął 40,2 miliarda czeskich
koron, wynik operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) przekroczył 85,5 miliarda czeskich koron, co oznacza spadek w stosunku
do ubiegłego roku o 2 procenty. Poziom utrzymano pomimo zdecydowanie negatywnego wpływu strat związanych
z bezprecedensowym postępowaniem państwa albańskiego wobec naszej spółki dystrybucyjnej w tym kraju, które
doprowadziło do utraty kontroli nad spółką przez Grupę ČEZ.
Jako jednemu z niewielu europejskich przedsiębiorstw energetycznych udało nam się utrzymać ocenę ratingową otrzymaną
od agencji Standard & Poor’s na poziomie A- z perspektywą stabilną. Jednym z dowodów świadczących o ogólnej stabilności
finansowej Spółki, jej mocnej pozycji pod względem płynności oraz zaufaniu inwestorów jest udana sprzedaż miliardowej
emisji obligacji w dolarach na rynku amerykańskim. Jest to nie tylko pierwsza czeska, ale także pierwsza regionalna emisja
korporacyjna na rynku dolarowym zrealizowana w oparciu o postanowienie 144A ustawy o papierach wartościowych Stanów
Zjednoczonych Ameryki z 1933 r. Jej część w wysokości 300 milionów dolarów o terminie zapadalności 30 lat stanowi emisję
o najdłuższym terminie zapadalności w Europie Środkowej i Wschodniej, wydaną odpowiednio do wysokich wymogów
najbardziej płynnego globalnego rynku obligacji, a uzyskane stopy procentowe są zbliżone do poziomu osiąganego
przez najbardziej wiarygodne zachodnioeuropejskie korporacje energetyczne.
Grupa ČEZ należy do grona korporacji energetycznych odnoszących sukcesy biznesowe, czego dowodem są jej wyniki
w wielu światowych rankingach. Na przykład według Platts TOP 250 w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA)
w sektorze energetyki ČEZ awansował o trzy miejsca, zajmując ostatecznie czwarte miejsce zaraz za spółkami Enel SpA,
Iberdrola S.A. oraz Électricité de France S.A. Na skalę ogólnoświatową natomiast zajmuje siódme miejsce. Według rankingu
CE TOP 500 spółki Deloitte podobnie jak w poprzednich latach ČEZ jest najbardziej wartościową firmą w dziedzinie energetyki
w Europie Środkowej.
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W jaki sposób utrzymaliśmy wyniki gospodarcze oraz dobrą pozycję Spółki? Reagując na niekorzystny rozwój gospodarczy
i pogarszające się warunki dla prowadzenia działalności biznesowej w Europie w ostatnich latach podjęliśmy i nadal
podejmujemy szereg działań, których celem jest stabilizacja i obniżenie profilu ryzyka Grupy ČEZ. Ze względu na to, iż ryzyko
kontynuacji spadku ceny energii elektrycznej czynnej jest nadal obecne, dążymy do dywersyfikacji struktury aktywów
ze zwiększeniem udziału okazji biznesowych w dziedzinach podlegających regulacji cen. W dziedzinie handlu stabilizujemy
marżę poprzez sprzedaż większych ilości energii elektrycznej z kilkuletnim wyprzedzeniem, również w formie kontraktów
długoterminowych do 2020 r. Rozwijamy sprzedaż gazu ziemnego i wprowadzamy nowe produkty. Po stronie kosztów
kładziemy nacisk na efektywność wewnętrzną, z czym związane jest tworzenie centrów usług wspólnych w dziedzinie czynności
wspomagających, dystrybucji i opieki nad klientami.
Za znaczące osiągnięcie uważam zawarcie porozumienia z Grupą Czech Coal w sprawie długookresowych dostaw węgla
dla elektrowni Počerady. Stanowi ono zasadniczy krok naprzód pod względem strategicznym w dziedzinie zapewnienia paliw
dla źródeł spółki ČEZ oraz umożliwienia długookresowego funkcjonowania zakładu w Počeradach.
Przez kilka ostatnich lat intensywnie pracowaliśmy nad podnoszeniem wydajności, efektywności i niezawodności źródeł
produkcyjnych, w szczególności jądrowych, które stanowią jeden z filarów naszej bazy produkcyjnej. Dwa kluczowe projekty,
„BEZPIECZNIE 16 TWh“ dotyczący elektrowni Dukovany oraz podobny projekt zmierzający do osiągnięcia produkcji 15 TWh
w elektrowni jądrowej Temelín przynoszą już swoje efekty. Obydwie elektrownie jądrowe w 2012 r. pobiły swoje historyczne
rekordy produkcji energii elektrycznej, zwiększając jej wolumen w stosunku do ubiegłego roku ogółem o 2 TWh, czyli
o 7 procent – to wszystko przy wprowadzaniu coraz bardziej rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Rok 2012 był wyjątkowy
ze względu na wiele badań weryfikacyjnych prowadzonych w związku z wydarzeniami w japońskiej elektrowni jądrowej
Fukushima. Nasze elektrownie jądrowe odbyły serię testów warunków skrajnych, udowadniając, iż są w stanie wytrzymywać
ekstremalne oddziaływania sił natury, jak również dać sobie radę z bardzo poważnymi sytuacjami, nie stwarzając zagrożenia
dla otoczenia. Na podstawie doświadczeń i wniosków wysuniętych po awarii elektrowni jądrowej Fukushima sformułowano
wymagania w zakresie dodatkowego zwiększenia wytrzymałości elektrowni jądrowych, w szczególności w odniesieniu
do ekstremalnych oddziaływań sił przyrody. Proces udoskonalania będzie kontynuowany, ponieważ bezpieczeństwo zawsze
stanowiło dla nas priorytet i pozostaje nim nadal.
W 2012 r. kontynuowano kompleksową modernizację wybranych elektrowni zasilanych węglem w Republice Czeskiej, tak
aby w przyszłości eksploatować wyłącznie wysoce efektywne źródła z jak najniższym współczynnikiem emisji. W czerwcu
sfinalizowano modernizację elektrowni Tušimice, budowa nowego czeskiego bloku zasilanego węglem w Ledvicach przebiega
zgodnie z uaktualnionym harmonogramem, po przeprowadzeniu czasochłonnego procesu akceptacji ruszyła modernizacja
elektrowni Prunéřov II. Zawarliśmy umowę sprzedaży elektrowni Chvaletice, co stanowi krok w kierunku realizacji
zaproponowanej ugody z Komisją Europejską.
W dziedzinie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego klientom końcowym naszej spółce ČEZ Prodej udaje się pomimo
nasilającej się walki konkurencyjnej utrzymywać wiodącą pozycję na rynku energii elektrycznej we wszystkich segmentach
klientów. W sprzedaży gazu natomiast na początku ubiegłego roku spółka ta stała się największym dostawcą alternatywnym.
W porównaniu z 2011 r. liczba zaopatrywanych punktów odbiorczych zwiększyła się o 86 procent.
Zgodnie z zamierzeniem strategicznym dotyczącym dywersyfikacji aktywów Grupy ČEZ w 2012 r. sfinalizowano akwizycję
spółki Energotrans. Dzięki temu wyraźnie wzmocniliśmy naszą obecność na rynku w branży ciepłowniczej. Postępy osiągnięto
także w ramach inicjatywy dotyczącej energetyki regionalnej w dziedzinie produkcji o charakterze mikrokogeneracji oraz
ekologicznego wykorzystania odpadów i biomasy. Wyraźnie wzmocniono pozycję ČEZ w branży źródeł odnawialnych,
przeważnie za granicą, pod koniec roku sfinalizowaliśmy budowę największego lądowego parku elektrowni wiatrowych
w Europie o całkowitej mocy 600 MW. Ostatnia turbina z numerem 240 została w rumuńskim Fântânele i Cogealac podłączona
do sieci dokładnie na dzień 22 listopada 2012 r., czyli jeszcze przed zapowiedzianym terminem finalizacji. Kolejne projekty
rozwijamy w szczególności w Polsce. Obowiązuje jednak zasada wspierania wyłącznie projektów charakteryzujących się
atrakcyjną rentownością i możliwym do zaakceptowania profilem ryzyka.
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Wśród priorytetów w zakresie przyszłego rozwoju spółki ČEZ na pierwszym miejscu pozostaje stworzenie warunków dla budowy
oraz wybór wykonawcy dwóch nowych bloków elektrowni jądrowej Temelín. W dniu 2 lipca 2012 r. otrzymaliśmy oferty od trzech
zakwalifikowanych wykonawców. Ze względu na niespełnienie wymogów z oceny jednak musiano wykluczyć spółkę Areva.
W tym przetargu, który jako jedyny w świecie prowadzony jest w oparciu o rygorystyczne warunki wynikające z ustawy
o zamówieniach publicznych, w dalszym ciągu uczestniczą więc tylko dwa konsorcja: amerykańsko–japoński Westinghouse
oraz czesko–rosyjski MIR 1200. Zespół fachowców wyjątkowo intensywnie pracuje nad oceną ich ofert, równocześnie
przebiegają przygotowania do procesu uzyskiwania zezwoleń i licencji, które postępują zgodnie z planem. Złożyliśmy wniosek
do Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego o zezwolenie na budowę a Ministerstwo Środowiska Republiki
Czeskiej w styczniu 2013 r. wydało pozytywne stanowisko w ramach procesu oceny oddziaływań budowy dwóch bloków
na środowisko naturalne. Mogę z pełną odpowiedzialnością oświadczyć, iż jesteśmy w pełni świadomi znaczenia tej decyzji
inwestycyjnej i ryzyka dla Grupy ČEZ, które jest z nią związane, oraz faktu, iż obecna sytuacja w Europie nie sprzyja budowie
jakiegokolwiek nowego źródła jądrowego na wyłącznie rynkowej bazie. Moim głównym zadaniem na 2013 r. jest zapewnienie
jak najlepszych warunków dla realizacji budowy nowego źródła jądrowego oraz przygotowanie dobrych materiałów
informacyjnych dla akcjonariuszy, aby mogli oni podjąć decyzję w sprawie kontynuacji tego kluczowego projektu ČEZ.
W poprzednich akapitach wspominałem o stracie związanej z rozwojem sytuacji w Albanii, która negatywnie wpłynęła
na wyniki 2012 r., w dalszej części niniejszego Raportu rocznego mogą Państwo przeczytać, jakie działania prawne są
podejmowane przez Spółkę, aby strata ta nie miała charakteru ostatecznego. Na początku 2013 r. pod presją polityczną
znalazły się także udziały majątkowe spółki ČEZ w Bułgarii. W obydwu tych przypadkach Grupa ČEZ musi stawiać czoła
bezpodstawnym i nieuzasadnionym zarzutom. Bez względu na to, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji w tych krajach, wierzę,
iż Grupa ČEZ ostatecznie obroni swoje postępowanie i inwestycje, aczkolwiek może okazać się, iż będzie to wymagało
zastosowania działań prawnych.
Szanowni Akcjonariusze pozwolą mi na zakończenie wyrazić swoje przekonanie, iż nasze działania w postaci zmiany profilu
ryzyka oraz trwała presja na efektywność wewnętrzną poprzez obniżanie kosztów stanowią sposób na przeprowadzenie
Grupy ČEZ przez ten trudny dla energetyki okres.

Daniel Beneš
prezes zarządu
i dyrektor generalny ČEZ, a. s.
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UPRASZCZAMY OBSŁUGĘ
Grupa ČEZ pracuje nad nieustannym udoskonalaniem
wykorzystywanych kanałów obsługi. Na przykład nowa aplikacja
ČEZ ON-LINE umożliwia od września 2012 r. zarejestrowanie się
w prostszy sposób niż w przypadku pierwotnej aplikacji a także
daje możliwość złożenia zamówienia na energię elektryczną i gaz
ziemny on-line. Klienci dzięki niej w jednym miejscu uzyskują dostęp
do kompleksowych danych dotyczących odbioru energii elektrycznej
i gazu. W każdej chwili mogą zweryfikować swoje faktury i płatności,
wprowadzić dane odczytane z licznika lub na przykład zmienić
linię produktową. Mogą także z łatwością sprawdzić, w jaki sposób
kształtuje się zużycie.





Zestawienie wybranych wskaźników
dla Grupy ČEZ

Zestawienie wybranych wskaźników dla Grupy ČEZ zgodnie z MSSF

Jednostka 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Indeks
2012/2011 r. (%)

Produkcja energii elektrycznej (brutto) GWh 67 595 65 344 68 433 69 209 68 832 99,5

Moc zainstalowana MW 14 288 14 395 15 018 15 122 15 781 104,4

Sprzedaż energii elektrycznej 1) GWh 38 820 43 817 44 594 42 846 41 732 97,4

Sprzedaż ciepła TJ 14 016 13 040 16 918 15 249 19 467 127,7

Sprzedaż gazu 1) GWh – – – 3 514 5 895 167,8

Przychody operacyjne mln CZK 183 958 196 352 198 848 209 761 215 095 102,5

w tym: przychody ze sprzedaży
energii elektrycznej mln CZK 165 317 173 494 175 277 181 793 186 797 102,8

Koszty operacyjne (bez amortyzacji) mln CZK -95 257 -105 277 -110 000 -122 449 -129 586 105,8

EBITDA mln CZK 88 701 91 075 88 848 87 312 85 509 97,9

EBIT mln CZK 66 654 68 199 64 788 61 542 57 931 94,1

Zysk netto mln CZK 47 351 51 855 46 941 40 753 40 153 98,5

w tym: zysk netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej mln CZK 46 510 51 547 47 051 40 756 41 429 101,7

Zysk na akcję – podstawowy CZK/akcję 87,0 96,7 88,1 76,3 77,6 101,7

Dywidenda na akcję (brutto) 2) CZK/akcję 40,0 50,0 53,0 50,0 45,0 90,0

Rentowność zainwestowanego kapitału (ROIC) % 17,2 16,7 14,4 12,5 10,9 87,2

Rentowność kapitału własnego (ROE) netto % 27,0 27,6 22,3 18,2 17,4 95,6

Kapitał własny
(włącznie z udziałami niekontrolującymi) mln CZK 185 410 206 675 227 052 232 190 254 219 109,5

Zadłużenie netto mln CZK 67 713 124 062 134 137 156 197 161 028 103,1

Zadłużenie netto / EBITDA 1 0,76 1,36 1,51 1,79 1,88 105,0

CAPEX 3) mln CZK -46 271 -56 622 -61 715 -51 113 -50 449 98,7

Inwestycje finansowe 4) mln CZK -15 118 5) -38 075 6) -11 128 7) -927 -5 323 574,2

Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej mln CZK 70 583 87 354 77 165 61 773 64 612 104,6

Rzeczywista liczba pracowników na dzień 31.12. osób 27 232 32 985 32 627 31 420 31 308 99,6

1) Sprzedaż klientom końcowym (poza Grupą ČEZ).
2) Przyznana w danym roku z zysku za poprzedni rok.
3) Nabycie rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
4) Akwizycje jednostek zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw bez zakupionych środków pieniężnych (w ramach tych akwizycji).
5) Włącznie z udzieloną pożyczką MOL.
6) Włącznie z inwestycją w spółce Pražská teplárenská.
7) Włącznie z inwestycją w spółce Dalkia Česká republika.
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Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ (mld CZK)

Ocena ratingowa
W 2012 r. ocena ratingowa spółki ČEZ, a. s. pozostała bez zmian. W dniu 13.4.2012 r. agencja ratingowa Moody’s potwierdziła
przyznany stopień A2 z perspektywą stabilną. W dniu 29.1.2013 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła przyznany
stopień A-, również z perspektywą stabilną.
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Akcje

Do obrotu na rynkach publicznych dopuszczone zostały akcje 4 spółek Grupy ČEZ.

1) ČEZ, a. s.
Na dzień 31.12.2012 r. całkowity kapitał zakładowy ČEZ, a. s. wynosił 53 798 975 900 CZK. Kapitał zakładowy Spółki reprezentuje
537 989 759 sztuk akcji o wartości nominalnej 100 CZK.

Akcje

Papier ISIN Data Wolumen Postać Forma Wartość Rynek W obrocie od
wartościowy emisji nominalna
Akcja zarejestrowana CZ0005112300 15.2.1999 r. 53,8 mld CZK zdematerializowana na okaziciela 100 CZK BCPP 22.6.1993 r.

BCPP rynek Prime *) 25.1.1994 r.
RM-Systém 23.2.1999 r.
GPW 25.10.2006 r.

*) Od 30.11.2012 r. funkcjonuje nowy system rynków giełdowych wprowadzony przez BCPP, akcje dopuszczone do obrotu na rynku głównym zostały przeniesione
na rynek Prime.

Struktura akcjonariuszy – według typu podmiotu

Udział Udział Udział Udział
w kapitale w prawach w kapitale w prawach

zakładowym głosu zakładowym głosu
na dzień 31.12.2011 r. *) na dzień 31.12.2012 r.

Osoby prawne razem 94,12 % 94,08 % 93,33 % 93,28 %
Republika Czeska 69,78 % 70,29 % 69,78 % 70,29 %

ČEZ, a. s. 0,72 % – 0,72 % –

Pozostałe osoby prawne 23,62 % 23,79 % 22,83 % 22,99 %

Osoby fizyczne razem 5,88 % 5,92 % 6,67 % 6,72 %

Źródło: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
*) Dane na dzień 31.12.2011 r. zostały przeliczone zgodnie z nowo wprowadzoną strukturą.
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Struktura zidentyfikowanych akcjonariuszy instytucjonalnych – struktura geograficzna

%
Ameryka Północna 54,0

Europa Kontynentalna (bez Republiki Czeskiej i Polski) 21,0

Wielka Brytania i Irlandia 15,0

Polska 2,6

Republika Czeska 1,9

Azja 5,4

Pozostałe 0,1

Razem 100,0

Wyjaśnienie metodyki:
Struktura akcjonariuszy według poszczególnych regionów wynika z badania kwestionariuszowego, które zostało przeprowadzone
przez spółkę Ipreo wśród inwestorów instytucjonalnych i zarządzających aktywami z całego świata. W ten sposób udało się
określić właściciela 79 % całkowitej liczby akcji posiadanych przez inwestorów instytucjonalnych. Dane w tabeli określają
udział inwestorów instytucjonalnych z poszczególnych części świata w całkowitej liczbie zidentyfikowanych akcjonariuszy
instytucjonalnych. Akcje będące w posiadaniu Skarbu Państwa Republiki Czeskiej oraz akcje własne nie są uwzględnione
w wyniku.
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Akcje własne
Początkiem 2012 r. na koncie majątkowym ČEZ, a. s. w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych znajdowało się
3 875 021 szt. akcji własnych, co odpowiada 0,72% udziałowi w kapitale zakładowym.
W ciągu 2012 r. żaden z beneficjentów nie skorzystał z przysługującego mu prawa do nabycia akcji ČEZ, a. s. w ramach
motywacyjnego programu opcji.
Na końcu 2012 r. na koncie majątkowym ČEZ, a. s. w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych znajdowało się
3 875 021 szt. akcji własnych, co odpowiada 0,72% udziałowi w kapitale zakładowym.

Kształtowanie się kursu akcji ČEZ, a. s. w zestawieniu ze wskaźnikami PX oraz Bloomberg European Utilities Index (%)

Wskaźniki związane z akcjami

Jednostka 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Indeks
2012/2011 r.

(%)
Zysk netto na akcję – podstawowy CZK/akcję 36,3 47,0 72,9 87,0 96,7 88,1 76,3 77,6 101,7

Zysk netto na akcję – rozwodniony CZK/akcję 36,2 46,8 72,7 86,9 96,6 88,1 76,3 77,6 101,7

Dywidenda na akcję (brutto) 1) CZK/akcję 9,0 15,0 20,0 40,0 50,0 53,0 50,0 45,0 90,0

Przyznane dywidendy 2) mld CZK 5,3 8,9 11,8 21,3 26,7 28,3 26,7 24,0 89,9

Udział dywidendy w skonsolidowanym
zysku za poprzedni rok 2) % 37,2 39,7 41,0 49,9 56,3 54,6 56,9 59,0 103,7

Maksimum roczne CZK 748,2 1 010,0 1 423,0 1 395,0 990,5 942,0 961,0 840,0 87,4

Minimum roczne CZK 346,6 565,5 827,5 580,5 639,5 741,5 679,0 622,5 91,7

Na końcu roku CZK 736,3 960,0 1 363,0 784,8 864,0 783,0 786,0 680,0 86,5

Liczba zarejestrowanych akcji (na dzień 31.12.) tys. 592 211 592 211 592 211 592 211 537 990 537 990 537 990 537 990 100,0

Liczba akcji własnych (na dzień 31.12.) tys. 2 440 3 455 50 370 59 171 4 555 4 085 3 875 3 875 100,0

Liczba akcji w obrocie (na dzień 31.12.) tys. 589 771 588 756 541 841 533 040 533 435 533 905 534 115 534 115 100,0

Kapitalizacja rynkowa (na dzień 31.12.) mld CZK 434,2 565,2 738,5 418,3 460,9 418,0 419,8 363,2 86,5

Wartość księgowa na akcję CZK 299,2 330,8 300,6 324,1 375,8 414,8 424,7 468,5 110,3

Stosunek wartości rynkowej
do księgowej (P/BV) % 246,1 290,2 453,4 242,2 229,9 188,8 185,1 145,1 78,4

Stosunek ceny rynkowej do zysku (P/E) 1 20,3 20,4 18,7 9,0 8,9 8,9 10,3 8,8 85,1

Całkowite przychody akcjonariuszy (TSR) % 118,8 32,4 44,1 -39,5 16,5 -3,2 6,8 -7,8 –

Wolumen obrotu akcjami ČEZ na BCPP mld CZK 298,7 347,5 403,1 386,4 202,4 130,0 142,2 94,8 66,6

Udział akcji ČEZ w obrocie na BCPP % 28,7 40,9 39,8 45,4 43,6 33,3 38,3 40,1 104,7

1) Przyznana w danym roku z zysku za poprzedni rok.
2) Przyznane dywidendy podano włącznie z udziałami niekontrolującymi.
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Wypłata dywidendy akcjonariuszom
Walne zgromadzenie, które odbyło się 26.6.2012 r., zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 45 CZK na akcję
przed opodatkowaniem. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, które były akcjonariuszami spółki ČEZ, a. s. w dniu
ustalenia praw do dywidendy 2.7.2012 r.
Wypłata dywidend rozpoczęła się w terminie 1.8.2012 r. a z prawa do dywidendy można skorzystać aż do 2.8.2016 r.

Relacje ČEZ, a. s. z akcjonariuszami i inwestorami
ČEZ, a. s. postępuje zgodnie z postanowieniami Kodeksu handlowego dotyczącymi zasady równego traktowania wszystkich
akcjonariuszy. Akcjonariusze Spółki otrzymują z odpowiednim wyprzedzeniem w zaplanowanych terminach kwartalne
informacje dotyczące rozwoju gospodarczego i handlowego Grupy ČEZ. Akcjonariusze są także informowani przez Spółkę
ad hoc o pozostałych znaczących wydarzeniach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na cenę akcji.
Oprócz wypełniania obowiązków ustawowych Spółka dąży do tego, aby funkcjonować w maksymalnie możliwym stopniu
transparentnie i prowadzić z wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego otwarty dialog pozwalający wszystkim na uzyskanie
odpowiednich informacji potrzebnych do sformułowania niezależnej oceny wydajności Grupy ČEZ i jej strategii. Kierownictwo
najwyższego szczebla Spółki oraz jej przedstawiciele odpowiedzialni za relacje z inwestorami spotykają się regularnie
z potencjalnymi i obecnymi inwestorami w ramach dziesiątków spotkań w terenie (roadshows) oraz konferencji inwestorskich
w głównych światowych centrach finansowych oraz podczas licznych spotkań indywidualnych na terenie ČEZ, a. s.

2) Akenerji Elektrik Üretim A.S.
Część akcji tej spółki znajduje się w obrocie na wolnym rynku. Część reprezentująca 25,3% udział w jej kapitale zakładowym
jest w obrocie na giełdzie papierów wartościowych w Stambule od 3.7.2000 r. Ich ISIN brzmi TRAAKENR91L9. Akcje te
nie znajdują się w obrocie na żadnych innych rynkach publicznych.

3) CEZ Elektro Bulgaria AD
Część akcji tej spółki znajduje się w obrocie na wolnym rynku. Część reprezentująca 33% udział w jej kapitale zakładowym jest
w obrocie na giełdzie papierów wartościowych BSE (Българска Фондова Борса) od 29.10.2012 r. Ich ISIN brzmi BG1100024113.
Akcje te nie znajdują się w obrocie na żadnych innych rynkach publicznych. W dniu 31.12.2012 r. Grupa Himimport miała
w posiadaniu 26,48% udział w kapitale zakładowym tej spółki.
W dniu 19.2.2013 r. ówczesny premier rządu Republiki Bułgarii, Bojko Metodiew Borisow, ogłosił publicznie informację, która
pojawiła się także w niektórych mediach publicznych, iż prokuratura generalna ma zamiar odebrania spółce licencji jeszcze tego
samego dnia, w związku z czym zgodnie z Regulaminem giełdy, art. 65, § 1, lit. 1. obrót akcjami został wstrzymany. Dotyczyło to
okresu od 19.2.2013 r. do 27.2.2013 r. Licencji ostatecznie nie odebrano, wszczęto jednak postępowanie w sprawie jej odebrania.

4) CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
Część akcji tej spółki znajduje się w obrocie na wolnym rynku. Część reprezentująca 33% udział w jej kapitale zakładowym jest
w obrocie na giełdzie papierów wartościowych BSE ((Българска Фондова Борса) od 29.10.2012 r. Ich ISIN brzmi BG1100025110.
Akcje te nie znajdują się w obrocie na żadnych innych rynkach publicznych.
W dniu 19.2.2013 r. ówczesny premier rządu Republiki Bułgarii, Bojko Metodiew Borisow, ogłosił publicznie informację, która
pojawiła się także w niektórych mediach publicznych, iż prokuratura generalna ma zamiar odebrania spółce licencji jeszcze tego
samego dnia, w związku z czym zgodnie z Regulaminem giełdy, art. 65, § 1, lit. 1. obrót akcjami został wstrzymany. Dotyczyło to
okresu od 19.2.2013 r. do 27.2.2013 r. Licencji ostatecznie nie odebrano, wszczęto jednak postępowanie w sprawie jej odebrania.
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Wybrane wydarzenia 2012 r.

Styczeń
Odkupienie obligacji własnych
o całkowitym wolumenie około
350 milionów EUR (ok. 8,9 mld CZK).

Luty
Wprowadzenie zmodernizowanej
turbiny w elektrowni Tisová
do eksploatacji w trybie standardowym.

Kwiecień
Potwierdzenie oceny ratingowej
na poziomie A2 z perspektywą stabilną
przyznanej przez agencję Moody’s.
Wyemitowanie obligacji ČEZ, a. s.
o całkowitym wolumenie
1 miliarda USD (ok. 18,5 mld CZK)
o terminach zapadalności 10 lat
(700 mln USD) i 30 lat (300 mln USD)
na rynku dolarowym w oparciu
o postanowienie 144A ustawy
o papierach wartościowych Stanów
Zjednoczonych Ameryki z 1933 r.
Jest to pierwsza nie tylko w Czechach,
ale w całym regionie emisja
korporacyjna tego rodzaju.

Maj
Pozyskanie licencji na eksploatację
drugiego bloku elektrowni jądrowej
Temelín ważnej do 31.5.2022 r.
od Państwowego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Jądrowego.

Czerwiec
Sfinalizowanie kompleksowej
modernizacji elektrowni Tušimice II.

Złożenie wniosku o zakończenie
dochodzenia prowadzonego
przez Komisję Europejską od 2009 r.
w formie postępowania ugodowego,
w którym spółka ČEZ, a. s.
zobowiązałaby się do sprzedaży
jednej lub kilku elektrowni zasilanych
węglem o mocy zainstalowanej
co najmniej 800 MW.

Odbyło się zwyczajne walne
zgromadzenie ČEZ, a. s.
Rozliczono transakcję, w której
Grupa ČEZ pozyskała 100% udział
w czeskiej spółce Energotrans, a.s.
i sprzedała 50% udział w niemieckich
kopalniach MIBRAG.

Lipiec
Przyjęcie i otwarcie kopert z ofertami
dotyczącymi budowy nowych bloków
elektrowni jądrowej Temelín
złożonych przez trzech
zakwalifikowanych kandydatów.
Zatwierdzenie możliwości
bezpośredniej alokacji uprawnień
emisyjnych dla Republiki Czeskiej
na okres 2013–2020 przez Dyrekcję
Generalną Komisji Europejskiej
ds. Działań w Dziedzinie Klimatu.

Sierpień
Rozpoczęcie publikowania informacji
o dyspozycyjności, planach odstawień
i nieplanowanych przerwach w pracy
źródeł Grupy ČEZ na stronie
internetowej niemieckiej giełdy energii
EEX zgodnie z rozporządzeniem
regulacyjnym Unii Europejskiej
(REMIT).
Przyjęcie dwóch ofert dotyczących
sprzedaży elektrowni Chvaletice
i Počerady oraz rozpoczęcie serii
rozmów dotyczących warunków
ewentualnych transakcji.



Wrzesień
Uruchomienie pierwszej stacji
superszybkiego doładowywania
Grupy ČEZ dla samochodów
elektrycznych.

Październik
Wykluczenie spółki Areva
z postępowania przetargowego
na budowę nowych bloków elektrowni
jądrowej Temelín ze względu
na niespełnienie przez nią wymogów
w zakresie zamówień publicznych.
Areva wniosła sprzeciw przeciwko
wykluczeniu, który jednak został
odrzucony przez ČEZ, a. s.
Przyjęcie czterech ofert dotyczących
sprzedaży elektrowni Dětmarovice
i rozpoczęcie serii rozmów dotyczących
warunków ewentualnej transakcji.

Listopad
Połączenie większości małych
elektrowni wodnych, fotowoltaicznych
i wiatrowych włącznie z elektrowniami
zasilanymi biogazem w ramach
spółki zależnej ČEZ OZ uzavřený
investiční fond a.s.

Finalizacja budowy parku elektrowni
wiatrowych Fântânele i Cogealac
w Rumunii.
Złożenie wniosku o zezwolenie
na lokalizację dwóch nowych bloków
jądrowych na terenie Temelína
w Państwowym Urzędzie
ds. Bezpieczeństwa Jądrowego.

Grudzień
Odbyło się nadzwyczajne walne
zgromadzenie ČEZ, a. s. w celu
zatwierdzenia wydzielenia Elektrowni
Dětmarovice jako samodzielnej
spółki na dzień 1.2.2013 r.

Wybrane wydarzenia 2013 r.
do momentu zamknięcia
Raportu rocznego

Styczeń
Rozpoczęcie działalności przez spółkę
ČEZ Korporátní služby, s.r.o., której
zadaniem jest optymalizacja
procesów wspomagających
w zakresie księgowości, zarządzania
majątkiem i usług personalnych
w Grupie ČEZ.
Wydanie pozytywnego stanowiska
przez Ministerstwo Środowiska
Republiki Czeskiej w ramach oceny
wpływu budowy dwóch bloków
elektrowni jądrowej Temelín
na środowisko naturalne (EIA).
Utrata kontroli nad albańską spółką
zależną CEZ Shpërndarje Sh.A.
w wyniku odebrania jej licencji
przez albański urząd regulacyjny,
po którym nastąpiło powołanie
administratora.
Potwierdzenie oceny ratingowej
na poziomie A- z perspektywą
stabilną przyznanej przez agencję
Standard & Poor’s.

Luty
Opublikowanie zamiaru prowadzenia
międzynarodowego postępowania
arbitrażowego przeciwko Republice
Albanii ze względu na niezapewnienie
ochrony inwestycji w spółce
dystrybucyjnej.

Rozpoczęcie postępowania
o odebranie licencji na dystrybucję
i sprzedaż energii elektrycznej
bułgarskim spółkom Grupy ČEZ.
Zatwierdzenie skorygowanego
porozumienia o ugodzie z Komisją
Europejską ze strony ČEZ, a. s.
Stanowi to ważny krok w kierunku
zakończenia badania prowadzonego
przez Komisję Europejską od 2009 r.

Marzec
Zawarcie umowy długoterminowej
pomiędzy ČEZ, a. s. a spółką
Vršanská uhelná z Grupy Czech
Coal, prowadzącą wydobycie węgla,
w sprawie dostaw węgla dla elektrowni
Počerady, włącznie z parametrami
opcji ewentualnej przyszłej
sprzedaży elektrowni.
Zawarcie umowy o sprzedaży
elektrowni Chvaletice spółce
Litvínovská uhelná a.s.

Grupa ČEZ Wybrane wydarzenia 2012 i 2013 r. do momentu zamknięcia Raportu rocznego
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MODERNIZUJEMY ŹRÓDŁA WODNE
Elektrownie wodne eksploatowane przez Grupę ČEZ w 2012 r.
wyprodukowały ponad 2,1 miliarda kWh energii elektrycznej.
Sukcesy odnoszone w zakresie produkcji energii ze źródeł wodnych
w 2012 r. – wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 10,9 % – idą
w parze z ich unowocześnianiem i ekologizacją. Pod koniec roku
rozpoczęto w ramach działalności wspierającej produkcję
z ekologicznych źródeł zasadniczy remont elektrowni Lipno I, którego
zakres jest największy w historii i który powinien doprowadzić
do wzrostu jej efektywności o około 5 %. Zaplanowano, iż w ramach
tego przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie remont generalny
części maszynowej elektrowni, obejmujący między innymi
całkowitą wymianę turbiny i jej regulacji oraz wymianę uszczelnień
wszystkich rurociągów.





Spółka ČEZ, a. s. powstała z dniem jej rejestracji w rejestrze
podmiotów gospodarczych 6.5.1992 r. Przedmiotem jej
działalności jest produkcja, dystrybucja i obrót energią
elektryczną, produkcja i dystrybucja ciepła, obrót gazem
i czynności powiązane z tymi obszarami. Spółka ma siedzibę
w Republice Czeskiej pod adresem: Duhová 2/1444,
140 53 Praga 4. Jej strona internetowa jest zamieszczona
pod adresem www.cez.cz .

Spółka ma następujące organy:
walne zgromadzenie,
radę nadzorczą,
zarząd,
komitet ds. audytów.

Walne zgromadzenie

Najwyższym organem Spółki jest walne zgromadzenie. Jego
posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej raz w roku,
najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia roku
obrotowego. Inne walne zgromadzenia, zwoływane przez
zarząd, radę nadzorczą lub akcjonariuszy podanych w § 181
w ustępie 1 Kodeksu handlowego, są określane jako
nadzwyczajne walne zgromadzenia.

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy
w szczególności:

podejmowanie decyzji dotyczących zmian statutu,
decydowanie o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału
zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje
i obligacji z prawem pierwszeństwa,

wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej,
za wyjątkiem członków wybieranych i odwoływanych
przez pracowników, zatwierdzanie umów z członkami rady
nadzorczej dotyczących ich funkcji oraz określanie zasad
udzielania nieobligatoryjnych świadczeń członkom rady
nadzorczej Spółki,
wybór i odwoływanie członków komitetu ds. audytów,
zatwierdzanie umów o pełnieniu funkcji członków komitetu
ds. audytów oraz zasad udzielania nieobligatoryjnych
świadczeń członkom komitetu ds. audytów,
zatwierdzanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego
sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w przypadkach określonych
ustawowo również międzyokresowego sprawozdania
finansowego, decyzji o podziale zysku lub o pokryciu
straty, ustalanie tantiem oraz dywidend oraz przydziału
zysku do poszczególnych funduszy,
podejmowanie decyzji o wynagrodzeniach członków rady
nadzorczej i komitetu ds. audytów oraz decydowanie
o wypłatach tantiem dla członków zarządu i rady
nadzorczej oraz o zasadach ich podziału pomiędzy
poszczególnych członków rady nadzorczej i zarządu,
podejmowanie decyzji w sprawie składania wniosku
o dopuszczenie udziałowych papierów wartościowych Spółki
do obrotu na europejskim rynku regulowanym lub podobnym
rynku zagranicznym oraz o ich wycofanie z obrotu,
podejmowanie decyzji dotyczących wolumenu środków
finansowych, które Spółka może przeznaczyć na darowizny
sponsorskie w określonym okresie,
podejmowanie decyzji o zmianie rodzaju lub formy akcji
oraz o zmianie praw związanych z pewnym rodzajem akcji,
wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa poboru
obligacji wymiennych na akcje lub obligacji z prawem
pierwszeństwa lub prawa do objęcia nowych akcji,
podejmowanie decyzji o koncepcji działalności gospodarczej
Spółki i jej zmianach,
rozpatrywanie raportu zarządu z działalności gospodarczej
Spółki oraz o stanie jej majątku,
decyzja o wyznaczeniu biegłego rewidenta
przeprowadzającego obowiązkowe badania.
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Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie
Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał,
jeżeli są na nim obecni akcjonariusze posiadający akcje,
których wartość nominalna przekracza 30 % kapitału
zakładowego Spółki. Na walnym zgromadzeniu jego
przewodniczący zobowiązany jest do zapewnienia, aby
przedstawione zostały wszystkie wnioski, kontrwnioski
i żądania wyjaśnień złożone przez akcjonariuszy, o ile dotyczą
one przedmiotu obrad walnego zgromadzenia a akcjonariusz
stanowczo żąda ich przedstawienia walnemu zgromadzeniu.
Ponadto zobowiązany jest do zapewnienia reakcji na żądania
wyjaśnień spraw dotyczących Spółki, które zostały
przedstawione przez akcjonariuszy i które są przedmiotem
obrad walnego zgromadzenia.

Tryb podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie
Walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością
bezwzględną głosów obecnych akcjonariuszy, o ile prawo lub
statut Spółki nie wymaga innej proporcji. Z każdą akcją
Spółki o wartości nominalnej 100 CZK związany jest jeden głos.

Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały wymaga
większości przynajmniej dwóch trzecich głosów obecnych
akcjonariuszy w przypadku:

zmian statutu, jeżeli nie chodzi o zmianę związaną
z podwyższeniem kapitału zakładowego przez zarząd
lub o zmianę, która nastąpiła na podstawie innych
faktów prawnych,
podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
obniżenia kapitału zakładowego i wydania obligacji
wymiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
rozwiązania Spółki w drodze likwidacji i projektu podziału
salda likwidacyjnego,
zatwierdzania umów cesji przedsiębiorstwa lub jego części.

Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały wymaga
większości przynajmniej trzech czwartych głosów obecnych
akcjonariuszy w przypadku:

wykluczenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa
poboru obligacji wymiennych na akcje lub obligacji
z prawem pierwszeństwa,
wykluczenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa poboru
nowych akcji według § 204a Kodeksu handlowego,
zatwierdzenia umowy o zarządzanie i jej zmian,
zatwierdzenia umowy o cesji zysku i jej zmian,
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wkłady
niepieniężne.

Decyzja walnego zgromadzenia o zmianie rodzaju lub formy
akcji, o zmianie praw związanych z akcjami określonego
rodzaju oraz o wycofaniu akcji z obrotu na europejskim rynku
regulowanym lub na rynku zagranicznym o charakterze rynku
regulowanego wymaga zgody przynajmniej trzech czwartych
głosów obecnych akcjonariuszy posiadających akcje, których
dotyczy głosowanie. Decyzja walnego zgromadzenia
o połączeniu akcji wymaga ponadto zgody wszystkich
akcjonariuszy, których akcje mają zostać połączone.
Protokoły z walnych zgromadzeń wraz z zawiadomieniem
o odbywaniu walnego zgromadzenia oraz listą obecnych
akcjonariuszy, włącznie z przedstawionymi pełnomocnictwami,
są przechowywane w archiwum Spółki przez cały czas
jej istnienia.

Walne zgromadzenia w 2012 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie
W dniu 26.6.2012 r. odbyło się XX zwyczajne walne
zgromadzenie ČEZ, a. s., które:

wysłuchało raportu zarządu o działalności gospodarczej
Spółki oraz o stanie jej majątku za 2011 r., jak również
raportu wyjaśniającego na podstawie § 118, ust. 8 ustawy
o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym,
wysłuchało raportu rady nadzorczej o wynikach
działalności kontrolnej,
wysłuchało sprawozdania komitetu ds. audytów
o rezultatach jego pracy,
zatwierdziło sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ
za 2011 r.,
podjęło uchwałę o podziale zysku za 2011 r.
w następujący sposób:
– dywidenda w wysokości 45 CZK na akcję

przed opodatkowaniem obliczona na podstawie
całkowitej liczby wyemitowanych akcji na ogółem
24 209 539 tysięcy CZK,

– tantiemy dla członków zarządu i rady nadzorczej
w wysokości 25 500 tysięcy CZK,

– niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości
13 102 418 tysięcy CZK.

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 2.7.2012 r. Dywidenda
przypadająca na akcje własne będące w posiadaniu Spółki
na dzień ustalenia praw do dywidendy nie zostanie wypłacona.
Kwota odpowiadająca dywidendzie przypadającej na akcje
własne będące w posiadaniu Spółki na dzień ustalenia praw
do dywidendy zostanie przekazana na konto niepodzielonego
zysku z lat ubiegłych.
Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło równomierny
podział tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej.
Udział każdego członka organu statutowego lub nadzorczego
zostanie określony na podstawie czasu, przez który dana
osoba pracowała w danym organie w ciągu 2011 r. Tantiema
nie przysługuje członkom rady nadzorczej, którzy zostali
wydelegowani do rady nadzorczej przez organy administracji
państwowej i byli ich pracownikami w okresie, kiedy istniała
ta przeszkoda wypłacenia tantiemy.
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wybrało na biegłego rewidenta do przeprowadzenia
obowiązkowego audytu, włącznie z badaniem
sprawozdania finansowego spółki ČEZ, a. s.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ,
na okres obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym 2012,
spółkę audytorską Ernst & Young Audit, s.r.o.,
zatwierdziło projekt zarządu dotyczący zmian statutu Spółki,
zatwierdziło wolumen środków finansowych przeznaczonych
na darowizny w wysokości 221 milionów CZK na 2013 r.
oraz udzielenie darowizn niepieniężnych o łącznej wartości
648 tysięcy CZK na 2012 r. i 21 milionów CZK na 2013 r.,
potwierdziło członkostwo Martina Romana w radzie
nadzorczej ČEZ, a. s.,
odwołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s. Jána Dzvoníka
i Liběnę Dobrovolną,
wybrało nowych członków rady nadzorczej: Milana Bajgara,
Roberta Vacka i Jiřígo Volfa,
potwierdziło członkostwo Ivo Foltýna w komitecie
ds. audytów ČEZ, a. s.,
zatwierdziło umowy pełnienia funkcji członków rady
nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. i Liběną Dobrovolną,
Jánem Dzvoníkiem, Alešem Klepkiem, Martinem
Romanem oraz aneksy nr 1 do umów pełnienia funkcji
członków rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a Ivem
Foltýnem i Martinem Římanem,
zatwierdziło umowy pełnienia funkcji członków komitetu
ds. audytów zawarte pomiędzy ČEZ, a. s. i Jánem
Dzvoníkiem i Ivem Foltýnem,
zaakceptowało umowę wniesienia części przedsiębiorstwa
– jednostki organizacyjnej „Elektrownia Počerady“ –
do kapitału zakładowego spółki Elektrárna Počerady, a.s.
(spółka przyjmująca aport),
zaakceptowało umowę wniesienia części przedsiębiorstwa
ČEZ, a. s. – „Instalacje dystrybucji ciepła EVI oraz sieci
poza terenem zakładu“ do kapitału zakładowego spółki
ČEZ Teplárenská, a.s., która miała być zawarta pomiędzy
ČEZ, a. s. (wnoszący) a spółką ČEZ Teplárenská, a.s.
(przyjmującą aport).

Nadzwyczajne walne zgromadzenie
W dniu 18.12.2012 r. odbyło się nadzwyczajne walne
zgromadzenie ČEZ, a. s., które:

zaakceptowało umowę wniesienia części przedsiębiorstwa
– jednostki organizacyjnej „Elektrownia Dětmarovice“ –
do kapitału zakładowego spółki Elektrárna Dětmarovice, a.s.,
zatwierdziło umowy pełnienia funkcji członków rady
nadzorczej dla Milana Bajgara, Roberta Vacka i Jiřígo Volfa,
wybrało Lubomíra Poula na członka rady nadzorczej,
wybrało Jiřinę Vorlovą na członkinię komitetu ds. audytów.

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki nadzorującym
pracę zarządu i działalność gospodarczą Spółki. Rezultaty
prowadzonej działalności kontrolnej przedstawia ona walnemu
zgromadzeniu.

Do kompetencji rady nadzorczej należy w szczególności:
kontrola przestrzegania powszechnie obowiązujących
przepisów, statutu Spółki i uchwał walnego zgromadzenia,
kontrolowanie, w jaki sposób zarząd realizuje prawa
własnościowe w osobach prawnych, w których Spółka
posiada udział majątkowy,
badanie zwyczajnego, nadzwyczajnego, skonsolidowanego,
ewentualnie także śródrocznego sprawozdania finansowego,
projektu podziału zysku, włącznie z określeniem wysokości
i sposobu wypłaty dywidend i tantiem, lub projektu pokrycia
straty, raportu zarządu o relacjach między podmiotami
powiązanymi oraz przedstawianie swoich opinii walnemu
zgromadzeniu,
rozpatrywanie kwartalnych wyników gospodarczych,
sprawozdań półrocznych i rocznych na podstawie ustawy
o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym oraz
raportu rocznego, według ustawy o księgowości,
przedstawianie walnemu zgromadzeniu i zarządowi swoich
opinii, zaleceń i propozycji,
wybieranie i odwoływanie członków zarządu,
zatwierdzanie umów pełnienia funkcji z członkami zarządu
oraz wynagrodzeń zadaniowych i związanych z pełnieniem
funkcji zgodnie z § 66, ust. 3 Kodeksu handlowego,
wyznaczanie i ewaluacja osobistych zadań dla pracowników
kierowniczych będących równocześnie członkami zarządu.
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Realizacja niektórych decyzji zarządu wymaga uprzedniej
zgody rady nadzorczej. Należą do nich w szczególności:

nabycie, zbycie, zastaw lub wynajem nieruchomości
i rzeczy ruchomych (za wyjątkiem zapasów i papierów
wartościowych do celów zarządzania płynnością),
które mają wejść lub wchodzą w skład majątku
handlowego Spółki, jeżeli ich wartość bilansowa
przekracza 500 milionów CZK,
projekty inwestycyjne Spółki o wartości powyżej
500 milionów CZK,
dysponowanie udziałami majątkowymi w innych osobach
prawnych, jeżeli wartość udziału majątkowego przekracza
500 milionów CZK,
cesja i zastaw akcji własnych Spółki,
skład personalny rad nadzorczych spółek, w których
ČEZ, a. s. posiada udział majątkowy w kapitale
zakładowym w wysokości powyżej 500 milionów CZK, lub
spółek, co do których rada nadzorcza zastrzegła sobie
konieczność uprzedniego uzyskania jej zgody,
projekt umowy z biegłym rewidentem wyznaczonym
przez walne zgromadzenie do przeprowadzenia
obowiązkowego audytu,
udzielenie pożyczki (kredytu) osobom trzecim lub udzielenie
przez Spółkę jakichkolwiek gwarancji za zobowiązania
osób trzecich przewyższających w poszczególnym
przypadku 200 milionów CZK,
zaciągnięcie pożyczki (kredytu) długoterminowej na okres
dłuższy niż 1 rok oraz inne podobne długookresowe
operacje finansowe Spółki (za wyjątkiem operacji
zabezpieczających) o wartości powyżej 500 milionów CZK,
wydanie obligacji za wyjątkiem tych, których wydanie
wymaga zgody walnego zgromadzenia według § 160
Kodeksu handlowego,
przyznanie praw opcji na akcje Spółki,
umożliwienie przeprowadzenia due diligence (audytu
prawnego, ekonomicznego, technicznego lub ekologicznego)
w spółce ČEZ, a. s. lub jej jednostce organizacyjnej,
zawieranie umów menedżerskich z pracownikami szczebla
kierowniczego będącymi równocześnie członkami zarządu
i z dyrektorami pionów ČEZ, a. s. oraz powołanie
dyrektora generalnego,
określanie i ewaluacja osobistych zadań dyrektorów
pionów Spółki,
przedstawienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
podmiotom ubiegającym się o zamówienia publiczne
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli
przewidywana wartość zamówienia jest wyższa niż
1/3 kapitału własnego wynikającego z ostatniego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skład i działalność rady nadzorczej
Rada nadzorcza składa się z 12 członków. Dwie trzecie spośród
nich wybierane i odwoływane jest przez walne zgromadzenie,
jedna trzecia wybierana i odwoływana jest przez pracowników
Spółki. Osoby wybierane na członków rady nadzorczej
przez pracowników Spółki muszą pozostawać w stosunku
pracy ze Spółką lub być przedstawicielami pracowników lub
członkami organizacji reprezentującej pracowników
na podstawie szczególnych przepisów prawa. Rada nadzorcza
wybiera i odwołuje swego przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących. Okres kadencji członka rady nadzorczej
jest czteroletni, z możliwością jego ponownego wyboru.
Rada nadzorcza spotyka się z reguły raz na miesiąc.
W 2012 r. odbyło się 14 posiedzeń, w tym 11 zwyczajnych
i 3 nadzwyczajne. Adres służbowy członków rady nadzorczej
jest zgodny z siedzibą Spółki: Duhová 2/1444, 140 53 Praga 4.

Tryb podejmowania decyzji przez radę nadzorczą
Rada nadzorcza podejmuje decyzje większością bezwzględną
głosów wszystkich swych członków, jeżeli statut nie wymaga
innej proporcji. Jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli
na posiedzeniu jest obecnych więcej niż połowa wszystkich
jej członków. Każdy członek dysponuje jednym głosem.
Z przebiegu posiedzenia i przyjętych uchwał sporządza się
protokół, w którym uwzględniane są także stanowiska
mniejszości członków, jeżeli tego zażądają, a w każdym
przypadku odnotowywane są odmienne poglądy członków
rady nadzorczej wybranych przez pracowników. W przypadkach
konieczności, niecierpiących zwłoki, możliwe jest przyjęcie
uchwały per rollam. Uchwała może zostać podjęta, jeżeli
w głosowaniu weźmie udział co najmniej dwie trzecie wszystkich
członków a za przyjęciem uchwały głosowała większość
bezwzględna wszystkich członków. Decyzja podjęta
poza posiedzeniem musi zostać odnotowana w protokole
z najbliższego następnego posiedzenia rady nadzorczej.
Rada nadzorcza może według swego uznania zaprosić
na swoje posiedzenie także członków innych organów Spółki,
jej pracowników lub inne osoby.
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Członkowie rady nadzorczej

Martin Roman
przewodniczący rady nadzorczej od 15.9.2011 r.,
członek rady nadzorczej od 15.9.2011 r.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze,
laureat rocznego stypendium na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu w St. Gallen (Szwajcaria) oraz rocznego pobytu
naukowego na Karl-Ruprechtsuniversität Heidelberg (RFN).
Kompetencje menedżerskie oraz wiedzę i doświadczenie
zawodowe pozyskał, pełniąc funkcję prezesa zarządu
Škoda Holding oraz prezesa zarządu i dyrektora
generalnego ČEZ, a. s.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische
Versicherung AG – członek rady nadzorczej od 29.6.2010 r.
(OK 4-letni),
Burza cenných papírů Praha, a.s. (Praska Giełda Papierów
Wartościowych – spółka akcyjna) – członek rady nadzorczej
od 9.6.2005 r., ponownie wybrany 10.6.2010 r. (OK 5-letni),
Wydział Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Pradze – członek rady naukowej
od 1.7.2006 r., ponownie wybrany 1.7.2010 r. (OK 4-letni),
PORG – gimnazjum i szkoła podstawowa, stowarzyszenie
pożytku publicznego – przewodniczący zarządu
od 8.10.2007 r., ponownie wybrany 20.9.2010 r. (OK 3-letni),
Fundacja Martina i Lenki Romanovych dla PORG – założyciel,
założono 24.7.2008 r.,
Fundacja Martina Romana – założyciel, założono
27.12.2010 r.,
Akademia Sztuk Pięknych – członek zarządu od 1.10.2008 r.,
ponownie wybrany w czerwcu 2011 r. (OK 4-letni),
MOL Hungarian Oil and Gas Plc – członek zarządu
od 29.4.2010 r. (OK 5-letni),
Związek Przemysłu i Transportu Republiki Czeskiej –
wiceprezes w latach 2004–2011,
České dráhy, a.s. – członek rady nadzorczej w latach
2007–2009,
Akenerji Elektrik Üretim A.S. – członek i wiceprezes
zarządu w latach 2009–2012.

Vladimír Hronek
wiceprzewodniczący rady nadzorczej od 20.3.2013 r.,
członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników
od 30.9.2010 r.
Absolwent technikum elektrotechnicznego w Pradze.
Wiedzę fachową zdobył głównie pełniąc funkcję członka
i wiceprzewodniczącego Europejskiej Rady Pracowniczej
Grupy ČEZ.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

Wspólnota mieszkaniowa Komenského 693 –
wiceprzewodniczący komitetu od 11.6.2003 r.

Lubomír Klosík
wiceprzewodniczący rady nadzorczej od 27.1.2011 r.,
członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników
od 22.1.2009 r.
Absolwent Technikum Chemicznego w Ostrawie, trzyletniego
kursu w ramach kształcenia ustawicznego na kierunku
zarządzanie socjalno-ekonomiczne Wydziału Ekonomii
Operacyjnej Uniwersytetu Mendla w Brnie.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobył głównie pełniąc
funkcję mistrza zmianowego w elektrowni Dětmarovice.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 2 szt.

Związek Zawodowy ECHO – członek prezydium od 2004 r.
(OK do 2013 r.),
Europejska Rada Pracownicza Grupy ČEZ – członek
od 26.6.2007 r., ponownie wybrany na członka 28.6.2011 r.
(OK 4-letni),
Europejska Rada Pracownicza Grupy ČEZ –
wiceprzewodniczący w latach 2007–2011,
Regionalne Stowarzyszenie Związków Zawodowych
Czeskomorawskiej Konfederacji Związków Zawodowych
Województwa Morawsko–Śląskiego – przewodniczący
w latach 2007–2011,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Województwa
Morawsko–Śląskiego – członek rady w latach 2007–2011,
Eurest-T Beskydy – członek komitetu kierującego projektu
współpracy międzynarodowej w latach 2008–2011,
Morawsko-Śląski Pakt Zatrudnienia – członek komitetu
kierującego w latach 2010–2011.
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Milan Bajgar
członek rady nadzorczej od 26.6.2012 r.
Absolwent Wydziału Medycyny Ogólnej Uniwersytetu
Palackiego w Ołomuńcu.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobył głównie pełniąc
funkcję członka zarządu i dyrektora spółki Beskydské
rehabilitační centrum, spol. s r.o.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. – członek
zarządu i wspólnik od 13.12.2000 r.,
TALEGA, a.s. – członek rady nadzorczej od 7.9.2007 r.
(OK 5-letni),
towarzystwo pożytku publicznego PATRIOT 2004 o.p.s. –
założyciel i prezes zarządu od 28.7.2004 r., ponownie
wybrany na okres od 20.11.2010 r. (OK 3-letni),
Apartmánový dům u lázeňského parku s.r.o. – członek
zarządu od 1.3.2006 r.,
wspólnota mieszkaniowa budynku nr 781 – LARA
Čeladná – członek komitetu od 12.5.2008 r.,
Apartmánový dům KRISTIÁN s.r.o. – członek zarządu
od 12.5.2008 r.,
stowarzyszenie obywatelskie Kněhyně o.s. – przewodniczący
rady wykonawczej od 2011 r.,
stowarzyszenie obywatelskie Rozhledna, o.s. –
przewodniczący rady wykonawczej od 2010 r.,
AD Landek 2011 s.r.o. – członek zarządu w latach
2007–2011.

Petr Gross
członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników
od 22.1.2009 r.
Absolwent technikum przemysłowego w Kutnej Horze,
kierunek pomiary, regulacja i technika obliczeniowa.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 10 szt.

Czeski Związek Zawodowy Energetyki – członek komitetu
koordynacyjnego od 2005 r. (OK 4-letni, 2. kadencja
do 2013 r.).

Jiří Kadrnka
członek rady nadzorczej od 22.11.2010 r.
Absolwent Wydziału Maszynowego Politechniki w Brnie,
kierunek konstrukcja automatów i manipulatorów
przemysłowych, obrabiarek i formierek.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył głównie
w grupie finansowej PM holding oraz pełniąc funkcję członka
zarządu spółki Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oraz
członka zarządu spółki MOSS logistics s.r.o.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

MOSS logistics s.r.o. – członek zarządu od 24.9.1997 r.
(OK nieokreślony), wspólnik od 5.2.1998 r., kierownik
samodzielnego zakładu MOSS logistics s.r.o., jednostka
organizacyjna Republika Słowacka od 4.12.2009 r.,
Akademia Sztuk Pięknych Janáčka w Brnie – członek
zarządu od października 2011 r. (OK 6-letni),
MOSS plus s.r.o. – członek zarządu w latach 1997–2009,
kierownik samodzielnego zakładu MOSS plus s.r.o.,
jednostka organizacyjna Republika Słowacka w latach
2007–2009,
Energo Hustopeče s.r.o. – członek rady nadzorczej
w latach 2000–2010.

Jan Kohout
członek rady nadzorczej od 22.11.2010 r.
Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola
w Pradze.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył głównie
pełniąc funkcje ambasadora, stałego przedstawiciela
Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej, ministra spraw
zagranicznych Republiki Czeskiej oraz wicepremiera rady
ministrów Republiki Czeskiej.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

Mieszana Czesko–Chińska Izba Wzajemnej Współpracy –
prezes izby od 30.8.2011 r.,
PERMIT, spol. s r.o. – wspólnik od 23.11.2010 r., członek
zarządu od 30.3.2011 r.
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Václav Pačes
członek rady nadzorczej od 20.3.2013 r.
Profesor biochemii, absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Karola w Pradze, obronił pracę doktorską
w Instytucie Chemii Organicznej i Biochemii Czechosłowackiej
Akademii Nauk.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobył głównie pełniąc
funkcję prezesa Akademii Nauk Republiki Czeskiej,
dyrektora Instytutu Genetyki Molekularnej Akademii Nauk
Republiki Czeskiej oraz prezesa rządowej Niezależnej
Komisji Energetycznej.

FUNDACJA HANUŠA GOLDSCHEIDERA NA RZECZ
CZESKIEGO GOLFA – członek zarządu od 1.6.2011 r.

Lubomír Poul
członek rady nadzorczej od 18.12.2012 r.
Absolwent Wydziału Elektrotechnicznego Politechniki
w Brnie.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobył głównie pełniąc
funkcję kierownika Urzędu Ministerstwa Przemysłu i Handlu
Republiki Czeskiej, pełniąc obowiązki kierownika kancelarii
ministerstwa a od 2010 r. pełniąc funkcję kierownika Urzędu
Rady Ministrów Republiki Czeskiej, gdzie pracuje dotychczas.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

Drahoslav Šimek
członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników
od 29.6.2006 r.,
ponownie wybrany przez pracowników od 30.9.2010 r.
Absolwent średniej szkoły zawodowej w Domažlicach,
kierunek elektromechanik, oraz średniej szkoły zawodowej
w Chomutowie, zawód: ślusarz-konserwator.
Wiedzę fachową zdobył głównie pełniąc funkcję pracownika
technicznego bloku produkcyjnego elektrowni jądrowej
Dukovany.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 2 230 szt.

Organizacja Podstawowa Czeskiego Związku
Zawodowego Energetyków, Organizacja Związkowa
Pracowników Zmianowych Elektrowni Dukovany –
wiceprzewodniczący od 1995 r.

Robert Vacek
członek rady nadzorczej od 26.6.2012 r.
Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Pradze.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobył głównie pełniąc
funkcję wicedyrektora wydziału Narodowego Urzędu
Bezpieczeństwa (sekcja zarządzania bezpieczeństwem) oraz
zastępcy wicepremiera rządu oraz dyrektora naczelnego
sekcji koordynacji walki z korupcją Urzędu Rady Ministrów
Republiki Czeskiej.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

Stowarzyszenie obywatelskie Bezpieczna Przyszłość
Energetyki – wiceprzewodniczący stowarzyszenia
od kwietnia 2012 r.
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Jiří Volf
członek rady nadzorczej od 26.6.2012 r.
Absolwent Wydziału Ekonomii Przemysłu Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Pradze, staż badawczy odbył na Politechnice
Brneńskiej, uzyskał także tytuł docenta.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobył głównie pełniąc
funkcję dyrektora wydziału, wiceministra oraz sekretarza
państwowego ministra finansów Republiki Czeskiej, członka
eksternistycznego organu doradczego Urzędu Regulacji
Energetyki, doradcy ministra finansów, członka organów
doradczych Rady Ministrów Republiki Czeskiej oraz innych
organów administracyjnych.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 3 040 szt.

THERMAL-F, a.s. – członek zarządu od 6.4.2011 r.
(OK 5-letni),
Stowarzyszenie pożytku publicznego Krajowy Fundusz
Edukacji – prezes zarządu od 30.1.2006 r. (OK 3-letni
z możliwością powtórnego wyboru),
Wyższa Szkoła Ekonomiczna – prezes zarządu,
Uniwersytet Karola – członek zarządu,
Uniwersytet Tomáša Bati – członek zarządu,
Akademia Sztuk Pięknych – członek zarządu,
Akademia Nauk Republiki Czeskiej – członek sejmu
akademickiego,
MERO ČR, a.s. – członek i I wiceprzewodniczący rady
nadzorczej w latach 2011–2012,
Stowarzyszenie pożytku publicznego Instytut Wirtualny –
Internetowe Centrum Badań w Dziedzinie Nauk
Społecznych, w likwidacji – członek zarządu w latach
2000–2008. W 2008 r. zakończono likwidację
i stowarzyszenie wykreślono z rejestru podmiotów
gospodarczych,
Stowarzyszenie pożytku publicznego Centrum Edukacji
dla Administracji Państwowej Republiki Czeskiej – członek
zarządu w latach 2005–2009,
Daňová akademie s.r.o. w likwidacji – członek zarządu
w latach 2008–2011,
Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu – członek zarządu
w latach 2006–2012.

Członkowie rady nadzorczej ČEZ, a. s.,
którzy przestali być członkami rady w 2012 r.
lub później, do chwili zamknięcia Raportu rocznego:

Liběna Dobrovolná
członkini rady nadzorczej od 1.6.2011 r. do 26.6.2012 r.

Ján Dzvoník
członek rady nadzorczej od 1.6.2011 r. do 26.6.2012 r.

Lukáš Hampl
członek rady nadzorczej od 22.11.2010 r. do 24.2.2012 r.

Ivo Foltýn
Złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej, o czym
poinformowano w dniu 20.3.2013 r. Nie jest także członkiem
komitetu ds. audytów ani komitetu strategicznego rady
nadzorczej.

Komitety rady nadzorczej
Rada nadzorcza ma możliwość tworzenia komitetów
w ramach obszaru swoich kompetencji. Członkiem komitetu
może być wyłącznie członek rady nadzorczej. Członkowie
komitetów rady nadzorczej są wybierani i odwoływani
przez radę nadzorczą. Kadencja członka komitetu jest
zgodna z kadencją danej osoby w radzie nadzorczej, o ile
nie zostanie ona odwołana z komitetu lub nie zrezygnuje
z członkostwa. Każdy z komitetów wybiera swego
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Komitety rady
nadzorczej spotykają się według potrzeby, co najmniej
jednak 1x na kwartał.

Tryb podejmowania decyzji przez komitety
rady nadzorczej
Pozycja, zakres kompetencji i skład poszczególnych
komitetów rady nadzorczej określa statut każdego z nich
zatwierdzany przez radę nadzorczą. Każdy z komitetów jest
zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie
tego komitetu zostali należycie zaproszeni i jeżeli
na posiedzeniu obecnych jest więcej niż połowa wszystkich
członków. Podjęcie uchwały wymaga zgody większości
bezwzględnej wszystkich jego członków. Z posiedzeń
komitetów sporządza się protokoły, w których odnotowuje
się także stanowiska mniejszości członków, jeżeli tego
zażądają. Protokoły muszą być archiwizowane przez cały
czas istnienia Spółki.
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Komitet strategiczny rady nadzorczej
Zadaniem komitetu jest podnoszenie jakości procesów
decyzyjnych rady nadzorczej w dziedzinie rozwoju
strategicznego Spółki. Komitet zajmuje się w szczególności
ewaluacją projektów istotnych działań biznesowych
w dziedzinie:

projektów inwestycji, akwizycji i dywestycji (w szczególności
zakup lub sprzedaż znaczących aktywów lub udziałów
majątkowych w kraju i za granicą),
zakładania lub rozwiązywania spółek zależnych ČEZ, a. s.,
budowy nowych źródeł produkcyjnych,
wygaszania / sprzedaży / modernizacji mocy produkcyjnych.

Członkowie komitetu strategicznego rady nadzorczej:

Jan Kohout
wiceprzewodniczący komitetu od 20.3.2012 r.,
członek komitetu od 2.12.2010 r.

Vladimír Hronek
członek komitetu od 24.2.2012 r.

Martin Roman
członek komitetu od 21.9.2011 r.

Jiří Volf
członek komitetu od 9.8.2012 r.

Członkowie komitetu strategicznego rady nadzorczej
ČEZ, a. s., którzy przestali być jego członkami w 2012 r.
lub później, do chwili zamknięcia Raportu rocznego:

Lukáš Hampl
przewodniczący komitetu od 29.11.2011 r. do 24.2.2012 r.,
wiceprzewodniczący komitetu od 28.7.2011 r. do 28.11.2011 r.,
członek od 2.12.2010 r. do 24.2.2012 r.

Komitet personalny rady nadzorczej
Działalność komitetu jest skoncentrowana na:

opracowaniu projektów polityki personalnej rady
nadzorczej wobec zarządu,
formułowaniu opinii dotyczących propozycji wyboru
i odwołania członków zarządu,
przedstawianiu nominacji kandydatów na członków
zarządu do zatwierdzenia radzie nadzorczej,
formułowaniu zaleceń dla rady nadzorczej odnośnie jej
stanowiska w sprawie powoływania i sposobu wynagradzania
dyrektora generalnego i członków zarządu, którzy pozostają
ze Spółką w stosunku pracy,
formułowaniu zaleceń dla rady nadzorczej dotyczących
propozycji zarządu w zakresie składu personalnego rad
nadzorczych spółek, w których ČEZ, a. s. posiada udział
majątkowy w kapitale zakładowym przewyższający
500 milionów CZK.

Członkowie komitetu personalnego rady nadzorczej:

Petr Gross
przewodniczący komitetu od 16.12.2010 r.,
wiceprzewodniczący komitetu od 26.3.2009 r. do 15.12.2010 r.,
członek komitetu od 21.5.2009 r.

Jiří Kadrnka
wiceprzewodniczący komitetu od 16.12.2010 r.,
członek komitetu od 2.12.2010 r.

Milan Bajgar
członek komitetu od 9.8.2012 r.

Vladimír Hronek
członek komitetu od 2.12.2010 r.

Członkowie komitetu personalnego rady nadzorczej,
którzy przestali być jego członkami w 2012 r. lub później,
do chwili zamknięcia Raportu rocznego:

Liběna Dobrovolná
członkini komitetu od 23.6.2011 r. do 26.6.2012 r.
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Zarząd

Zarząd jest organem statutowym Spółki, kierującym jej
działalnością i reprezentującym ją na zewnątrz. Decyduje
o wszystkich sprawach Spółki, których przepisy prawa lub
statut nie zastrzegają do kompetencji walnego zgromadzenia
lub rady nadzorczej. Kieruje się zasadami i wytycznymi
uchwalonymi przez walne zgromadzenie, przepisami prawa
oraz statutem.

Zarząd ma w swojej kompetencji w szczególności:
kierowanie działalnością gospodarczą Spółki włącznie
z prawidłowym prowadzeniem księgowości,
zwoływanie walnego zgromadzenia, jego obsługę
organizacyjną i przedstawianie walnemu zgromadzeniu
w szczególności:
– projektów koncepcji działalności gospodarczej Spółki

i propozycji jej zmian,
– projektów zmian statutu,
– projektów dotyczących podwyższenia lub obniżenia

kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych
na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,

– zwyczajnego, nadzwyczajnego i skonsolidowanego,
ewentualnie międzyokresowego sprawozdania
finansowego,

– projektu podziału zysku, włącznie z określeniem
wysokości, sposobu i terminu wypłaty dywidend,
wysokości tantiem i wpłat na fundusze, albo propozycji
pokrycia strat Spółki,

– raportu rocznego o działalności gospodarczej Spółki
oraz o stanie jej majątku,

– projektu rozwiązania Spółki,
– zbiorczego raportu wyjaśniającego według § 118, ust. 8

ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym,
– propozycji w zakresie wyboru biegłego rewidenta

przeprowadzającego obowiązkowy audyt włącznie
z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
na podstawie zaleceń komitetu ds. audytów.

realizację uchwał walnego zgromadzenia,
udzielanie i odwoływanie prokury,
uchwalanie Regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.
i wprowadzanie zmian w tym dokumencie, oraz za zgodą
organizacji związkowych działających w Spółce także
Regulaminu pracy ČEZ, a. s.,
odwoływanie pracowników kierownictwa Spółki
na podstawie § 73 Kodeksu pracy,
podpisywanie umów pełnienia funkcji członka
poszczególnych organów Spółki.

Zarząd przedstawia radzie nadzorczej do zbadania,
najpóźniej do 15 maja roku kalendarzowego, zwyczajne
i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wraz z projektem
podziału zysku, sprawozdanie zarządu według postanowienia
§ 66a, ust. 9 Kodeksu handlowego, projekt dotyczący
sposobu i terminu wypłaty dywidendy, wysokości tantiem,
ewentualnie projekt pokrycia strat Spółki. Zarząd przedstawia
radzie nadzorczej do zbadania także nadzwyczajne
sprawozdania finansowe.
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Skład i działalność zarządu
Zarząd składa się z 7 członków, wybieranych i odwoływanych
przez radę nadzorczą. Zarząd wybiera i odwołuje swego
prezesa i wiceprezesa. Kadencja poszczególnych członków
zarządu jest czteroletnia, przy czym powtórny wybór jest
możliwy. Adres służbowy członków zarządu jest zgodny
z siedzibą Spółki: Duhová 2/1444, 140 53 Praga 4.
Zarząd spotyka się przynajmniej raz w miesiącu, z reguły
spotkania odbywają się co tydzień. W 2012 r. odbyło się
46 posiedzeń, w tym 37 zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych.

Tryb podejmowania decyzji przez zarząd
Zarząd Spółki jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli
na posiedzeniu jest obecnych więcej niż połowa jego
członków. Każdy członek dysponuje jednym głosem.
Do podjęcia uchwały potrzebna jest większość bezwzględna
głosów wszystkich członków.
Przebieg posiedzeń i przyjęte uchwały są odnotowywane
w protokole, w którym należy imiennie podać członków,
którzy głosowali przeciwko poszczególnym uchwałom
zarządu lub wstrzymali się od głosu. W koniecznych
przypadkach, niecierpiących zwłoki, decyzje mogą być
podejmowane także poza posiedzeniami per rollam. Uchwała
zostaje podjęta, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej
dwie trzecie wszystkich członków a za przyjęciem uchwały
głosowała większość bezwzględna wszystkich członków.
Decyzja podjęta poza posiedzeniem musi zostać odnotowana
w protokole z najbliższego następnego posiedzenia zarządu.
Zarząd może według swego uznania zaprosić na swoje
posiedzenie także członków innych organów Spółki, jej
pracowników lub inne osoby.

Opis działalności, zakres kompetencji oraz
uprawnienia decyzyjne członków zarządu ČEZ, a. s.
Funkcja członka zarządu ČEZ, a. s. obejmuje wykonywanie
wszelkich praw i obowiązków, które są z nią związane
na podstawie przepisów prawa, statutu Spółki, regulaminu
obrad zarządu, uchwał organów Spółki, umowy pełnienia
funkcji członka zarządu oraz przepisów wewnętrznych
Spółki. Członek zarządu w szczególności zobowiązany jest
do pełnienia zadań w Spółce osobiście zgodnie z najlepszą
wiedzą i umiejętnościami, do współpracy z pozostałymi
członkami zarządu i ochrony interesów Spółki w maksymalnym
możliwym stopniu. Konkretne zadania członka zarządu
mogą być wyznaczane przez zarząd w sposób określony
w regulaminie obrad zarządu.

W ramach zarządzania handlowego zarząd decyduje
w szczególności o:

wykorzystaniu środków z kapitału zapasowego, jeżeli
prawo nie stanowi inaczej,
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie
z § 210 Kodeksu handlowego, a w związku z tym o emisji
akcji Spółki na okaziciela,
propozycjach cen przedstawianych organowi regulacyjnemu,
projektach umów kupna dotyczących energii elektrycznej,
ciepła, gazu ziemnego i uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych, usług dystrybucyjnych, przesyłowych
i wspomagających, pochodnych instrumentów towarowych
oraz towarowych usług handlowych, jeżeli wynika to
z Regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,
projektach inwestycyjnych i ich realizacji zgodnie
ze statutem Spółki,
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zaciąganiu pożyczek (kredytów) długoterminowych
na okres dłuższy niż 1 rok oraz innych podobnych
długookresowych operacjach finansowych Spółki,
za wyjątkiem operacji zabezpieczających, jeżeli wynika to
z Regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,
treści raportów rocznych na podstawie ustawy o księgowości
oraz raportów rocznych i półrocznych według ustawy
o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym,
podziale premii (tantiem) wyznaczonych przez walne
zgromadzenie pomiędzy zarząd a radę nadzorczą zgodnie
z zasadami uchwalonymi przez walne zgromadzenie,
zawieraniu umów o założeniu spółek handlowych lub
ugrupowań interesów lub o nabyciu przez Spółkę udziałów
majątkowych w innych osobach prawnych, jak również
o likwidacji spółek handlowych lub ugrupowań interesów
lub o sprzedaży udziałów majątkowych Spółki w innej
osobie prawnej,
zbyciu nieruchomości lub ich wynajmie na okres powyżej
trzech lat,
nabyciu, zbyciu, zastawie lub wynajmie nieruchomości
i rzeczy ruchomych (za wyjątkiem zapasów i papierów
wartościowych do celów zarządzania płynnością), które mają
wejść lub wchodzą w skład majątku handlowego Spółki,
jeżeli ich wartość bilansowa przekracza 500 milionów CZK,
projektach inwestycyjnych o wartości powyżej
500 milionów CZK,
dysponowaniu udziałami majątkowymi w innej osobie
prawnej z siedzibą w Republice Czeskiej lub za granicą
na warunkach określonych w statucie Spółki,
cesji i zastawie akcji własnych Spółki,
składzie personalnym rad nadzorczych spółek, w których
ČEZ, a. s. posiada udział majątkowy w kapitale zakładowym
w wysokości ponad 500 milionów CZK, lub spółek,
w przypadku których zostało to przewidziane,

wydaniu obligacji za wyjątkiem tych, których wydanie
wymaga zgody walnego zgromadzenia w myśl postanowienia
§ 160 Kodeksu handlowego,
przyznaniu praw opcji na akcje Spółki,
zawarciu umowy według § 193, ust. 2 Kodeksu handlowego,
umożliwieniu przeprowadzenia due diligence (audytu
prawnego, ekonomicznego, technicznego lub ekologicznego)
w Spółce lub jej jednostce organizacyjnej,
zawieraniu umów menedżerskich z pracownikami szczebla
kierowniczego będącymi równocześnie członkami zarządu
oraz z dyrektorami pionów Spółki oraz o powołaniu
dyrektora generalnego,
wyznaczaniu i ewaluacji osobistych zadań dyrektorów
pionów Spółki,
przedstawieniu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia kandydatom ubiegającym się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,
jeżeli przewidywana wartość zamówienia jest wyższa niż
jedna trzecia kapitału własnego wynikającego z ostatniego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
projekcie planu biznesowego Spółki w ramach koncepcji
działalności gospodarczej zatwierdzonej przez walne
zgromadzenie Spółki,
projekcie koncepcji działalności gospodarczej (włącznie
z jej zmianami) jednostek kontrolowanych, których kapitał
zakładowy przewyższa 500 milionów CZK.

Zgodnie ze statutem Spółki zarząd przed wdrożeniem niektórych
spośród powyższych decyzji powinien uprzednio uzyskać
akceptację rady nadzorczej, niektóre spośród tych decyzji
natomiast muszą zostać przedstawione radzie nadzorczej
do rozpatrzenia i rada musi się do nich ustosunkować.
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Daniel Beneš
prezes zarządu
i dyrektor generalny ČEZ, a. s.

Członkowie zarządu ČEZ, a. s.
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Martin Novák
wiceprezes zarządu

i dyrektor pionu finansowego

Peter Bodnár
członek zarządu
i dyrektor pionu inwestycyjnego
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Michaela Chaloupková
członkini zarządu

i dyrektorka pionu zakupów

Pavel Cyrani
członek zarządu
i dyrektor pionu strategicznego



ČEZ, a. s. Organy spółki ČEZ, a. s.

Tomáš Pleskač
członek zarządu

i dyrektor pionu dystrybucyjnego
i zagranicznego



Daniel Beneš
prezes zarządu od 15.9.2011 r.,
pierwszy wiceprezes zarządu od 21.5.2008 r. do 29.6.2010 r.,
wiceprezes zarządu od 10.5.2006 r. do 20.5.2008 r. oraz
od 29.6.2010 r. do 15.9.2011 r.,
członek zarządu bez przerwy od 15.12.2005 r.
Absolwent Wydziału Maszynowego Wyższej Szkoły Górniczej
w Ostrawie oraz studiów MBA na Brno International Business
School Nottingham Trent University.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył głównie
pełniąc funkcję dyrektora działu zakupów, dyrektora pionu
administracyjnego i dyrektora wykonawczego ČEZ, a. s.
W 2011 r. rada nadzorcza wybrała Daniela Beneša na członka
zarządu Spółki także na kadencję od 17.12.2013 r.
do 17.12.2017 r. Powodem jest dążenie do zabezpieczenia
całego okresu rozpoczęcia budowy nowych bloków
elektrowni jądrowej Temelín.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 512 602 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 512 602 szt.

Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny
Ostrawa – członek zarządu od 14.8.2009 r. (OK 6-letni),
Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach
– członek zarządu od 20.4.2011 r. (OK 6-letni),
Fundacja ČEZ – członek zarządu od 26.3.2007 r.
(OK do 16.7.2013 r.), przewodniczący zarządu
od 31.5.2007 r.,
Wspólnota mieszkaniowa Pařížská nr 131/28, Praga 1 –
członek komitetu od 16.11.2011 r. (OK 3-letni),
Coal Energy, a.s. w likwidacji – członek i przewodniczący
rady nadzorczej w latach 2006–2009,
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. –
członek i wiceprzewodniczący rady nadzorczej w latach
2009–2013 (do stycznia 2013 r.).

Martin Novák
wiceprezes zarządu od 20.10.2011 r.,
ponownie wybrany ze skutkiem od 22.5.2012 r.,
członek zarządu od 22.5.2008 r.,
ponownie wybrany ze skutkiem od 22.5.2012 r.
Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze, kierunek handel
międzynarodowy i prawo handlowe. W 2007 r. skończył program
Executive Master of Business Administration Program (MBA)
na University of Pittsburgh ze specjalizacją w energetyce.
Od 1996 r. jest członkiem Izby Doradców Podatkowych.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył
w szczególności pełniąc funkcje menedżerskie
w ogólnoświatowej centrali spółki ConocoPhillips i jej centrali
regionalnej w Londynie. W ostatnich latach pracował w spółce
ConocoPhillips Czech Republic, s.r.o. jako dyrektor finansowy
odpowiedzialny za region Europy Środkowej i Wschodniej
(na tym stanowisku pełnił ponadto różne funkcje przedstawicieli
statutowych oddziałów regionalnych ConocoPhillips) oraz
na stanowisku dyrektora działu księgowości ČEZ, a. s.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 900 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 243 497 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 243 497 szt.

Spółdzielnia mieszkaniowa Vyhlídka, w likwidacji – członek
zarządu od 12.4.2010 r.,
Wspólnota mieszkaniowa Suchý vršek 2101–2106 –
członek komitetu od 21.9.2010 r.

Peter Bodnár
członek zarządu od 21.8.2009 r.
Absolwent Wydziału Maszynowego Politechniki Słowackiej
w Bratysławie w Republice Słowackiej ze specjalizacją
cieplne i jądrowe maszyny i urządzenia energetyczne.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył głównie
pełniąc funkcje członka zarządu i dyrektora generalnego
ALSTOM Power Slovakia, s. r. o., ALSTOM Power, s.r.o.
ALSTOM Group Brno oraz dyrektora pionu jakości
i udoskonalania procesów w spółce Slovenské elektrárne a.s.,
Bratysława, Republika Słowacka (ENEL Produzione S.P.A.,
Republika Włoska).

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 165 000 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 165 000 szt.

Akenerji Elektrik Üretim A.S. – członek zarządu
od 12.5.2009 r. (OK do 6.5.2013 r.),
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. – członek
rady nadzorczej w latach 2009–2013 (do stycznia 2013 r.).
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Pavel Cyrani
członek zarządu od 20.10.2011 r.
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze, kierunek
handel międzynarodowy, oraz MBA kierunek finanse
na Kellogg School of Management w Evanston (USA).
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył głównie
w spółkach McKinsey & Company oraz ČEZ, a. s., gdzie
pracował na stanowisku dyrektora działu planowania
i controllingu oraz dyrektora działu zarządzania aktywami
(asset management).

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 216 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 126 256 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 126 256 szt.

CM European Power International B.V. – członek zarządu
od 19.11.2011 r. (OK 3-letni),
Loyalty Management CZ, a.s. – wiceprezes zarządu
w latach 2003–2010 (na dzień 13.5.2010 r. złożył
rezygnację, wygaśnięcie funkcji jednak nie zostało
zarejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych),
Loyalty Consulting s.r.o. – wspólnik i członek zarządu
w latach 2003–2012,
Dalkia Česká republika, a.s. – członek rady nadzorczej
w latach 2010–2012.

Michaela Chaloupková
członkini zarządu od 20.10.2011 r.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Zachodnioczeskiego
w Pilźnie. W 2007 r. ukończyła program Executive Master
of Business Administration Program (MBA) na KATZ
School of Business, University of Pittsburgh ze specjalizacją
w energetyce.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobyła
głównie w spółce Stratego Invest a.s. (później i-Tech Capital, a.s.),
gdzie pracowała jako kierowniczka działu controllingu
i wiceprezeska zarządu, oraz w ČEZ, a. s., w funkcji
dyrektorki działu zakupów.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 134 153 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 134 153 szt.

Tomáš Pleskač
członek zarządu od 26.1.2006 r.,
ponownie wybrany ze skutkiem od 27.1.2010 r.,
II wiceprezes zarządu od 21.5.2008 r. do 29.6.2010 r.,
wiceprezes zarządu od 11.2.2008 r. do 20.5.2008 r.
Absolwent Wydziału Operacyjno-Ekonomicznego Wyższej
Szkoły Rolniczej w Brnie, uzyskał tytuł MBA w Prague
International Business School.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył głównie
pełniąc funkcje dyrektora finansowego spółki Severomoravská
energetika, a. s. oraz wicedyrektora ds. ekonomii i zastępcy
dyrektora elektrowni jądrowej Dukovany.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 190 000 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 250 000 szt.

Akenerji Elektrik Üretim A.S. – członek zarządu
od 13.5.2009 r. (OK do 4.9.2015 r.), wiceprezes zarządu
od 20.6.2012 r.,
CM European Power International B.V. – członek zarządu
od 17.7.2008 r., ponownie wybrany od 17.7.2011 r.
(OK 3-letni), wiceprezes zarządu od 5.9.2008 r. do 4.8.2011 r.,
prezes zarządu od 5.8.2011 r.,
wspólnota mieszkaniowa „U Petrské věže“ dla budynku
nr 1157 – członek organu statutowego od 22.11.2007 r.,
ponownie wybrany 2.11.2010 r. (OK 3-letni),
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH – członek
rady nadzorczej w latach 2009–2012 (sprzedaż jednostki).

Członkowie zarządu, którzy przestali być jego
członkami w 2012 r. lub później, do chwili zamknięcia
Raportu rocznego:

Vladimír Hlavinka
członek zarządu od 1.1.2008 r. do 31.1.2013 r.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 285 000 szt.

Komitety zarządu
Zarząd może tworzyć do celów wsparcia swej działalności
komisje, zespoły i komitety robocze. W 2012 r. nie powstały
żadne tego rodzaju ciała.
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Komitet ds. audytów

Komitet ds. audytów jest organem Spółki wykonującym
w szczególności następujące czynności (bez wpływu
na odpowiedzialność członków zarządu lub rady nadzorczej):

monitoruje przebieg sporządzania sprawozdania
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ocenia skuteczność kontroli wewnętrznej Spółki,
audytu wewnętrznego oraz ewentualnie systemu
zarządzania ryzykiem,
monitoruje proces obligatoryjnego badania sprawozdania
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego przez biegłego rewidenta,
ocenia niezależność biegłego rewidenta przeprowadzającego
badanie statutowe oraz niezależność spółki audytorskiej,
a w szczególności realizację usług uzupełniających
świadczonych przez te podmioty na rzecz Spółki,
formułuje zalecenia dotyczące wyboru biegłego rewidenta
przeprowadzającego obowiązkowy audyt.

Biegły rewident będący podmiotem zewnętrznym na bieżąco
przedstawia komitetowi ds. audytów sprawozdania dotyczące
istotnych okoliczności wynikających z obowiązkowego
badania, w szczególności znaczących braków w zakresie
kontroli wewnętrznej pod względem procedur sporządzania
sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Członkowie komitetu ds. audytów
uczestniczą w walnym zgromadzeniu Spółki i mają obowiązek
zaprezentowania na nim wyników swojej działalności.

Skład i działalność komitetu ds. audytów
Komitet ds. audytów składa się z 5 członków, których wybiera
i odwołuje walne zgromadzenie spośród członków rady
nadzorczej lub osób trzecich. Członkowie komitetu ds. audytów
nie mogą być członkami zarządu ani prokurentami.
Komitet ds. audytów wybiera swego przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego. Okres kadencji poszczególnych
członków jest czteroletni. Adres służbowy członków komitetu
ds. audytów jest zgodny z siedzibą Spółki: Duhová 2/1444,
140 53 Praga 4. Komitet ds. audytów spotyka się
z reguły raz na dwa miesiące. W 2012 r. odbyło się
5 posiedzeń zwyczajnych.

Członkowie komitetu ds. audytów

Ján Dzvoník
przewodniczący komitetu ds. audytów od 8.3.2012 r.,
członek komitetu ds. audytów od 1.6.2011 r.
Absolwent Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Bratysławie, kierunek automatyczne systemy
zarządzania w ekonomii.
Kompetencje menedżerskie i wiedzę fachową zdobył
głównie pełniąc funkcję wiceministra obrony oraz członka
komitetu wykonawczego Funduszu Majątku Narodowego
Republiki Czeskiej.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

MERO ČR, a.s. – członek rady nadzorczej od 25.6.2008 r.,
ponownie wybrany od 19.9.2012 r. (OK 4-letni),
przewodniczący rady nadzorczej od 5.8.2008 r., ponownie
wybrany od 2.10.2012 r. oraz członek komitetu ds. audytów
od 16.12.2009 r. (OK 4-letni),
MERO GERMANY AG – przewodniczący rady nadzorczej
od 28.6.2012 r.,
Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. – członek zarządu
od 11.10.2012 r. (OK 5-letni),
MERO GERMANY AG – wiceprzewodniczący rady
nadzorczej w latach 2009–2012,
ALIATROS spol. s r.o. – wspólnik i członek zarządu
w latach 2008–2010,
Česká pošta, s.p. – członek rady nadzorczej w latach
2007–2009.

Lubomír Klosík
wiceprzewodniczący komitetu ds. audytów od 8.3.2012 r.,
członek komitetu ds. audytów od 13.5.2009 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym członków
rady nadzorczej.

Drahoslav Šimek
członek komitetu ds. audytów od 13.5.2009 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym członków
rady nadzorczej.

Jiřina Vorlová
członkini komitetu ds. audytów od 18.12.2012 r.
Absolwentka Wydziału Handlowego Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Pradze, kierunek ekonomia handlu
wewnętrznego.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobyła głównie pełniąc funkcję
kierowniczki samodzielnego działu wspierania działalności
gospodarczej Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.

ČEPRO, a.s. – członkini rady nadzorczej od 23.2.2011 r.,
I wiceprzewodnicząca rady nadzorczej od 31.3.2011 r.,
PPP Centrum a.s. – członkini zarządu od 1.3.2012 r.
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Zasady wynagradzania członków zarządu,
rady nadzorczej i komitetu ds. audytów

Wynagrodzenia członków zarządu, rady nadzorczej
i komitetu ds. audytów, włącznie z wszystkimi świadczeniami
pozapłacowymi, podlegają zatwierdzeniu przez walne
zgromadzenie Spółki. Zgodnie z uchwałami przyjętymi
przez walne zgromadzenie Spółka zawiera z poszczególnymi
członkami organów umowy pełnienia funkcji.

Członkom organów Spółki przysługują następujące
wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe:

stałe wynagrodzenie członka zarządu i rady nadzorczej –
wypłacane regularnie z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy.
W przypadku choroby członka zarządu przez pierwsze
30 dni stałe wynagrodzenie miesięczne zachowane zostaje
w pełnej wysokości; jeżeli członek zarządu przebywa
na zwolnieniu lekarskim bez przerwy przez ponad 30 dni,
o wysokości miesięcznego wynagrodzenia za okres
od 31. dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim aż
do jego końca zadecyduje zarząd, przy czym wysokość
miesięcznego wynagrodzenia nie może wynosić mniej niż
50 % określonego stałego wynagrodzenia miesięcznego.
W przypadku tymczasowej niezdolności członka rady
nadzorczej do pełnienia swojej funkcji z powodu choroby
lub długotrwałej nieobecności wynagrodzenie za dany
okres przysługuje mu w przypadku, gdy przekaże
przewodniczącemu rady nadzorczej na piśmie stanowisko
dotyczące omawianych punktów przed ich rozpatrzeniem
przez radę, o ile rada nadzorcza nie zadecyduje inaczej.
O przyznaniu wynagrodzenia w przypadku tymczasowej
niemożności pełnienia funkcji decyduje rada nadzorcza.
wynagrodzenie członka komitetu ds. audytów – wypłacane
regularnie z dołu za każdy miesiąc kalendarzowy.
W przypadku tymczasowej niezdolności członka komitetu
ds. audytów do pełnienia funkcji z powodu choroby
lub długotrwałej nieobecności wynagrodzenie za dany
okres przysługuje mu w przypadku, gdy przekaże
przewodniczącemu komitetu ds. audytów na piśmie
stanowisko dotyczące omawianych punktów przed ich
rozpatrzeniem przez komitet, o ile komitet ds. audytów
nie zadecyduje inaczej. O przyznaniu wynagrodzenia
w przypadku tymczasowej niemożności pełnienia funkcji
decyduje komitet ds. audytów.
wynagrodzenie zadaniowe – za spełnienie konkretnych
zadań wyznaczonych przez walne zgromadzenie członek
zarządu może otrzymać wynagrodzenie zadaniowe
w maksymalnej wysokości sześciokrotności wynagrodzenia
miesięcznego. Szczegółowe decyzje w tej sprawie,
obejmujące również wysokość i termin płatności
wynagrodzenia zadaniowego, podejmuje zarząd
po konsultacji z radą nadzorczą w ramach zasad
określonych przez walne zgromadzenie.

tantiema – wypłacana jest członkom zarządu i rady
nadzorczej na podstawie decyzji walnego zgromadzenia.
Wysokość tantiem dla poszczególnych członków zarządu
określana jest na podstawie zasad uchwalonych
przez walne zgromadzenie.
prawa opcji – członkom zarządu przysługuje prawo
uzyskania opcji na akcje zwykłe Spółki na warunkach
określonych w umowie. Członkom rady nadzorczej
i komitetu ds. audytów prawa opcji nie przysługują.
ubezpieczenia – Spółka wykupuje dla członków zarządu
i rady nadzorczej ubezpieczenie kapitałowe na życie, które
po wygaśnięciu funkcji lub odstąpieniu Spółki od umowy
o ubezpieczeniu kapitałowym na życie zostaje bezpłatnie
przeniesione na członka zarządu lub rady nadzorczej.
samochód osobowy – członkom zarządu przysługuje
samochód osobowy do celów służbowych i prywatnych.
Członek rady nadzorczej może otrzymać samochód
osobowy do celów pełnienia funkcji. Warunki przyznania
samochodu osobowego i korzystania z niego regulują
osobne umowy. Pojazd przyznany do celów prywatnych
i służbowych podlega opodatkowaniu, zużycie paliwa
w celach prywatnych opłacane jest w formie potrącenia
z wynagrodzenia członka organu. W przypadku, kiedy
członek organu Spółki wykorzystuje przy pracy związanej
z funkcją własny samochód, koszty związane z jego
użytkowaniem do celów służbowych opłacane są
przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa.
odprawy – w przypadku zakończenia pełnienia funkcji
przed upływem czteroletniej kadencji (za wyjątkiem
przypadków rezygnacji z funkcji) członkowi zarządu
przysługuje, na warunkach określonych w umowie,
odprawa w wysokości sumy wynagrodzeń miesięcznych,
które otrzymałby w przypadku pełnienia funkcji do końca
kadencji. Warunki wypłaty odprawy reguluje umowa
pełnienia funkcji.
koszty podróży – członkowie zarządu i rady nadzorczej
w podróży służbowej otrzymują diety i kieszonkowe
podwyższone w stosunku do stawek określonych
w przepisach prawnych oraz zwrot pozostałych kosztów
na podstawie przedstawionych rachunków i ubezpieczenie.
Członkowie komitetu ds. audytów w podróży służbowej
otrzymują diety i kieszonkowe w maksymalnej wysokości
wynikającej z Kodeksu pracy.

Członkom rady nadzorczej i komitetu ds. audytów, którym
prawo nie pozwala na przyjmowanie wynagrodzenia za pracę,
nie wypłaca się wynagrodzenia miesięcznego z tytułu
pełnienia funkcji ani nie udziela się innych świadczeń,
na których przyznanie prawo nie pozwala.
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Kierownictwo najwyższego szczebla spółki ČEZ, a. s.
obejmuje osoby posiadające uprawnienia kierownicze. Jest
to dyrektor generalny i 7 podlegających mu bezpośrednio
dyrektorów pionów. Adres służbowy dyrektora generalnego
i dyrektorów pionów mieści się w siedzibie spółki ČEZ, a. s.:
Duhová 2/1444, 140 53 Praga 4.

Dyrektor generalny

Daniel Beneš
dyrektor generalny od 16.9.2011 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym zarządu.

Komitety dyrektora generalnego
Rada dyrektorów pionów, działająca w Spółce jako
organ doradczy dyrektora generalnego ds. zarządzania
na najwyższym szczeblu. W celu zapewnienia wspólnej
platformy ewaluacji znaczących projektów i inicjatyw
Grupy ČEZ na różnych etapach ich realizacji zakres
kompetencji rady dyrektorów pionów obejmuje także
sprawy, którymi dotychczas zajmowały się komitety
ds. strategii i ds. rozwoju. Rada dyrektorów pionów
spotyka się z reguły co tydzień. Tak zwane posiedzenia
strategiczne rady dyrektorów pionów są poświęcone
między innymi rozwojowi środowiska rynkowego,
projektom strategicznym, koncepcjom dla poszczególnych
elektrowni oraz zarządzaniu aktywami w poszczególnych
segmentach działalności, strukturze wydatków
inwestycyjnych oraz projektom w dziedzinie strategii
Spółki, które są następnie przedstawiane w celu podjęcia
ostatecznej decyzji odpowiednim organom Spółki.
Posiedzenia strategiczne rady dyrektorów pionów
odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

Komitet ds. ryzyka, który rozwija zintegrowany system
zarządzania ryzykiem i administruje nim zgodnie ze strategią
Grupy ČEZ, zarządza kapitałem ryzyka, na bieżąco śledzi
sumaryczne skutki podejmowanego ryzyka i sprawuje
nadzór nad samym procesem zarządzania ryzykiem
w Grupie ČEZ.
Komitet ds. bezpieczeństwa urządzeń ČEZ, a. s., który
ocenia poziom i stan bezpieczeństwa urządzeń ČEZ, a. s.
Pod względem jakości i bezpieczeństwa ocenia także
poziom kultury firmowej, aktualne lub potencjalne
problemy związane z bezpieczeństwem, kwestie jakości
i optymalne rozwiązania w tym zakresie.

Dyrektorowie pionów

Martin Novák
dyrektor pionu finansowego od 1.1.2008 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym wiceprezesa
zarządu.

Peter Bodnár
dyrektor pionu inwestycyjnego od 1.1.2008 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym członków
zarządu.

Pavel Cyrani
dyrektor pionu strategicznego od 1.10.2011 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym członków
zarządu.

Michaela Chaloupková
dyrektorka pionu zakupów od 1.1.2012 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym członków
zarządu.

Tomáš Pleskač
dyrektor pionu dystrybucyjnego i zagranicznego od 1.4.2012 r.
Dane osobowe podano w rozdziale dotyczącym członków
zarządu.
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kierownicze w ČEZ, a. s.



Alan Svoboda
dyrektor pionu handlowego od 4.1.2005 r.
Absolwent Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie,
kierunek zarządzanie informatyczne i finansowe, absolwent
MBA kierunek finanse oraz MA kierunek ekonomia
na University of Missouri w Kansas City.
Kompetencje menedżerskie oraz wiedzę fachową zdobył
głównie na stanowisku partnera McKinsey & Company
dla branży energetycznej.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 94 223 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 150 000 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 150 000 szt.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Eurelectric w Brukseli –
członek zarządu od 4.6.2012 r.,
Europejska Federacja Przedsiębiorstw Obrotu Energią
EFET w Amsterdamie – członek zarządu od 20.11.2007 r.,
ponownie wybrany od 1.11.2012 r. (OK do 31.10.2014 r.),
Wydział Gospodarki Przedsiębiorstw Wyższej Szkoły
Ekonomicznej – członek rady naukowej od 1.7.2010 r.
(OK 4-letni),
Instytut Studiów Ekonomicznych Uniwersytetu Karola –
członek rady naukowo-pedagogicznej od 9.12.2009 r.
(OK do odwołania),
Międzynarodowe Stowarzyszenie Foratom w Brukseli –
członek General Assembly oraz Executive Commitee
w latach 2005–2009,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Eurelectric w Brukseli –
zastępca członka zarządu w latach 2005–2012.

Ladislav Štěpánek
pełniący obowiązki dyrektora pionu produkcyjnego
od 1.2.2013 r.
Absolwent Wydziału Maszynowego Politechniki Czeskiej
w Pradze.
Wiedzę menedżerską i fachową zdobył głównie pełniąc
funkcję dyrektora kancelarii dyrektora generalnego i zarządu
oraz dyrektora działu cyklu paliwowego w ČEZ, a. s.

Liczba posiadanych akcji ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 15 000 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.12.2012 r.: 0 szt.
Liczba posiadanych opcji na akcje ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.: 0 szt.

Członkowie kierownictwa najwyższego szczebla ČEZ, a. s.,
których członkostwo wygasło w 2012 r. lub później,
do chwili zamknięcia Raportu rocznego:

Vladimír Hlavinka
dyrektor pionu produkcyjnego od 1.1.2008 r. do 31.1.2013 r.

Hana Krbcová
dyrektorka pionu personalnego od 1.10.2009 r. do 30.6.2012 r.

Jiří Kudrnáč
dyrektor pionu dystrybucyjnego od 1.1.2008 r. do 31.3.2012 r.
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Znaczące zmiany organizacyjne
Z dniem 1.1.2012 r. weszła w życie zmiana organizacyjna,
stanowiąca początek serii procesów upraszczania
i zwiększania efektywności zarządzania liniowego Spółką
na najwyższym szczeblu.
W ramach tych zmian zlikwidowano pion dyrektora
wykonawczego włącznie z funkcją dyrektora wykonawczego.
Niektóre działy przeniesiono do pionu dyrektora
generalnego, dział zakupów przekształcono w samodzielny
pion, który będzie zapewniał centralizację wszystkich
procesów zakupowych włącznie z cyklem paliwowym.
Pion administracyjny i pion personalny podporządkowano
dyrektorowi pionu finansowego.
Pion dystrybucyjny natomiast został podporządkowany
dyrektorowi pionu international (zagranicznego).
Z dniem 1.4.2012 r. połączono pion dystrybucyjny
podlegający dyrektorowi pionu international z pionem
international, w wyniku czego powstał nowy pion
dystrybucyjny i zagraniczny.
Z dniem 1.7.2012 r. nastąpiła transformacja pionów
personalnego i administracyjnego w działy podlegające
bezpośrednio dyrektorowi pionu finansowego. Powodami
do tych zmian organizacyjnych były stworzenie warunków
dla dalszego podnoszenia efektywności oraz udana
realizacja projektu świadczenia usług.
Z dniem 1.10.2012 r. zgodnie z uchwałami walnego
zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się w dniu 26.6.2012 r.,
wniesiono część przedsiębiorstwa „Jednostka Organizacyjna
– Elektrownia Počerady“ do samodzielnej spółki akcyjnej
Elektrárna Počerady, a.s.
Z dniem 1.1.2013 r. poszerzono zakres działalności spółki
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. (zaczęła funkcjonować jako
centrum usług wspólnych). Od spółki ČEZ, a. s. przejęła ona
część działalności działu księgowości i działu usług
personalnych Grupy ČEZ oraz działalność spółki ČEZ Správa
majetku, s.r.o.
Z dniem 1.2.2013 r. wniesiono część przedsiębiorstwa
„Jednostka Organizacyjna – Elektrownia Dětmarovice“
do samodzielnej spółki akcyjnej Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Opis zakresów kompetencji na dzień 31.12.2012 r.
W skład kierownictwa najwyższego szczebla wchodzi
dyrektor generalny oraz dyrektorowie poszczególnych pionów.

Dyrektor generalny
Dyrektor generalny realizuje decyzje zarządu i podejmuje
decyzje dotyczące Spółki w sprawach, które nie są
zastrzeżone do kompetencji walnego zgromadzenia, rady
nadzorczej lub zarządu.
Dyrektor generalny kieruje pracą dyrektorów pionów
finansowego, strategicznego, dystrybucyjnego i zagranicznego,
handlowego, produkcyjnego, inwestycyjnego oraz pionu
zakupów i zapewnia zarządzanie ogólne działami należącymi
do pionu dyrektora generalnego.
Jest odpowiedzialny za kwestie strategiczne związane z
Grupą ČEZ oraz politykę zewnętrzną Spółki.
Pod względem merytorycznym zarządza jednostkami zależnymi
w dziedzinie wydobycia i sprzedaży węgla brunatnego.

Dyrektorowie pionów

Dyrektor pionu finansowego
Jest odpowiedzialny za zarządzanie ekonomiczne i finansowe,
zarządzanie zasobami ludzkimi oraz za efektywne ustawienie
i funkcjonowanie usług wspomagających.
Podlega mu obszar finansowania, controllingu centralnego,
księgowości, podatków, zarządzania ryzykiem, zarządzania
technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi,
udziałami majątkowymi i polityka personalna.
Pod względem merytorycznym zarządza spółkami zależnymi
w dziedzinie technologii informacyjnych i usług korporacyjnych.
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Dyrektor pionu produkcyjnego
Jest odpowiedzialny za efektywną produkcję energii
elektrycznej i ciepła prowadzoną w zgodzie ze standardami
bezpieczeństwa oraz za sprawność systemu konserwacji
i utrzymywanie stanu elektrowni oraz zdolności ich personelu
na wymaganym poziomie.
Zapewnia zarządzanie źródłami produkcyjnymi (zarządzanie
technologią) oraz usługi centralnej inżynierii.
Pod względem merytorycznym zarządza spółkami zależnymi
w dziedzinie produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Dyrektor pionu strategicznego
Jest odpowiedzialny za formułowanie strategii, projektów
i oceny okazji i kierunków rozwoju biznesowego, alokację
kapitału, strategiczne zarządzanie aktywami, optymalizację
efektywności Grupy ČEZ oraz zarządzanie projektami
i know-how projektowym.
Koordynuje naukę i badania w ramach Grupy ČEZ.

Dyrektor pionu inwestycyjnego
Jest odpowiedzialny za budowę nowych i kompleksową
modernizację istniejących bloków elektrowni w kraju
i za granicą (za wyjątkiem budowy parków elektrowni
wiatrowych) oraz za wsparcie techniczne projektów
akwizycyjnych.
Odpowiada za prowadzenie działalności w sposób zgodny
z wymogami w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony
przed promieniowaniem oraz bezpieczeństwa ogólnego.
Pod względem merytorycznym zarządza w spółkach
zależnych obszarem inwestycji i inżynierii.

Dyrektor pionu dystrybucyjnego i zagranicznego
Jest odpowiedzialny za działalność zagraniczną (za wyjątkiem
obrotu hurtowego energią elektryczną oraz obrotu gazem
ziemnym), segment dystrybucji i transfer najlepszej praktyki
pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi, za realizację fuzji
i akwizycji (M&A) oraz za zarządzanie odnawialnymi źródłami
energii (OZE).
Zapewnia zarządzanie merytoryczne zagranicznymi
udziałami majątkowymi.
Pod względem merytorycznym zarządza spółkami zależnymi
w dziedzinach dystrybucji energii elektrycznej klientom
końcowym, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnych
oraz działalnością związaną z pomiarem zużycia energii
elektrycznej przy pomocy liczników.

Dyrektor pionu handlowego
Jest odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej
z produkcji, trading i zarządzanie merytoryczne zagranicznymi
przedstawicielstwami handlowymi.
Zapewnia zawieranie kontraktów długoterminowych w celu
stabilizacji marży z produkcji energii elektrycznej, optymalizację
portfela oraz wsparcie sprzedaży.
Pod względem merytorycznym zarządza spółkami zależnymi
w dziedzinie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego
klientom końcowym włącznie z ich obsługą.

Dyrektorka pionu zakupów
Kompleksowo zapewnia zakupy i sprzedaż, wsparcie
sprzedaży, logistyki i magazynowania, zarządzanie metodyczne
logistyką dla Spółki i Grupy ČEZ w kraju (za wyjątkiem
zakupów i sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, wybranych
mediów i usług finansowych).
Za granicą zapewnia zakupy w powiązaniu z budową
nowych i kompleksową modernizacją istniejących źródeł
i koordynuje pozostałą działalność w zakresie zakupów,
sprzedaży lub logistyki.
Pod względem merytorycznym zarządza spółkami
zależnymi w dziedzinie zakupów i sprzedaży materiałów
elektromontażowych.

Zasady wynagradzania dyrektora generalnego
i dyrektorów pionów
Zawieranie umów menedżerskich z pracownikami szczebla
kierowniczego, którzy równocześnie są członkami zarządu,
i z dyrektorami pionów Spółki (dalej tylko pracownicy
szczebla kierowniczego), oraz sposób ich wynagradzania
podlegają uprzedniej akceptacji rady nadzorczej, podobnie jak
wyznaczanie i ewaluacja konkretnych zadań dla pracowników
szczebla kierowniczego.
Warunki wynagradzania tych pracowników szczebla
kierowniczego regulują umowy menedżerskie zawieranie z nimi
przez Spółkę na czas pracy na odpowiednim stanowisku.
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Pracownikom szczebla kierowniczego przysługują
następujące świadczenia:

podstawowe wynagrodzenie miesięczne – jest ono
wypłacane regularnie za każdy miesiąc kalendarzowy.
Podstawowe wynagrodzenie miesięczne obejmuje
rzeczywisty czas pracy.
premia roczna – przysługuje pracownikowi szczebla
kierowniczego poza podstawową płacą miesięczną
w zależności od spełnienia z góry określonych kryteriów.
Udział premii rocznej w wynagrodzeniu całkowitym
(wynagrodzenie podstawowe plus premia roczna) może
wynosić od 60,0 do 77,8 % w przypadku dyrektorów
pionów i dyrektora generalnego, za wyjątkiem dyrektora
pionu inwestycyjnego.
Kryteria przyznawania indywidualnej premii rocznej
pracownikom szczebla kierowniczego Spółki wynikają
ze strategicznych priorytetów i głównych celów Spółki,
które dyrektor generalny ogłasza co roku w drodze
rozporządzenia. Na 2012 r. wagi poszczególnych kryteriów
określone zostały w następujący sposób:
– 10 % – wskaźnik ekonomiczny dla Grupy ČEZ (ROIC),
– 20 % – wskaźnik ekonomiczny związany z kosztami

i przychodami zarządzanej jednostki,
– 70 % – konkretnie wyznaczone wskaźniki oraz wskaźniki

dotyczące terminów.
Ostateczna wysokość premii rocznej jest uwarunkowana
poziomem realizacji planu dotyczącego wskaźników
EBITDA Grupy ČEZ oraz ROIC Grupy ČEZ.
Zadania dla poszczególnych pracowników szczebla
kierowniczego określa i ich realizację ocenia bezpośredni
przełożony danego pracownika na podstawie decyzji
zarządu Spółki po uprzednim uzyskaniu akceptacji rady
nadzorczej, natomiast w przypadku dyrektora generalnego
zarząd po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej.
Wskaźniki ekonomiczne wynikają z budżetu
zatwierdzonego przez zarząd i rozpatrzonego przez radę
nadzorczą Spółki, ich osiąganie ocenia dział controllingu
na podstawie (skonsolidowanego) sprawozdania
finansowego Spółki / Grupy ČEZ lub spełnienia innych
wymiernych kryteriów.
premie strategiczne – w przypadku dyrektora pionu
inwestycyjnego ze względu na specyficzny charakter
jednostki, którą zarządza, stosowany jest system premii
strategicznych związanych z realizacją konkretnych zadań
długoterminowych w dziedzinie budowy i modernizacji
źródeł. Wypłaty premii powiązane są ze spełnieniem
z góry określonych kryteriów, takich jak przestrzeganie
harmonogramu czasowego, budżetu i parametrów
technicznych poszczególnych projektów.
prawa opcji – na podstawie decyzji zarządu Spółki, po jej
zaakceptowaniu przez radę nadzorczą, wybranym
pracownikom szczebla kierowniczego przysługuje
prawo uzyskania opcji na zakup akcji zwykłych Spółki
na warunkach określonych w umowie opcji.

samochód osobowy – pracownikom szczebla kierowniczego
przysługuje prawo do samochodu osobowego, który
może być wykorzystywany w celach służbowych oraz
prywatnych, warunki reguluje specjalna umowa. Samochód
przyznany do celów prywatnych i służbowych podlega
opodatkowaniu. Zużycie paliw do celów prywatnych jest
opłacane przez danego pracownika w formie potrącenia
z wynagrodzenia. W przypadku, kiedy pracownik szczebla
kierowniczego wykorzystuje przy pracy własny samochód,
koszty związane z jego użytkowaniem opłacane są
przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa.
ubezpieczenia – na podstawie decyzji zarządu Spółka
opłaca wybranemu pracownikowi szczebla kierowniczego
na własny koszt ubezpieczenie kapitałowe na życie, które
po wygaśnięciu funkcji lub odstąpieniu Spółki od umowy
o ubezpieczeniu kapitałowym na życie zostaje bezpłatnie
przeniesione na danego pracownika.
koszty podróży – pracownicy szczebla kierowniczego
w podróży służbowej otrzymują diety i kieszonkowe
podwyższone w stosunku do powszechnie
obowiązujących stawek.
odprawa – jest wypłacana zgodnie z Kodeksem
pracy i warunkami określonymi w obowiązującym
układzie zbiorowym.
rekompensata pieniężna na podstawie porozumienia
o zakazie konkurencji – ze względu na charakter
informacji, wiedzy i wiadomości, w posiadanie których
pracownik szczebla kierowniczego wchodzi w czasie
trwania stosunku pracy, pracodawca zobowiązuje się
do udzielenia pracownikowi szczebla kierowniczego
po zakończeniu stosunku pracy rekompensaty pieniężnej
na okres określony w porozumieniu o zakazie konkurencji,
na warunkach ustalonych tamże. Rekompensata pieniężna
wypłacana jest z dołu za każdy miesiąc.
wspieranie mobilności – pracodawca dofinansowuje
pracownikom szczebla kierowniczego, którzy objęci są
Programem Mobilności, część kosztów zakwaterowania
w miejscu pełnienia obowiązków i przejazdy do rodziny.
świadczenia pracownicze – pracownikom szczebla
kierowniczego przysługuje ponadstandardowa opieka
zdrowotna. Wszystkim pracownikom szczebla kierowniczego
przysługują świadczenia uzgodnione w obowiązującym
układzie zbiorowym.

Jeżeli pracownik szczebla kierowniczego pełni równocześnie
funkcję członka zarządu Spółki, świadczenia z tytułu opcji
na zakup akcji, prawa do samochodu osobowego i kosztów
podróży nie podlegają sumowaniu.
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Informacje dodatkowe o osobach
posiadających uprawnienia kierownicze
w ČEZ, a. s.

Informacje o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych (kwoty brutto), o pożyczkach oraz papierach wartościowych

Jednostka Rada nadzorcza Zarząd Osoby posiadające
uprawnienia
kierownicze

Informacje o dochodach pieniężnych i niepieniężnych
Wynagrodzenie podstawowe 1) tys. CZK 2 315 – 52 922

Wynagrodzenia uzależnione od wyników Spółki
oraz rekompensaty płacowe 1) tys. CZK 77 – 63 085

Premie dla członków organów Spółki tys. CZK 8 298 5 418 –

Tantiemy za 2011 r. wypłacone członkom organów tys. CZK 16 043 9 457 –

Odprawy i rekompensaty pieniężne tys. CZK – – –

Pozostałe dochody pieniężne tys. CZK 8 569 2 464 5 768

w tym: dofinansowanie do funduszu emerytalnego 1) tys. CZK 62 – 105

ubezpieczenie kapitałowe na życie tys. CZK 8 449 2 464 5 335

korzystanie z konta osobistego pracownika 1) tys. CZK 58 – 122

premia przy okazji jubileuszu życiowego 1) tys. CZK – – –

zwroty kosztów krajowej podróży służbowej ponad limit tys. CZK – – 3

zwroty kosztów zagranicznych podróży służbowych ponad limit tys. CZK – – 203

inne dochody pieniężne tys. CZK – – –

Pozostałe dochody niepieniężne 1) tys. CZK 935 2 151 549

w tym: samochód służbowy także dla potrzeb prywatnych tys. CZK 921 2 120 464

telefon komórkowy także dla potrzeb prywatnych tys. CZK 14 31 8

Program Mobilności tys. CZK – – 77

inne dochody niepieniężne tys. CZK – – -

Dochody od jednostek będących pod kontrolą emitenta tys. CZK 394 – 10 000

w tym: wynagrodzenia dla członków organów jednostek kontrolowanych tys. CZK 394 – 9 993

ubezpieczenie kapitałowe na życie tys. CZK – – 3

samochód służbowy także dla potrzeb prywatnych 1) tys. CZK – – –

inne dochody pieniężne i niepieniężne tys. CZK – – 4

Informacje o pożyczkach i o papierach wartościowych
Pożyczki udzielone przez emitenta tys. CZK – – –

Pożyczki udzielone przez podmioty pod kontrolą emitenta tys. CZK – – –

Liczba opcji w posiadaniu na dzień 31.12.2011 r. szt. 750 000 1 152 602 385 000

średnia cena opcji CZK 1 192,74 972,10 911,33

Liczba opcji przysługujących od 2012 r. szt. – 663 906 50 000

średnia cena opcji CZK – 718,42 738,98

Liczba akcji zakupionych na podstawie praw opcji szt. – – –

średnia cena opcji CZK – – –

z tego wynikający opodatkowany dochód niepieniężny mln CZK – – –

Liczba opcji wygasłych szt. 750 000 160 000 –

średnia cena opcji CZK 1 192,74 1 089,54 –

Liczba opcji posiadanych przez beneficjentów,
którzy przestali pełnić odpowiednie funkcje szt. – – 285 000

średnia cena opcji CZK – – 908,56

Liczba przysługujących opcji na dzień 31.12.2012 r. szt. – 1 656 508 150 000

średnia cena opcji CZK – 859,08 859,14

Liczba akcji Spółki na dzień 31.12.2012 r.
będących w posiadaniu członków organów i pozostałych osób
posiadających uprawnienia kierownicze 2) szt. 5 282 1 116 94 223

1) Świadczenia pieniężne i niepieniężne dla członków rady nadzorczej podane w tych pozycjach obejmują także dochody wynikające z ich obecnego lub
wcześniejszego stosunku pracy ze Spółką.

2) Podano dane dotyczące osób, które były członkami organów Spółki lub osobami posiadającymi uprawnienia kierownicze z innego tytułu na dzień 31.12.2012 r.
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Informacje dotyczące praw opcji przysługujących członkom organów spółki ČEZ i innym osobom posiadającym uprawnienia
kierownicze w niniejszym Raporcie rocznym podano w takiej postaci, jaka wynika z umów opcji rzeczywiście zawartych przed
odpowiednią datą. Dotyczy to praw opcji, w przypadku których wszystkie warunki wynikające z umowy opcji zostały spełnione
a beneficjent może wykorzystać je w odpowiednim dniu, a poza tym praw opcji, które będzie można wykorzystać w przyszłości,
a także praw opcji, w przypadku których dotychczas nie spełniono wszystkich warunków wynikających z umowy opcji, ale
w przyszłości w przypadku ich spełnienia będą mogły być wykorzystane.

Skazanie za oszustwa za ostatnie 5 lat:
Żaden z członków rady nadzorczej, zarządu ani żadna z osób posiadających uprawnienia kierownicze nie zostali skazani
za oszustwa.

Postępowania upadłościowe, administracja lub likwidacje za poprzednie 5 lat:
Jiří Volf był w latach 2000–2008 członkiem zarządu stowarzyszenia pożytku publicznego Instytut Wirtualny – Centrum
Internetowe Nauk Społecznych, w likwidacji (Virtuální institut – Internetové centrum pro sociální studia, o.p.s., v likvidaci).
W 2008 r. zamknięto likwidację i stowarzyszenie wykreślono z rejestru podmiotów gospodarczych. W latach 2008–2011 był
członkiem zarządu spółki Daňová akademie s.r.o. w likwidacji.
Daniel Beneš w latach 2006–2009 był członkiem i przewodniczącym rady nadzorczej Coal Energy, a.s., w likwidacji.
Martin Novák jest członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej Vyhlídka, w likwidacji, która przekształciła się we wspólnotę
mieszkaniową Suchý vršek 2101–2106, w której jest członkiem komitetu. Likwidacja spółdzielni trwa.

Urzędowe oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów statutowych lub regulacyjnych (włącznie
z określonymi organizacjami zawodowymi) oraz ewentualne sądowe orzeczenia niezdolności do pełnienia funkcji
członka organów administracyjnych, kierowniczych lub nadzorczych:
Na podstawie decyzji Czeskiego Banku Narodowego z dnia 15.5.2008 r. Martin Roman otrzymał karę pieniężną w wysokości
50 000 CZK za złamanie obowiązków wynikających z § 125, ust. 5 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym
w związku z popełnieniem wykroczenia w myśl § 184, ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
Alan Svoboda w 2006 r. został oskarżony o bezprawne wykorzystanie poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi
na podstawie § 128, ust. 1 i ust. 3 Kodeksu karnego. Na mocy decyzji Sądu Miejskiego w Pradze z dnia 18.3.2009 r. został
oczyszczony z zarzutów popełnienia przestępstwa a sprawę przekazano Czeskiemu Bankowi Narodowemu w celu zakończenia
dochodzenia w sprawie możliwego wykroczenia. W ramach postępowania administracyjnego Czeski Bank Narodowy wydał
orzeczenie o popełnieniu wykroczenia przy obrocie akcjami ČEZ, a. s. w 2005 r. Alan Svoboda złożył skargę administracyjną,
żądając uchylenia decyzji Czeskiego Banku Narodowego. W dniu 3.4.2012 r. Sąd Miejski w Pradze prawomocnie uchylił
orzeczenie Czeskiego Banku Narodowego o popełnieniu wykroczenia.

ČEZ, a. s. Informacje dodatkowe o osobach posiadających uprawnienia kierownicze w ČEZ, a. s.

050



Informacje o umowach o pracę lub innych umowach z emitentem lub jego spółkami zależnymi przewidujących
świadczenia przy zakończeniu stosunku pracy:
Członkowie rady nadzorczej pełnią swe funkcje w oparciu o umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej ČEZ, a. s.,
natomiast członkowie komitetu ds. audytów w oparciu o umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s.
Umowy te zawierają także artykuł dotyczący zakazu konkurencji. Jeden z członków rady nadzorczej zawarł umowę
o świadczeniu usług konsultacyjnych. Niektórzy z członków rady nadzorczej oraz komitetu ds. audytów zawarli umowy
o użytkowaniu powierzonego pojazdu osobowego.
Członkowie zarządu pełnią swe funkcje na podstawie umowy pełnienia funkcji członka zarządu. W przypadku zakończenia
pełnienia funkcji przed upływem czteroletniej kadencji (za wyjątkiem przypadków rezygnacji z funkcji) członkowi zarządu
przysługuje, na warunkach określonych w umowie, odprawa w wysokości sumy wynagrodzeń miesięcznych, które otrzymałby
w przypadku pełnienia funkcji do końca kadencji. Wszyscy członkowie zarządu zawarli porozumienia o zakazie konkurencji.
Ponadto zawarli umowy opcji, umowy o korzystaniu z powierzonego pojazdu osobowego oraz umowy o ubezpieczeniu
kapitałowym na życie.
Dyrektorowie pionów pełnią swe funkcje na podstawie umów o pracę. Jeden z dyrektorów pionów zawarł umowę o premii
w przypadku spełnienia konkretnego zadania, w której wyznaczono specjalną premię docelową. W przypadku zakończenia
stosunku pracy umowy nie przewidują żadnych specjalnych udogodnień. Z jednym z dyrektorów pionów, niebędącym
członkiem zarządu, zawarto umowę opcji.

Możliwe konflikty interesów:
Żadna z osób posiadających uprawnienia kierownicze nie znajduje się w związku z pracą na rzecz ČEZ, a. s. w sytuacji
konfliktu interesów.

Porozumienia z głównymi akcjonariuszami lub innymi podmiotami w sprawie wyboru na obecnie zajmowane stanowisko:
W przypadku żadnej z osób posiadających uprawnienia kierownicze nie zawarto uprzedniego porozumienia w sprawie wyboru
na obecnie zajmowane stanowisko. Członkowie rady nadzorczej niebędący pracownikami ČEZ, a. s. są powoływani na podstawie
decyzji walnego zgromadzenia, zazwyczaj na podstawie propozycji akcjonariusza większościowego. Członkowie rady nadzorczej
będący pracownikami ČEZ, a. s. są wybierani na swoje stanowiska w regulaminowych wyborach.

Porozumienie z emitentem o ograniczeniu dysponowania jego papierami wartościowymi:
Beneficjenci programu opcji, którego parametry zostały zatwierdzone przez walne zgromadzenie w maju 2008 r., są zobowiązani
po nabyciu akcji na podstawie wykorzystanej puli opcji każdorazowo zachować w posiadaniu taką liczbę akcji ČEZ, a. s., której
wartość odpowiada 20 % zysku osiągniętego w dniu, w którym beneficjent zażądał zrealizowania opcji. Beneficjenci są
zobowiązani do utrzymania tych akcji w posiadaniu aż do momentu zakończenia udziału w programie opcji.
Część beneficjentów programu opcji posiadających umowy opcji zawarte w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami, które
odbyły się w maju 2006 r. i w maju 2008 r., ma na podstawie tych umów obowiązek utrzymywania w posiadaniu 10 % nabytych
akcji z każdej wykorzystanej puli opcji aż do zakończenia udziału w programie opcji.
Przed walnym zgromadzeniem, które odbyło się w maju 2006 r., obowiązek beneficjenta do utrzymywania w posiadaniu
określonej liczby akcji nabytych na podstawie opcji nie był objęty parametrami programu opcji.
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Przestrzeganie Kodeksu zarządzania
i administracji spółek

Zarządzanie i administracja Spółki opiera się na zaleceniach Kodeksu zarządzania i administracji spółek 2004 r. (Corporate
Governance Codex). Spółka ČEZ, a. s. uczestniczyła w opracowaniu tego dokumentu dla Republiki Czeskiej i realizuje jego
postanowienia pod wszystkimi istotnymi względami. Kodeks został opracowany pod patronatem ówczesnej Komisji ds. Papierów
Wartościowych i można go znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej pod linkiem
www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Kodex_spravy_a_rizeni_spolecnosti_2004.pdf .
Ważne informacje dotyczące organów Spółki, opis sposobu ich powoływania, ich aktualny skład, informacje o sposobie
wynagradzania członków tych organów oraz spis komitetów rady nadzorczej można znaleźć na stronach 24–43 niniejszego
Raportu rocznego. ČEZ, a. s. przestrzega wszystkich postanowień Kodeksu handlowego dotyczących ochrony praw
akcjonariuszy, zwołuje walne zgromadzenie i zapewnia równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy.
Spółka ČEZ, a. s. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych (GPW) zobowiązana jest do przestrzegania kodeksu ogłoszonego przez tę giełdę.
W ramach przygotowania do wprowadzenia akcji na ten rynek spółka ČEZ, a. s. opublikowała deklarację zgodności z kodeksem
ogłoszonym przez GPW. W dniu 6.4.2011 r. spółka ČEZ, a. s. opublikowała informację o przestrzeganiu kodeksu w roku 2010,
która jest dostępna w języku czeskim, angielskim i polskim na stronie internetowej Grupy ČEZ w sekcji „Obowiązek informacyjny“.
Od chwili opublikowania tej informacji aż do zamknięcia niniejszego Raportu rocznego sposób przestrzegania kodeksu
nie zmienił się w stosunku do opublikowanego stanu.
Kodeks GPW można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w języku angielskim
na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/english/regulacje/bestpractices%2019_10_2011_en.pdf ,
w języku polskim na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_19_10_2011_
final.pdf .

ČEZ, a. s. w swojej działalności przestrzega wszystkich istotnych zasad Kodeksu GPW, niemniej jednak z niżej podanych
powodów praktyka w spółce ČEZ w 2012 r. w następujących przypadkach odbiegała od postanowień Kodeksu GPW:
1) Kodeks GPW wymaga, aby w zawiadomieniach o walnych zgromadzeniach publikowane były dane biograficzne i inne

informacje o kandydatach proponowanych na członków rady nadzorczej. Ze względu na to, że kandydatury są zgłaszane
przez akcjonariuszy, ČEZ, a. s. nie posiada żadnych narzędzi umożliwiających pozyskanie od nich informacji o osobach
kandydatów.

2) ČEZ, a. s. w zakresie sposobu rotacji spółki audytorskiej przeprowadzającej badanie wykazów finansowych postępuje
zgodnie z obowiązującą ustawą nr 93/2009 Dz. U. R. Cz. o biegłych rewidentach, która kompleksowo reguluje ten obszar.
Dlatego uważa za zbędne dodatkowe określanie zasad w tej dziedzinie w formie przepisu wewnętrznego, który według
Kodeksu GPW powinien być opublikowany na stronie internetowej Spółki.
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3) ČEZ, a. s. wymaga od członków rady nadzorczej, aby co roku przekazali Spółce oświadczenie honorowe dotyczące
możliwych konfliktów interesów, co zdaniem ČEZ, a. s. obejmuje także ich ewentualne powiązania (finansowe, rodzinne)
z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % praw głosu na walnym zgromadzeniu, których zidentyfikowania wymaga
Kodeks GPW.

4) Według Kodeksu GPW członkowie rady nadzorczej nie powinni rezygnować z funkcji w przypadku, gdy takie postępowanie
mogłoby stanowić zagrożenie dla funkcjonowania tego organu lub jego zdolności do podejmowania uchwał. W spółce
ČEZ, a. s. jednak istnieje skuteczny mechanizm zapobiegający powstaniu takiej sytuacji. Polega on na tym, iż rada
nadzorcza uprawniona jest do powołania członków rezerwowych na czas do najbliższego walnego zgromadzenia.
Procedura ta może zostać zastosowana tylko w przypadku, kiedy co najmniej połowa członków rady nadzorczej (zazwyczaj
4 osoby) wybrana została przez walne zgromadzenie.

5) Kodeks GPW wymaga, aby co najmniej 2 członków rady nadzorczej było niezależnych od spółki ČEZ i osób z nią
związanych. To kryterium na dzień 31.12.2012 r. było spełnione, niemniej jednak ogólnie rzecz biorąc Spółka nie posiada
żadnych narzędzi pozwalających zagwarantować jego spełnienie, ponieważ członkowie rady nadzorczej są wybierani
przez akcjonariuszy i pracowników, w związku z czym ČEZ, a. s. nie ma wpływu na skład rady nadzorczej.

6) ČEZ, a. s. na poziomie ogólnym nie wyklucza obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na walnym
zgromadzeniu ČEZ, a. s. Jeżeli przedstawiciele ci nie są akcjonariuszami Spółki, ich obecność na jej walnym zgromadzeniu
wymaga zgody zarządu.

7) Rozpoczęcie wypłat dywidendy zgodnie z Kodeksem GPW powinno nastąpić jak najwcześniej po dniu dywidendy,
najpóźniej po upływie 15 dni roboczych. Wewnętrzne wytyczne dotyczące zarządzania w ČEZ, a. s. nie regulują tej kwestii,
dlatego walne zgromadzenie każdorazowo podejmuje w tej sprawie uchwałę o wypłacie dywidendy.

8) Kodeks GPW wymaga, aby akcjonariusze mogli wziąć udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków
elektronicznych:
– transmisja bezpośrednia z obrad walnego zgromadzenia,
– obustronna komunikacja w czasie rzeczywistym umożliwiająca akcjonariuszowi udział w dyskusji, pomimo że akcjonariusz

nie znajduje się w miejscu, w którym odbywa się walne zgromadzenie,
– głosowanie na walnym zgromadzeniu albo osobiście, albo za pośrednictwem pełnomocnika.
Akcjonariusze mają możliwość udziału w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika, który osobiście
i bezpośrednio w nim uczestniczy.
Aby możliwy był udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu poprzez środki komunikacji zdalnej, Kodeks handlowy wymaga
wprowadzenia odpowiedniego przepisu w statucie. Spółka ČEZ postanowiła ze względów techniczno-organizacyjnych
związanych z zapewnieniem przebiegu walnego zgromadzenia nie wprowadzać w statucie możliwości uczestnictwa
akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem wyżej opisanych sposobów komunikacji zdalnej.

9) Spółka ČEZ w zakresie udzielania i publikowania odpowiedzi na pytania akcjonariuszy postępuje zgodnie z odpowiednimi
regulacjami prawnymi, wymagającymi zapewnienia odpowiedzi na pytania akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu.
Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych punktów programu mogą być przekazane akcjonariuszom również poprzez ich
opublikowanie na stronie internetowej Spółki najpóźniej w dniu poprzedzającym walne zgromadzenie, przy czym są one
do dyspozycji także w miejscu odbywania walnego zgromadzenia. Pytania i odpowiedzi wchodzą w skład protokołu
z obrad walnego zgromadzenia, który jest udostępniany akcjonariuszom na żądanie. ČEZ, a. s. obecnie wbrew wymogom
Kodeksu GPW nie publikuje ich na swojej stronie internetowej. Taki sposób udzielania odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
spółka ČEZ, a. s. uważa za wystarczający.

Grupa ČEZ Przestrzeganie Kodeksu zarządzania i administracji spółek
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Podejście do ryzyka w procesie
sprawozdawczości finansowej

Księgowość spółki ČEZ, a. s. jest prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o księgowości według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Spółka ma także
obowiązek ujawniania informacji w trybie bez zastosowania międzynarodowych standardów księgowych, jak wymaga tego
ustawa o podatku dochodowym, i wywiązuje się z niego poprzez prowadzenie księgi głównej w oparciu o czeskie przepisy
rachunkowości (CAS), przy czym dane z głównej księgi CAS są wykorzystywane wyłącznie do celów podatkowych.
Spółka ČEZ do 31.12.2012 r. ponadto świadczyła usługi prowadzenia rachunkowości wybranym jednostkom zależnym
mającym siedziby w Republice Czeskiej, które wraz z ČEZ, a. s. i innymi spółkami objęte są konsolidacją w ramach Grupy ČEZ.
Ze skutkiem od 1.1.2013 r. istotną część tej działalności w zakresie świadczenia usług księgowych przekazano spółce zależnej
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Dla wybranych jednostek zależnych księgowość statutowa prowadzona jest według czeskich
przepisów księgowych a równocześnie ujawnia się dane księgowe według MSSF do celów konsolidacji, ewaluacji i planowania.
W przypadku większości tych wybranych spółek zależnych wdrożono również funkcjonowanie dwóch głównych ksiąg
(CAS i MSSF).
Proces prowadzenia księgowości w spółce ČEZ oraz w wybranych spółkach zależnych regulują wspólne wytyczne wydawane
przez ČEZ, a. s., obowiązujące również w tych jednostkach zależnych, ewentualnie wytyczne wydawane przez jednostkę
dominującą lub jednostki zależne indywidualnie, które jednak oparte są na wspólnych zasadach. Wytyczne zostały
szczegółowo opracowane w formie procedur oraz materiałów metodycznych opisujących konkretny obszar procesu
prowadzenia księgowości.
Ujednolicona polityka księgowości stosowana w spółce ČEZ oraz w spółkach zależnych została opracowana z pełnym
poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie księgowości w formie dokumentu pt. „Standardy
księgowości Grupy ČEZ“. Te standardy ponadto uzupełnia zbiór wskazówek metodycznych niższego rzędu regulujących
bardziej szczegółowo konkretne obszary problematyki księgowej. Zasady konsolidacji i inne ogólne zasady do celów
opracowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ określa dokument pt. „Zasady konsolidacji“.
Obieg dowodów księgowych odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi w indywidualnie wydawanym dokumencie.
Obowiązuje zasada, zgodnie z którą wszelkie dowody księgowe są zaksięgowywane tylko na podstawie zatwierdzonych
materiałów. Zatwierdzenie odbywa się bądź w formie pisemnej w przypadku dokumentów przekazywanych do działu
księgowości w postaci papierowej, bądź elektronicznie w ramach procesu akceptacyjnego systemu SAP (system informacyjny
przedsiębiorstwa) w przypadku dokumentów w postaci elektronicznej. Zakres uprawnień poszczególnych osób dokonujących
zatwierdzania określają wytyczne zarządzania każdej spółki.

Grupa ČEZ Podejście do ryzyka w procesie sprawozdawczości finansowej
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Księgowość jest oddzielona organizacyjnie od procesu zarządzania kontaktami z partnerami handlowymi włącznie z zarządzaniem
kontami bankowymi i dokonywaniem płatności z tytułu zaksięgowanych zobowiązań. To uniemożliwia, aby ten sam pracownik
wprowadził partnera handlowego do bazy danych, zaksięgował zobowiązanie wobec niego i wydał polecenie jego zapłaty.
Płatności z tytułu regulowania zobowiązań są realizowane wyłącznie po zatwierdzeniu przez pracownika, który jest uprawniony
do zawarcia transakcji, oraz przez pracownika, który jest uprawniony do potwierdzenia realizacji zamówionego świadczenia.
Do systemu księgowego mają dostęp wyłącznie użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia. Proces przypisywania
uprawnień w tym systemie odbywa się za pośrednictwem oprogramowania i podlega zatwierdzeniu przez przełożonego oraz
osobę odpowiedzialną za procesy księgowości. Uprawnienia są przypisywane na podstawie zajmowanego stanowiska
i zakresu zadań pracownika. Uprawnienia do zapisu (księgowania) w systemie księgowym mają wyłącznie pracownicy
odpowiedniego działu księgowości. Wszystkie logowania do systemu księgowego są zapisywane w bazie danych i można je
odtworzyć. Dla każdego z dowodów księgowych w systemie księgowym można zawsze zidentyfikować użytkownika, który go
wprowadził, zmienił lub anulował.
Nieodłączny element systemu kontroli stanowi inwentaryzacja mienia i zobowiązań, w ramach której sprawdza się, czy
w księgowości uwzględniono wszelkie możliwe do przewidzenia rodzaje ryzyka i możliwe straty związane ze środkami trwałymi
podlegającymi inwentaryzacji, czy jest zapewniona ich należyta ochrona i konserwacja oraz czy zapisy dotyczące mienia
i zobowiązań są zgodne z rzeczywistością.
Poprawność prowadzonej księgowości i sprawozdań finansowych jest weryfikowana na bieżąco w ramach działu księgowości
oraz przez biegłego rewidenta, będącego podmiotem zewnętrznym, który bada indywidualne i skonsolidowane sprawozdania
finansowe sporządzane na dzień bilansowy, czyli 31 grudnia.
Wybrane obszary księgowości kilka razy w roku poddawane są także audytowi wewnętrznemu, w ramach którego bada się
zgodność stosowanych procedur z obowiązującym prawem oraz odpowiednimi wytycznymi zarządzania obowiązującymi
w Spółce. W przypadku wykrycia nieprawidłowości bezzwłocznie proponowane są działania naprawcze, które realizuje się
w najkrótszym możliwym czasie.
Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej spółki ČEZ, a. s., procedura sporządzania indywidualnego sprawozdania
finansowego spółki ČEZ, a. s. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ a także proces audytu
zewnętrznego tych sprawozdań finansowych weryfikuje także komitet ds. audytów, który jako organ Spółki realizuje tego typu
działania, co jednak nie ma wpływu na odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej.
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Raport wyjaśniający dotyczący
niektórych aspektów kapitału własnego
ČEZ, a. s. według § 118, ust. 8 ustawy
o działalności gospodarczej
na rynku kapitałowym

Raport wyjaśniający dotyczący niektórych aspektów kapitału własnego według § 118, ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej
na rynku kapitałowym opracowywany jest zgodnie z wymaganiami określonymi w § 118 w ust. 5 od lit. a) do k) tej ustawy.
Kapitał zakładowy Spółki zapisany w rejestrze podmiotów gospodarczych na dzień 31.12.2012 r. wynosił ogółem
53 798 975 900 CZK. Był on reprezentowany przez 537 989 759 akcji o wartości nominalnej 100 CZK. Kurs emisyjny
wszystkich akcji został w pełni spłacony. Wszystkie akcje istniały w postaci zdematerializowanej, na okaziciela i zostały
wprowadzone do obrotu.
Kapitał zakładowy Spółki reprezentują wyłącznie akcje zwykłe, które nie są w żaden sposób uprzywilejowane. Wszystkie akcje
Spółki są w obrocie na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
w Polsce i są zbywalne bez ograniczeń. Nieograniczona zbywalność i brak uprzywilejowania jakiegokolwiek rodzaju cechują
także wszelkie inne papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę ČEZ.
Wykazano akcje własne zaksięgowane według ich ceny nabycia o wartości 4 381 867 tysięcy CZK.
Niepodzielone zyski oraz fundusze kapitałowe osiągnęły 161 494 229 tysięcy CZK.

Do podmiotów posiadających akcje reprezentujące przynajmniej 3 % kapitału zakładowego spółki ČEZ, a. s. będących
w ewidencji na dzień 31.12.2012 r. należały:

Skarb Państwa Republiki Czeskiej posiadający udział w kapitale zakładowym w całkowitej wysokości 69,78 %, reprezentowany
przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Republiki Czeskiej oraz przez Urząd
ds. Reprezentacji Państwa w Sprawach Majątkowych.
Udział będący w posiadaniu Skarbu Państwa Republiki Czeskiej umożliwia sprawowanie kontroli nad spółką ČEZ
w standardowy sposób, w szczególności poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu. Informowanie pozostałych
akcjonariuszy o ewentualnym negatywnym wpływie jednostki sprawującej kontrolę nad Spółką zapewnia Raport
o relacjach między jednostkami powiązanymi, który zgodnie z czeskim prawem jest dostępny publicznie i stanowi część
Raportu rocznego.
Chase Nominees Limited posiada udział w kapitale zakładowym w wysokości 5,24 %.

Podmiotom tym przysługują prawa wynikające z postanowienia § 181 i § 182 Kodeksu handlowego.
W zakresie ograniczeń praw głosu związanych z niektórymi akcjami obowiązuje zasada, iż prawa przypisane do akcji własnych
nabytych przez spółkę ČEZ na podstawie uchwały walnego zgromadzenia nie są wykorzystywane, zgodnie z postanowieniem
§ 161d Kodeksu handlowego. Spółka ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2012 r. miała w posiadaniu 3 875 021 akcji własnych,
co stanowi 0,72 %.
Spółka ČEZ nie posiada informacji dotyczących żadnych umów między jej akcjonariuszami, które mogłyby skutkować
ograniczeniami w zakresie zbywalności akcji lub praw głosu.
O zmianie statutu decyduje walne zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy.
Zarząd jest organem statutowym Spółki, kierującym jej działalnością i reprezentującym ją na zewnątrz. Według statutu członkowie
zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą, która podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach Spółki, których Kodeks handlowy lub statut Spółki nie zastrzegają do kompetencji
walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej. Oprócz powyższego zarząd nie ma innych szczególnych kompetencji.

ČEZ, a. s. Raport wyjaśniający dotyczący niektórych aspektów kapitału własnego ČEZ, a. s.
według § 118, ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym
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Spółka ČEZ, a. s. zawarła istotne umowy, w przypadku których ewentualna zmiana jednostki sprawującej kontrolę nad spółką ČEZ
w wyniku oferty przejęcia mogłaby wpłynąć na ich skuteczność, spowodować ich zmiany lub być przyczyną ich rozwiązania.
Chodzi o 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 21., 23. i 24. emisję euroobligacji, 1., 2. i 4. emisję Namensschuldverschreibung,
1. i 2. emisję obligacji w US, program wekslowy, umowy kredytowe z EBI na 300 milionów EUR z 2009 r., na 100 milionów
EUR z 2010 r., na 180 milionów EUR z 2011 r. i na 100 milionów EUR z 2012 r. oraz umowę gwarancyjną na 200 milionów EUR
od EBI dla rumuńskiej spółki zależnej z 2010 r. Na podstawie tych umów w przypadku zmiany jednostki sprawującej kontrolę
nad spółką ČEZ druga strona uzyskuje prawo – jednak nie obowiązek, aby żądać wcześniejszego uregulowania zobowiązań.
Ponadto może ona skorzystać z prawa do wcześniejszego uregulowania zobowiązań tylko pod warunkiem publicznego
ogłoszenia lub pisemnego poinformowania spółki ČEZ przez agencję Standard & Poor’s lub Moody’s o obniżeniu jej obecnego
ratingu, które było spowodowane, częściowo lub w pełnym zakresie, przez zmianę jednostki sprawującej kontrolę. Obniżenie
aktualnej oceny ratingowej polega na zmianie stopnia inwestycyjnego na nieinwestycyjny, jakimkolwiek pogorszeniu stopnia
nieinwestycyjnego ewentualnie nieprzyznaniu stopnia inwestycyjnego, jeżeli rating nie został wcześniej określony. Takie
obniżenie ratingu musiałoby nastąpić w okresie od opublikowania zamierzeń, których wynikiem mogłaby być zmiana jednostki
sprawującej kontrolę nad Spółką, do 180. dnia po opublikowaniu informacji o zrealizowaniu takiej zmiany. Drugiej stronie
nie przysługuje prawo do wcześniejszego uregulowania zobowiązań, jeżeli po zrealizowaniu zmiany jednostki sprawującej
kontrolę agencja ratingowa cofnie obniżenie ratingu i w wyżej określonym okresie przyzna spółce ČEZ ponownie stopień
inwestycyjny albo pierwotną wartość stopnia nieinwestycyjnego. Postanowienia umowne zawarte na wypadek zmiany jednostki
kontrolującej spółkę ČEZ należy rozumieć w kontekście rzeczywistego ratingu ČEZ, a. s. – w 2012 r. agencja ratingowa
Standard & Poor’s przyznała jej stopień A-, natomiast agencja ratingowa Moody’s stopień A2 z perspektywą stabilną. To oznacza,
że ČEZ, a. s. uzyskuje od tych agencji ratingowych oceny przewyższające stopień nieinwestycyjny odpowiednio o 4 i 5 stopni.
Opisany warunek zmiany ratingu nie dotyczy umów kredytowych z EBI w całkowitej wysokości 880 milionów EUR, w przypadku
których druga strona uzyskuje odpowiednie prawo przez sam fakt zmiany podmiotu kontrolującego ČEZ, a. s.
Między spółką ČEZ a członkami jej zarządu i pracownikami nie zawarto umów, które zobowiązywałyby Spółkę do wypłacania
świadczeń w przypadku wygaśnięcia ich funkcji i stosunku pracy w związku z ofertą przejęcia.
W spółce ČEZ elementem systemu wynagrodzeń kierownictwa najwyższego szczebla jest program motywacyjny pozwalający
na uzyskanie akcji Spółki. Członkom zarządu i wybranym menedżerom przysługiwało lub przysługuje prawo uzyskania opcji
na zakup akcji zwykłych Spółki na warunkach określonych w umowie opcji.
Zgodnie z zasadami przyznawania praw opcji zatwierdzonymi przez walne zgromadzenie w maju 2008 r. członkowie zarządu
lub wybrani menedżerowie w okresie pełnienia funkcji co roku otrzymują opcje na zakup pewnej liczby akcji Spółki. Cena
nabywania akcji równa się średniej ważonej cen osiąganych w obrocie akcjami na rynku regulowanym w Republice Czeskiej
za okres jednego miesiąca przed dniem przyznania rocznej puli opcji. Beneficjent praw opcji może wezwać Spółkę do cesji
maksymalnie takiej liczby akcji, jaka odpowiada liczbie przyznanych mu opcji, zawsze najwcześniej po upływie dwóch lat
a najpóźniej do połowy czwartego roku od przyznania każdej puli opcji. Prawo do opcji podlega następującemu ograniczeniu:
wartość akcji Spółki może być większa maksymalnie o 100 % w stosunku do ich ceny kupna, przy czym beneficjent
zobowiązany jest do utrzymywania na swoim koncie udziałowym aż do zakończenia programu opcji takiej liczby akcji nabytych
na podstawie wezwania do cesji, która odpowiada 20 % zysku osiągniętego w dniu wezwania.
W 2012 r. wśród pracowników i członków zarządu było 9 osób, które pozyskały akcje w ramach programu opcji i były
posiadaczami akcji w tym roku. Spośród nich 1 osoba skorzystała z prawa do udziału i głosowania na walnym zgromadzeniu
ČEZ, a. s. jako akcjonariusz Spółki. 8 osób skorzystało z prawa do dywidendy. Beneficjenci programu opcji według informacji
przekazanych Spółce do celów opracowania niniejszego Raportu nie przenieśli na osoby trzecie samodzielnie zbywalnych
praw związanych z posiadanymi przez nich akcjami.

ČEZ, a. s. Raport wyjaśniający dotyczący niektórych aspektów kapitału własnego ČEZ, a. s.
według § 118, ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym
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TESTUJEMY ENERGIĘ JUTRA
Projekt pilotażowy Smart Region poświęcony budowie inteligentnych
sieci dystrybucyjnych jest realizowany w Vrchlabí w Czechach
północnych od początku 2010 r. W celu zwiększenia niezawodności
eksploatacyjnej sieci dystrybucyjnej w 2012 r. przeprowadzono
wymianę przewodów wysokiego napięcia na przewody
dostosowane do wyższego napięcia. Pięć nowych stacji
transformatorowych wyposażono w odpowiednie urządzenia
i podłączono do sieci dystrybucyjnej, wyremontowano także
dwie istniejące stacje transformatorowe. Wszystkie te stacje
transformatorowe obecnie wyposażone są w elementy
zabezpieczające, automatyzujące i monitorujące, które pozwalają
na zidentyfikowanie awarii w najkrótszym możliwym czasie.





Produkcja i Handel – Europa Środkowa
ČEZ, a. s.
Baltic Green I sp. z o.o.
Baltic Green II sp. z o.o.
Baltic Green III sp. z o.o.
A.E. Wind sp. z o.o.
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
CEZ Deutschland GmbH
CEZ Chorzow B.V.
CEZ MH B.V.
CEZ Nowa Skawina S.A.
CEZ Poland Distribution B.V.
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
CEZ Silesia B.V.
CEZ Srbija d.o.o.
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
CEZ Trade Romania S.R.L.
ČEZ Bohunice a.s.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČEZ Energo, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
ČEZ Teplárenská, a.s.

Eco-Wind Construction S.A.
Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Elektrárna Chvaletice a.s.
Elektrárna Mělník III, a. s.
Elektrárna Počerady, a.s.
Elektrárna Tisová, a.s.
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
Elektrownia Skawina S.A.
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
Energetické centrum s.r.o.
Energotrans, a.s.
F.W. Tolkowiec sp. z o.o.
Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o.
MARTIA a.s.
Mega Energy sp. z o.o.
PPC Úžín, a.s.
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
Teplárna Trmice, a.s.
CM European Power International B.V. *)

CM European Power International s. r. o. *)

CM European Power Slovakia, s. r. o. *)

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. *)

JESS Invest, s. r. o. *)

MOL - CEZ European Power Hungary Kft. *)

Grupa ČEZ Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

060

Sprawozdanie z działalności gospodarczej
Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ

Na dzień 31.12.2012 r. konsolidacją w ramach Grupy ČEZ objęte było ogółem 112 spółek, w tym 92 spółki objęte były
konsolidacją w pełnym zakresie, natomiast 20 spółek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw konsolidowano metodą
praw własności.

Spółki Grupy ČEZ objęte konsolidacją na dzień 31.12.2012 r.

Spółki Grupy ČEZ objęte konsolidacją podzielono do siedmiu segmentów operacyjnych.



Dystrybucja i Sprzedaż – Europa Środkowa
CEZ Magyarország Kft.
CEZ Slovensko, s.r.o.
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Prodej, s.r.o.

Wydobycie – Europa Środkowa
CEZ International Finance B.V.
Severočeské doly a.s.
LOMY MOŘINA spol. s r.o. *)

Pozostałe – Europa Środkowa
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
CEZ Finance Ireland Ltd.
CEZ International Finance Ireland Ltd.
CEZ Polska sp. z o.o.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Měření, s.r.o.
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
PRODECO, a.s.
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - KOMES, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
ÚJV Řež, a. s.

Produkcja i Handel – Europa Południowo-Wschodnia
CEZ Bulgarian Investments B.V.
ECO Etropol AD
Free Energy Project Oreshets EAD
M.W. Team Invest S.R.L.
NERS d.o.o.
Ovidiu Development S.R.L.
Taidana Limited
TEC Varna EAD
TMK Hydroenergy Power S.R.L.
Tomis Team S.R.L.
Aken B.V. *)

Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. *)

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. *)

Akenerji Elektrik Üretim A.S. *)

Akka Elektrik Üretim A.S. *)

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. *)

AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. *)

AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. *)

Egemer Elektrik Üretim A.S. *)

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. *)

Dystrybucja i Sprzedaż – Europa Południowo-Wschodnia
CEZ Albania Sh.A.
CEZ Distributie S.A.
CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
CEZ Shpërndarje Sh.A.
CEZ Trade Bulgaria EAD
CEZ Vanzare S.A.
Akcez Enerji A.S. *)

Sakarya Elektrik Dagitim A.S. *)

Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S. *)

Pozostałe – Europa Południowo-Wschodnia
CEZ Bulgaria EAD
CEZ Romania S.A.
CEZ RUS OOO
CEZ Ukraine LLC

Grupa ČEZ Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ
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*) Jednostka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo.



Spółki Grupy ČEZ objęte konsolidacją na dzień 31.12.2012 r.
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100 % CEZ Deutschland GmbH

100 % CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.

100 % CEZ Finance Ireland Ltd.

100 % CEZ International Finance Ireland Ltd.

100 % CEZ Magyarország Kft.

100 % CEZ International Finance B.V.

100 % CEZ MH B.V.

100 % CEZ Polska sp. z o.o.

100 % CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.

100 % CEZ Nowa Skawina S.A.

100 % CEZ Trade Albania Sh.P.K.

100 % CEZ Slovensko, s.r.o.

100 % CEZ Trade Bulgaria EAD

100 % CEZ Trade Polska sp. z o.o.

100 % ČEZ Prodej, s.r.o.

100 % ČEZ Měření, s.r.o.

100 % Energetické centrum s.r.o.

100 % CEZ Srbija d.o.o.

52,5 % ÚJV Řež, a. s.

100 % Centrum výzkumu Řež s.r.o.

100 % ČEZ Energetické služby, s.r.o.

100 % ČEZ ICT Services, a. s.

100 % ČEZ Logistika, s.r.o.

100 % ČEZ Správa majetku, s.r.o.

99,99 % CEZ Trade Romania S.R.L. 0,01 %

99,9 % ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 0,1 %

1,3 % ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 0,1 %

98,6 %

ČEZ, a. s.

100 % Elektrárna Chvaletice a.s.

100 % Elektrárna Dětmarovice, a.s.

100 % Elektrárna Mělník III, a. s.

100 % ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

100 % STE - obchodní služby spol. s r.o. w likwidacji

100 % ŠKODA PRAHA a.s.

100 % ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

100 % ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

76 % CEZ Shpërndarje Sh.A.

100 % TEC Varna EAD

100 % CEZ Albania Sh.A.

100 % CEZ Bulgaria EAD

100 % CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.

67 % CEZ Elektro Bulgaria AD

67 % CEZ Razpredelenie Bulgaria AD

100 % CEZ RUS OOO

100 % CEZ Bulgarian Investments B.V.

100 % 6) ECO Etropol AD

100 % Free Energy Project Oreshets EAD

100 % CEZ Ukraine LLC

51 % NERS d.o.o.

% określa udział jednostki sprawującej kontrolę nad spółką w jej kapitale zakładowym.

spółka dominująca

spółka zależna w regionie Europy Środkowej

spółka zależna w regionie Europy Południowo-Wschodniej

spółka stowarzyszona lub wspólne przedsiębiorstwo

1) W spółce Tomis Team – spółka ČEZ, a. s. posiada 46 777 102 akcji a CEZ Poland Distribution B.V. 1 akcję spośród całkowitej liczby 46 777 103 akcji.
Udział ČEZ, a. s. wynosi 99,999998 %, natomiast udział CEZ Poland Distribution B.V. 0,000002 %.

2) W spółkach CEZ Vanzare i CEZ Distributie spółka ČEZ, a. s. posiada 71 523 468 akcji a CEZ Poland Distribution B.V. 1 akcję z całkowitej liczby 71 523 469 akcji.
Udział ČEZ, a. s. wynosi 99,9999986 %, natomiast udział CEZ Poland Distribution B.V. 0,0000014 %.

3) W spółce CEZ Romania S.A. – spółka ČEZ, a. s. posiada 192 118 akcji a CEZ Poland Distribution B.V. 1 akcję z całkowitej liczby 192 119 akcji. Udział ČEZ, a. s.
wynosi 99,9995 %, natomiast udział CEZ Poland Distribution B.V. 0,0005 %.

4) W spółce Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. – spółka Akenerji Elektrik Üretim A.S. posiada 3 312 714 akcji, CEZ Poland Distribution B.V.
83 akcji a CEZ Silesia B.V. 83 akcji spośród całkowitej liczby 3 313 046 akcji. Udział Akenerji Elektrik Üretim A.S. wynosi 99,99 %, natomiast udział CEZ Poland
Distribution B.V. 0,0025 % a udział CEZ Silesia B.V. 0,0025 %.

5) W spółce Egemer Elektrik Üretim A.S. – spółka Akenerji Elektrik Üretim A.S. posiada 134 999 992 akcji, CEZ Poland Distribution B.V. 2 akcje a CEZ Silesia B.V.
2 akcje spośród całkowitej liczby 135 000 000 akcji. Udział Akenerji Elektrik Üretim A.S. wynosi 99,9999944 %, natomiast udział CEZ Poland Distribution B.V.
0,0000014 % a udział CEZ Silesia B.V. 0,0000014 %.

6) W spółce Eco Etropol AD – CEZ Bulgarian Investments B.V. posiada 49 999 akcji z całkowitej liczby 50 000 akcji. Udział CEZ Bulgarian Investments B.V.
wynosi 99,998 %.
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100 % ČEZ Distribuce, a. s.

100 % ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

100 % ČEZ Teplárenská, a.s.

100 % MARTIA a.s.

55,8 % Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

100 % Teplárna Trmice, a.s.

100 % PPC Úžín, a.s.

100 % ČEZ Bohunice a.s.

49 % Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

100 % JESS Invest, s. r. o.

50 % CM European Power International B.V.

100 % CM European Power International s. r. o.

100 % MOL - CEZ European Power Hungary Kft.

51 % CM European Power Slovakia, s. r. o.

24,5 %

100 % ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

100 % Elektrárna Počerady, a.s.

100 % Elektrárna Tisová, a.s.

100 % Energotrans, a.s.

50,1 % ČEZ Energo, s.r.o.

100 % Severočeské doly a.s.

100 % SD - 1.strojírenská, a.s.

100 % SD - Autodoprava, a.s.

100 % SD - Kolejová doprava, a.s.

100 % SD - Rekultivace, a.s.

92,7 % SD - KOMES, a.s.

100 % PRODECO, a.s.

51,1 % LOMY MOŘINA spol. s r.o.

100 % CEZ Silesia B.V.

100 % CEZ Chorzow B.V.

100 % Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.

100 % CEZ Poland Distribution B.V.

100 % Elektrownia Skawina S.A.

75 % Eco-Wind Construction S.A.

100 % A.E. Wind sp. z o.o.

100 % Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.

100 % Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.

100 % Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o.

100 % F.W. Tolkowiec sp. z o.o.

100 % Mega Energy sp. z o.o.

100 % Baltic Green I sp. z o.o.

100 % Baltic Green II sp. z o.o.

100 % Baltic Green III sp. z o.o.

95 % Ovidiu Development S.R.L. 5 %

100 % 1) Tomis Team S.R.L. 1 akcja 1)

100 % M.W. Team Invest S.R.L.

100 % Taidana Limited

100 % 2) CEZ Vanzare S.A. 1 akcja 2)

100 % 2) CEZ Distributie S.A. 1 akcja 2)

100 % 3) CEZ Romania S.A. 1 akcja 3)

100 % TMK Hydroenergy Power S.R.L.

37,4 % Akenerji Elektrik Üretim A.S.

99,99 % 4) Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat 0,0025 %
ve Toptan Ticaret A.S. 0,0025 %

99,99 % AK-EL Kemah Elektrik Üretim A.S.

100 % Aken B.V.

90 % Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat
ve Toptan Ticaret A.S.

90 % Akka Elektrik Üretim A.S.

100 % AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.

99,3 % Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S.

99,4 % Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S.

100 % 5) Egemer Elektrik Üretim A.S. 2 akcje 5)

2 akcje 5)

45 % Akcez Enerji A.S.

27,5 %

100 % Sakarya Elektrik Dagitim A.S.

100 % Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S.
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Zysk netto zmniejszył się w stosunku do ubiegłego roku o 0,6 miliarda CZK do 40,2 miliarda CZK. Zysk operacyjny
przed amortyzacją (EBITDA) w porównaniu z 2011 r. zmniejszył się o 1,8 miliarda CZK do 85,5 miliarda CZK.

Kształtowanie się zysku

Kształtowanie się zysku (mld CZK)

Przychody i koszty operacyjne
Do spadku zysku o 0,6 miliarda CZK w stosunku do poprzedniego roku w największym stopniu przyczyniły się koszty operacyjne
(-8,9 miliarda CZK), w szczególności wyższe koszty zakupów energii elektrycznej włącznie z kosztami dodatkowymi
ponoszonymi w związku z obowiązkowo prowadzonym skupem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (-5,8 mld CZK).
Zmniejszenie wyniku gospodarczego jest związane z wpływem przychodów i kosztów dotyczących uprawnień, kredytów
i certyfikatów emisyjnych (-2,4 mld CZK), niższych przychodów z transakcji towarowymi instrumentami pochodnymi (-1,3 mld CZK)
w następstwie spadku cen rynkowych energii elektrycznej oraz uprawnień emisyjnych.
Czynnikami działającymi pozytywnie na wynik były w szczególności wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej
(+5,0 mld CZK), ze sprzedaży ciepła (+1,1 mld CZK), w szczególności w wyniku akwizycji spółki Energotrans, oraz ze
sprzedaży gazu (+0,6 mld CZK) a także niższe koszty paliw w związku z ograniczeniem produkcji w elektrowniach zasilanych
węglem (+1,3 mld CZK).
W stosunku do ubiegłego roku wzrosła także amortyzacja (-1,8 mld CZK), co idzie w parze z realizacją rozbudowanego
programu inwestycyjnego.

Pozostałe koszty i przychody
Pozostałe koszty i przychody w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 2,6 miliarda CZK do -7,0 miliarda CZK.
Udziały w wynikach spółek, które są konsolidowane metodą praw własności, zwiększyły zysk w stosunku do ubiegłego roku
o 4,1 miliarda CZK. Ten skokowy wzrost był spowodowany w szczególności jednorazowym wpływem rozliczenia księgowego
transakcji JTSD / MIBRAG w 2011 r. (+2,8 mld CZK) a także wzrostem zysku tureckich spółek (+1,6 mld CZK), przede wszystkim
pod wpływem zysków z tytułu różnic kursowych z wyceny kredytów w USD.
Pozytywnie oddziałującym czynnikiem było także zmniejszenie podatku od darowizn obciążającego uprawnienia emisyjne
o 1,8 miliarda CZK z powodu spadku ceny rynkowej uprawnień.
Odsetki zapłacone zmniejszyły się głównie ze względu na wyższą kapitalizację w aktywach o 0,6 miliarda CZK, odsetki
otrzymane przeważnie z udzielonych kredytów i należności zmniejszyły się o 0,1 miliarda CZK.
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych oraz finansowe instrumenty pochodne pomniejszyły zysk o 1,7 miliarda CZK,
przede wszystkim pod wpływem niższej wyceny opcji spółki MOL w porównaniu z rokiem ubiegłym (-0,8 mld CZK) oraz
pod wpływem pozostałych finansowych instrumentów pochodnych i przeprowadzonej wyceny kursowej (-0,9 mld CZK).
Odpisy z tytułu utraty wartości firmy w 2012 r. były wyższe o 0,6 miliarda CZK, w szczególności z powodu częściowej utraty
wartości firmy w rumuńskiej dystrybucji w 2012 r. w relacji z odpisem z tytułu utraty wartości firmy w Albanii w 2011 r.
Otrzymane dywidendy były w 2012 r. niższe o 0,5 miliarda CZK pod wpływem niższej dywidendy otrzymanej od spółki Dalkia
Česká republika.
Negatywnie oddziaływującymi czynnikami były także w szczególności niższa kompensacja odroczenia przejęcia spółki Energotrans
w porównaniu z rokiem ubiegłym (-0,4 mld CZK) oraz koszty związane z odkupieniem obligacji własnych (-0,3 mld CZK).
Podatek dochodowy był o 0,4 miliarda CZK niższy niż w poprzednim roku.
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2011 r.

2012 r.

Przychody operacyjne razem

209,8

215,1

koszty operacyjne

pozostałe koszty i przychody

podatek dochodowy

zysk netto
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Struktura majątku i kapitału

Struktura aktywów na dzień 31.12. (mld CZK)

Wartość skonsolidowanych aktywów Grupy ČEZ zwiększyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 37,8 miliarda CZK,
osiągając 636,1 miliarda CZK.
Wartość aktywów trwałych zwiększyła się o 27,6 miliarda CZK do 494,9 miliarda CZK, przy czym wartość rzeczowych aktywów
trwałych, paliwa jądrowego i środków trwałych w budowie wzrosła o 33,0 miliarda CZK w wyniku nowych akwizycji i inwestycji
w środki trwałe.
Wartość pozostałych aktywów trwałych uległa zmniejszeniu – przeważnie w wyniku spadku wartości długoterminowych
aktywów finansowych o 13,4 miliarda CZK, wynikającego w szczególności z utraty wartości papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży, która wynosiła 12,4 miliarda CZK. Z drugiej strony nastąpił wzrost w zakresie wartości niematerialnych
i prawnych o 5,1 miliarda CZK, w szczególności dzięki wycenie aktywów netto spółek, które zostały zintegrowane z Grupą ČEZ
w tym roku, do wartości godziwej oraz dzięki wzrostowi wartości papierów wartościowych wycenianych metodą praw własności
o 3,1 miliarda CZK, w szczególności w wyniku zwiększenia posiadanych udziałów w tureckich spółkach.
Wartość aktywów obrotowych w 2012 r. wzrosła o 10,2 miliarda CZK do 141,2 miliarda CZK w wyniku zwiększenia należności
z instrumentów pochodnych o 6,4 miliarda CZK, wzrostu salda uprawnień emisyjnych o 6,1 miliarda CZK, wzrostu w zakresie
wartości papierów wartościowych o wysokiej płynności o 3,5 miliarda CZK a także zwiększenia należności z tytułu podatku
dochodowego o 1,1 miliarda CZK i zapasów paliw kopalnianych oraz materiałów o 2,4 miliarda CZK. Wzrost wartości
aktywów obrotowych w poszczególnych grupach był skompensowany przez spadek środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych o 4,1 miliarda CZK, spadek aktywów utrzymywanych w celu sprzedaży o 3,8 miliarda CZK oraz rozliczeń
międzyokresowych o 1,4 miliarda CZK.

Struktura pasywów na dzień 31.12. (mld CZK)
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W 2012 r. wartość kapitału własnego włącznie z udziałami niekontrolującymi zwiększyła się o 22,0 miliarda CZK, osiągając
254,2 miliarda CZK. Zysk netto wypracowany w 2012 r. podwyższył kapitał własny o 40,2 miliarda CZK, przyznana dywidenda
natomiast obniżyła kapitał własny o 24,0 miliarda CZK. Pozostałe oddziaływania przyczyniające się do wzrostu kapitału
własnego o 5,8 miliarda CZK obejmują przede wszystkim całkowitą zmianę stanu wartości godziwej instrumentów finansowych
zabezpieczających przepływy pieniężne zaksięgowaną w kapitale własnym (+7,8 mld CZK) oraz całkowitą zmianę stanu
wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży zaksięgowaną w kapitale własnym (+1,2 mld CZK).
Czynnikami obniżającymi kapitał własny były natomiast różnice kursowe (-1,5 mld CZK) oraz podatek odroczony związany
z pozycjami innych całkowitych dochodów (-1,7 mld CZK).
Zobowiązania długoterminowe włącznie z rezerwami jądrowymi wzrosły o 17,4 miliarda CZK do 241,1 miliarda CZK, przede
wszystkim ze względu na wzrost w zakresie wyemitowanych obligacji o 12,9 miliarda CZK do 146,1 miliarda CZK, zwiększenie
wartości rezerw jądrowych o 5,1 miliarda CZK, w szczególności w wyniku obniżenia stopy dyskonta (spadek rynkowych stóp
odsetkowych), i innych oddziaływań o 0,9 miliarda CZK. Długoterminowe kredyty bankowe zmniejszyły się o 1,5 miliarda CZK
w związku z dokonanymi spłatami.
Wartość odroczonych zobowiązań podatkowych wzrosła o 4,8 miliarda CZK do 21,8 miliarda CZK głównie na skutek wyższej
różnicy pomiędzy wyceną środków trwałych do celów księgowych i podatkowych oraz wzrostu podatku odroczonego
związanego z innymi całkowitymi dochodami a także pod wpływem wzrostu stawki podatku dochodowego na Słowacji
obowiązującej od 2013 r.
Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 6,4 miliarda CZK do wartości 119,0 miliarda CZK było spowodowane
w szczególności spadkiem części krótkoterminowej zadłużenia długoterminowego włącznie z kredytami krótkoterminowymi
o 8,0 miliarda CZK, spadkiem zobowiązań z instrumentów pochodnych o 2,6 miliarda CZK a także spadkiem zobowiązań
z tytułu dostaw towarów i usług włącznie z otrzymanymi zaliczkami na energię elektryczną o 2,3 miliarda CZK. W odwrotnym
kierunku na tę pozycję oddziaływał wzrost pozostałych pasywów o 6,5 miliarda CZK wynikający w szczególności
z niezafakturowanych dostaw towarów i usług.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne (mld CZK)
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Przepływy pieniężne (mld CZK)

2011 r. 2012 r.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początku okresu 22,2 22,1

Działalność operacyjna 61,8 64,6

Działalność inwestycyjna -52,9 -53,1

Działalność finansowa z uwzględnieniem wpływu różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych -9,0 -15,6

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na końcu okresu 22,1 18,0

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 2,8 miliarda CZK.
Czynnikami oddziałującymi negatywnie na te przepływy były zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o 1,0 miliarda CZK,
korekty – operacje niepieniężne (-3,4 mld CZK), przede wszystkim wpływ rozliczenia księgowego transakcji JTSD / MIBRAG
w 2011 r., oraz wpływ operacji pieniężnych (-1,7 mld CZK), w szczególności wyższy zapłacony podatek dochodowy.
Zmniejszenie kapitału operacyjnego o 8,9 miliarda CZK, obliczone jako zmiana kapitału operacyjnego w 2012 r. (-6,3 mld CZK)
w stosunku do zmiany w 2011 r. (-15,2 mld CZK), było spowodowane wyższymi spłatami należności aniżeli zobowiązań
(+5,8 mld CZK), włącznie z rozliczeniami międzyokresowymi niezafakturowanej energii elektrycznej (+7,1 mld CZK), zostało
jednak częściowo skompensowane przez wzrost salda uprawnień emisyjnych (-2,6 mld CZK), wzrost wartości zapasów
włącznie z paliwami kopalnianymi (-0,9 mld CZK) oraz pozostałe oddziaływania (-0,5 mld CZK).
Przepływy pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną były w stosunku do ubiegłego roku wyższe o 0,3 miliarda CZK,
przede wszystkim z powodu wyższych inwestycji w udziały w jednostkach zależnych i wspólnych przedsiębiorstwach
o 4,4 miliarda CZK. W odwrotnym kierunku oddziaływał na te przepływy wzrost przychodów ze sprzedaży aktywów trwałych
o 1,7 miliarda CZK, wyższe saldo pożyczek i ich spłat o 1,4 miliarda CZK (wyższe spłaty), w porównaniu z rokiem ubiegłym
niższy wzrost aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania o 0,7 miliarda CZK oraz pozostałe czynniki,
których łączny wpływ wynosił 0,3 miliarda CZK.
Różnice pieniężne wykorzystane w działalności finansowej włącznie z wpływem różnic kursowych na wysokość środków
pieniężnych w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 6,6 miliarda CZK. Głównym powodem było wyższe niż w ubiegłym roku
saldo spłat i zaciągania kredytów i pożyczek (wyższe spłaty) o 9,9 miliarda CZK. Kolejnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ
na przepływy było zmniejszenie wypłaconych dywidend o 2,7 miliarda CZK oraz wyższe różnice kursowe o 0,8 miliarda CZK.

Całkowite dochody
Całkowite dochody po opodatkowaniu w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 13,4 miliarda CZK do 46,0 miliarda CZK.
Do tego wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym przyczyniła się głównie całkowita zmiana wartości godziwej instrumentów
finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne (+17,5 mld CZK) oraz zmiana wartości godziwej papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży (+1,2 mld CZK).
Całkowite dochody w stosunku do ubiegłego roku obniża natomiast powiązany podatek odroczony o 3,5 miliarda CZK, różnice
z przeliczeń kursowych w ramach kapitału własnego o 1,1 miliarda CZK oraz spadek zysku netto o 0,6 miliarda CZK.
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Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ według segmentów

W najważniejszym segmencie Produkcja i Handel – Europa Środkowa uzyskano wzrost EBITDA w stosunku do ubiegłego
roku o 1,2 miliarda CZK, do którego w największym stopniu przyczynił się wzrost wolumenu energii elektrycznej
wyprodukowanej w Republice Czeskiej i z nim związany wzrost marży brutto z energii elektrycznej, pomimo iż ceny rynkowe
energii elektrycznej czynnej oraz uprawnień emisyjnych kształtowały się niezbyt korzystnie. Pozytywny wpływ na wynik miała
także akwizycja elektrociepłowni Energotrans, która została zintegrowana z Grupą ČEZ na końcu czerwca 2012 r. W Polsce
w niewielkim stopniu wzrosła marża brutto oraz wolumen produkcji energii elektrycznej o 0,1 TWh w związku ze zwiększeniem
produkcji z biomasy.
Wzrost wolumenu wyprodukowanej energii elektrycznej w Republice Czeskiej o 0,7 TWh był związany z rekordową produkcją
elektrowni jądrowych Dukovany i Temelín, która w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 2,0 TWh pod wpływem krótszych
przerw eksploatacyjnych oraz wyższej mocy zainstalowanej, kompensując spadek produkcji w elektrowniach zasilanych
węglem (-1,5 TWh). Równocześnie w niewielkim stopniu wzrosła produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
o 0,2 TWh pod wpływem wyższej mocy elektrowni wodnych dzięki większym opadom.
EBITDA w segmencie Dystrybucja i Sprzedaż – Europa Środkowa w stosunku do ubiegłego roku wzrósł o 1,6 miliarda CZK
w związku ze wzrostem marży brutto ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu w Republice Czeskiej oraz na Słowacji, jednak
negatywnie wpłynęły na niego dodatkowe koszty związane z obowiązkowo prowadzonym skupem energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych.
W zakresie sprzedaży energii elektrycznej w Republice Czeskiej osiągnięto korzystne wyniki głównie dzięki niższym kosztom
w związku z cenami nabycia energii elektrycznej a także w wyniku korekty niezafakturowanej energii elektrycznej. Sprzedaż
gazu ziemnego klientom końcowym w stosunku do ubiegłego roku znacząco wzrosła o 2,3 TWh.
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Analiza segmentów

Segment Sprzedaż inna niż Sprzedaż Przychody razem EBITDA Odpisy
sprzedaż pomiędzy pomiędzy amortyzacyjne

segmentami segmentami
(mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK)

Produkcja i Handel EŚ
2011 r. 69 436 49 635 119 071 55 745 -14 989

2012 r. 68 224 47 651 115 875 56 924 -16 110

Dystrybucja i Sprzedaż EŚ
2011 r. 93 793 9 946 103 739 15 996 -3 453

2012 r. 101 010 5 884 106 894 17 604 -3 585

Wydobycie EŚ
2011 r. 4 806 6 083 10 889 4 793 -1 876

2012 r. 4 632 5 905 10 537 4 392 -2 137

Pozostałe EŚ
2011 r. 3 274 38 050 41 324 4 996 -2 170

2012 r. 3 170 39 171 42 341 5 703 -2 251

Produkcja i Handel EPW
2011 r. 3 860 706 4 566 2 310 -937

2012 r. 2 243 1 184 3 427 2 743 -1 103

Dystrybucja i Sprzedaż EPW
2011 r. 34 567 353 34 920 3 551 -2 285

2012 r. 35 799 847 36 646 -1 773 -2 328

Pozostałe EPW
2011 r. 25 2 207 2 232 88 -60

2012 r. 17 2 304 2 321 154 -64

Eliminacja
2011 r. – -106 980 -106 980 -167 –

2012 r. – -102 946 -102 946 -238 –

Skonsolidowano
2011 r. 209 761 – 209 761 87 312 -25 770

2012 r. 215 095 – 215 095 85 509 -27 578

EŚ = Europa Środkowa
EPW = Europa Południowo-Wschodnia



W dziedzinie dystrybucji w Republice Czeskiej pomimo niewielkiego wzrostu wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej
w stosunku do ubiegłego roku (+0,2 TWh) EBITDA zmniejszył się pod wpływem rosnących kosztów związanych z obowiązkowo
prowadzonym skupem energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach odnawialnych. Wpływ ten częściowo złagodziły
oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych.
Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w segmencie Wydobycie – Europa Środkowa w porównaniu z poprzednim rokiem
zmniejszył się o 0,4 miliarda CZK w związku ze zmniejszeniem wolumenu wydobycia węgla zrealizowanego przez spółkę
Severočeské doly o 2,3 miliona ton. Mniejsza ilość wydobytego węgla to w pierwszym rzędzie wynik zmniejszenia popytu
ze strony ČEZ, a. s. związanego z ograniczeniem produkcji w elektrowniach zasilanych węglem, wtórnymi przyczynami są także
niewielki spadek popytu klientów zewnętrznych w związku z łagodniejszą zimą oraz spadek przychodów ze sprzedaży
niewykorzystanych uprawnień emisyjnych po 2011 r.
Segment Produkcja i Handel – Europa Południowo-Wschodnia osiągnął na poziomie wskaźnika EBITDA wynik
o 0,4 miliarda CZK lepszy niż w 2011 r. dzięki korzystnemu rozwojowi działalności w Rumunii, który z nawiązką kompensuje
spadek produkcji w Bułgarii. Wzrost EBITDA w Rumunii o 1,4 miliarda CZK jest związany z finalizacją parku elektrowni
wiatrowych Fântânele-Cogealac i z tym związanym wzrostem wolumenu wyprodukowanej energii elektrycznej o 0,4 TWh
a także z przyznaniem dwóch zielonych certyfikatów. Wskaźnik EBITDA w Bułgarii zmniejszył się w stosunku do ubiegłego
roku o 1,0 miliarda CZK w wyniku zmniejszenia wolumenu energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni Varna o 1,5 TWh
ze względu na niższy popyt na energię elektryczną na rynku regulowanym.
Wskaźnik EBITDA segmentu Dystrybucja i Sprzedaż – Europa Południowo-Wschodnia w stosunku do ubiegłego roku
zmniejszył się znacząco, o 5,3 miliarda CZK, przede wszystkim pod wpływem ingerencji państwa w warunki regulacji w Albanii.
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EBIT Podatek Zysk netto CAPEX Liczba Segment
dochodowy pracowników

na dzień 31.12.
(mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) (mln CZK) (osób)

Produkcja i Handel EŚ
40 756 -7 177 43 189 27 533 7 519 2011 r.

40 814 -7 032 41 235 26 103 7 790 2012 r.

Dystrybucja i Sprzedaż EŚ
12 543 -2 281 10 044 9 670 1 466 2011 r.

14 019 -2 577 11 111 8 304 1 459 2012 r.

Wydobycie EŚ
2 917 -542 193 4 121 3 467 2011 r.

2 255 -443 2 502 3 741 3 432 2012 r.

Pozostałe EŚ
2 826 -642 2 220 23 751 8 555 2011 r.

3 452 -718 2 676 23 289 8 631 2012 r.

Produkcja i Handel EPW
1 373 -80 -103 4 886 563 2011 r.

1 640 -60 603 6 947 480 2012 r.

Dystrybucja i Sprzedaż EPW
1 266 -517 -140 2 534 8 631 2011 r.

-4 101 -3 -4 562 3 151 8 328 2012 r.

Pozostałe EPW
28 – 6 775 1 219 2011 r.

90 -11 92 973 1 188 2012 r.

Eliminacja
-167 40 -14 656 -22 157 – 2011 r.

-238 40 -13 504 -22 059 – 2012 r.

Skonsolidowano
61 542 -11 199 40 753 51 113 31 420 2011 r.

57 931 -10 804 40 153 50 449 31 308 2012 r.



EBITDA albańskich spółek w stosunku do ubiegłego roku zmniejszył się o 6,6 miliarda CZK na skutek bezprecedensowej
decyzji albańskiego organu regulacyjnego w sprawie taryf na lata 2012–2014 wydanej w grudniu 2011 r., na mocy której
podwyższono o 91 % cenę regulowaną energii dla spółki dystrybucyjnej bez odpowiedniej korekty cen regulowanych dla klientów
końcowych tej spółki dystrybucyjnej. Kolejnym negatywnym czynnikiem był wzrost kosztów energii elektrycznej importowanej
dla celów pokrycia strat, którego na podstawie decyzji organu regulacyjnego nie uwzględniono w taryfach dla klientów
końcowych. Ponadto państwowy producent energii elektrycznej zafakturował dodatkowo energię elektryczną dostarczoną
do celów pokrycia strat a urząd skarbowy nałożył dodatkowe podatki. Wolumen sprzedanej i dystrybuowanej energii
elektrycznej zmniejszył się o 1,3 TWh, względnie o 0,7 TWh pod wpływem kroku ustawodawczego skutkującego odejściem
największych klientów.
EBITDA rumuńskich spółek w dziedzinie dystrybucji i sprzedaży wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 0,9 miliarda CZK
pod wpływem zwiększenia wolumenu sprzedanej energii elektrycznej o 0,3 TWh przy odpowiednim wzroście marży brutto
i kosztów operacyjnych. Równocześnie anulowano odpisy aktualizujące wartość należności wobec rumuńskich kolei, które
uregulowały swoje zobowiązania przeterminowane.
EBITDA bułgarskich spółek w dziedzinie dystrybucji i sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku w niewielkim stopniu wzrósł,
o 0,4 miliarda CZK, co było wynikiem podwyższenia taryfy dla klientów końcowych ogłaszanej przez organ regulacyjny
obowiązującej od 1.7.2012 r. Wolumen sprzedanej i dystrybuowanej energii elektrycznej pozostał na tym samym poziomie co
w 2011 r. i wynosi odpowiednio 10,1 TWh i 9,2 TWh.

Oczekiwania dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej w 2013 r.

Na dzień 28.2.2013 r. Grupa ČEZ oczekiwała, iż w 2013 r. osiągnięty zostanie skonsolidowany zysk operacyjny przed amortyzacją
(EBITDA) w wysokości około 80 miliardów CZK oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie około 37 miliardów CZK.
W przypadku samej spółki dominującej ČEZ, a. s. przewidziano zysk netto w wysokości 22 miliardy CZK.
Oczekiwania spadku zysku w stosunku do poprzedniego roku odzwierciedlają głównie niekorzystny rozwój sytuacji
na europejskich rynkach energii, trend spadkowy cen energii elektrycznej czynnej, niższy przydział uprawnień emisyjnych
dla produkcji oraz obowiązek nabywania tych uprawnień emisyjnych drogą kupna na rynku a także spadek produkcji
w Republice Czeskiej związany z kompleksową modernizacją elektrowni Prunéřov, zmniejszeniem dostaw węgla i niższym
zaplanowanym zakresem eksploatacji źródeł produkcyjnych.
Czynnikami przyczyniającymi się do spadku oczekiwanego zysku w stosunku do poprzedniego roku są także spadek kursu
korony czeskiej wobec EUR dotyczącego zabezpieczeń oraz nadzwyczajne oddziaływania, które miały miejsce w 2012 r.
(nadzwyczajny zysk z tradingu lub nadzwyczajna spłata należności przez rumuńskie koleje państwowe). W związku z realizacją
rozbudowanego programu inwestycyjnego i finalizacją poszczególnych inwestycji Grupa ČEZ oczekuje także wzrostu
amortyzacji w stosunku do ubiegłego roku.
Czynnikami, w przypadku których przewidziano pozytywny wpływ na wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym, są
w szczególności zakończenie działalności w Albanii w styczniu 2013 r. (po bezprecedensowej stracie w 2012 r.), wzrost
produkcji w sfinalizowanych parkach elektrowni wiatrowych w Rumunii oraz wpływ współczynników korekcyjnych
na dystrybucję w Republice Czeskiej – za ich pośrednictwem urząd regulacyjny na bieżąco, zawsze po upływie dwóch lat,
reaguje na różnice pomiędzy rzeczywistymi a dozwolonymi przychodami i kosztami dystrybucji energii elektrycznej.
W stosunku do ubiegłego roku oczekujemy spadku kosztów finansowych, w szczególności z tytułu podatku od darowizn
obciążającego uprawnienia emisyjne (pobór podatku zakończono w 2012 r.), pozytywnego efektu wyłączenia albańskiej spółki
dystrybucyjnej z konsolidacji oraz niższego podatku dochodowego.
Za znaczące czynniki ryzyka mogące obniżyć rzeczywisty zysk osiągnięty w 2013 r. w stosunku do predykcji Grupa ČEZ uważa
zmiany krajowych warunków regulacji w Europie Południowo-Wschodniej (w szczególności w Bułgarii), spadek cen energii
elektrycznej, rozwój w zakresie regulacji energetyki europejskiej (w szczególności wsparcie źródeł odnawialnych oraz systemu
uprawnień emisyjnych) a także pogłębienie kryzysu zadłużenia i spowolnienie gospodarki w Europie. Pozytywny wpływ
na wyniki Grupy ČEZ będzie miało natomiast zawarcie porozumienia o dostawach węgla dla elektrowni Počerady oraz
sprzedaż Elektrowni Chvaletice.
Inwestycje Grupy ČEZ (inwestycje w aktywa trwałe oraz inwestycje finansowe) na 2013 r. przewidziano w wysokości
50 miliardów CZK, z czego ponad 60 % stanowią planowe inwestycje w źródła produkcyjne.
Pod względem przepływów pieniężnych w 2013 r. Grupa ČEZ oczekuje, iż będzie w stanie pokryć zaplanowane wydatki
inwestycyjne i finansowe włącznie z dywidendą niemalże całkowicie z przepływów pieniężnych uzyskanych z działalności
operacyjnej, wobec tego przewidziano tylko niewielkie podwyższenie całkowitego zadłużenia Grupy ČEZ.
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Finansowanie Grupy ČEZ

Zdolność płatnicza w 2012 r.
Zdolność płatnicza Grupy ČEZ w 2012 r. była dobra a spółki Grupy ČEZ nie miały problemów pod względem realizacji swoich
zobowiązań, za wyjątkiem spółki dystrybucyjnej i sprzedażowej w Albanii, która z powodu decyzji miejscowego organu
regulacyjnego znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.
W 2012 r. kontynuowano realizację rozbudowanego programu inwestycyjnego Grupy ČEZ, co podobnie jak w latach
poprzednich w wyraźny sposób wpływało na pozycję Grupy ČEZ pod względem płynności. Inwestycje rozwojowe obejmowały
w szczególności modernizację elektrowni zasilanych węglem brunatnym oraz budowę elektrowni gazowych w Republice
Czeskiej a także budowę parku elektrowni wiatrowych w Rumunii. W ramach dywidend za 2011 r. wypłacono w 2012 r. kwotę
23,9 miliarda CZK. W 2012 r. Grupa ČEZ rozliczyła akwizycję spółki Energotrans oraz sprzedaż posiadanego udziału w spółce
MIBRAG. Obydwie te transakcje miały tylko minimalny wpływ na płynność Grupy ČEZ w 2012 r., ponieważ cenę kupna spółki
Energotrans skompensowano z inwestycją Grupy ČEZ w spółce Pražská teplárenská a.s. zrealizowaną i rozliczoną już w 2009 r.
W ciągu 2012 r. sytuacja na rynkach finansowych stopniowo ulegała poprawie, wbrew powtarzającym się falom nieufności.
Do takiego rozwoju sytuacji przyczyniły się oczywiście także rekordowo niskie stopy procentowe oraz różne formy ekspansji
monetarnej motywujące inwestorów do zwiększania inwestycji w aktywa finansowe. Dla Grupy ČEZ znaczenie miał także fakt,
iż niskie stopy procentowe skłaniały inwestorów na rynkach obligacji do poszukiwania obligacji o długich terminach
zapadalności. O pozytywnym rozwoju sytuacji na rynkach finansowych świadczy także wolumen obligacji wydanych przez
emitentów w 2012 r., który był wyższy niż w latach 2010 i 2011.
Grupa ČEZ w 2012 r. koncentrowała się na wprowadzeniu swoich obligacji na rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych,
który nawet w okresie kryzysu i pesymistycznych doniesień – w szczególności z Euroobszaru – charakteryzował się dużą
płynnością i doskonałym funkcjonowaniem. W kwietniu spółka ČEZ, a. s. wyemitowała obligacje o wartości 700 milionów USD
(ok. 12,9 mld CZK) o terminie zapadalności 10 lat oraz o wartości 300 milionów USD (ok. 5,5 mld CZK) o terminie zapadalności
30 lat. Grupie ČEZ w ten sposób udało się zaistnieć na rynku, co do którego można oczekiwać, iż w przypadku problemów
w Euroobszarze i potencjalnych z tym związanych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku euroobligacji w dalszym ciągu będzie
wystarczająco płynny, aby umożliwić pozyskanie potrzebnego finansowania. Obligacje o terminie zapadalności 30 lat to jak
dotychczas rekordowa emisja Grupy ČEZ pod względem długości terminu wśród emisji wprowadzonych na rynek publiczny,
która w wyraźny sposób przyczyniła się do dobrego wyniku na rynku emisji prywatnych w drugim półroczu, na którym udało się
stopniowo wyemitować obligacje o terminie zapadalności 35 lat i wolumenie 191 milionów EUR (ok. 4,8 mld CZK)
a następnie obligacje o terminie zapadalności 30 lat za 50 milionów EUR (ok. 1,3 mld CZK). Wraz z emisją obligacji imiennych
(Namensschuldverschreibung) o terminie zapadalności 20 lat i wolumenie 40 milionów EUR (ok. 1,0 mld CZK) z kwietnia 2012 r.
aktywność na polu emisji obligacji w 2012 r. znacząco przyczyniła się do przedłużenia średniego okresu zapadalności
zadłużenia Grupy ČEZ.
Na początku 2012 r. spółka ČEZ zrealizowała odkup obligacji o terminach zapadalności w październiku 2012 i 2013 r.,
koncentrując się głównie na emisjach o krótszym terminie zapadalności. Ogółem spółka ČEZ, a. s. odkupiła obligacje
o wartości nominalnej około 350 milionów EUR (ok. 8,8 mld CZK), w tym 222 milionów EUR (ok. 5,6 mld CZK) to emisja
o terminie zapadalności w 2012 r. Poprzez tę transakcję Grupa ČEZ efektywnie obniżyła koszty związane z utrzymywaniem
gotówki pozyskanej z wcześniejszego sfinansowania zapadalności obligacji.
W 2012 r. Grupa ČEZ z powodzeniem wznowiła praktycznie wszystkie wiązane linie kredytowe o wolumenie 29 miliardów CZK.
Wyraźna większość linii wiązanych istnieje nadal w ramach programu wekslowego. Jednak w 2012 r. spółka ČEZ, a. s. niemalże
nie korzystała z tych linii wiązanych i podobnie jak w poprzednich latach wydawała weksle w ramach programu wekslowego
zazwyczaj bezpośrednio do portfeli inwestorów końcowych. Dzięki temu uzyskała znacząco korzystniejsze warunki. Na dzień
31.12.2012 r. wolumen wyemitowanych weksli wynosił 2,5 miliarda CZK, w tym 1,5 miliarda CZK w ramach linii wiązanych.
W maju 2012 r. Grupa ČEZ zawarła kolejną z szeregu umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącą
finansowania inwestycji w czeską sieć dystrybucyjną o wolumenie 100 milionów EUR (ok. 2,5 mld CZK) oraz o terminie
zapadalności 10 lat. W październiku 2012 r. częściowo zrefinansowano kredyt bankowy o wolumenie 150 milionów EUR
(ok. 3,7 mld CZK) i terminie zapadalności w czerwcu 2014 r. poprzez emisję obligacji z ruchomą stopą procentową
o identycznych parametrach jak w przypadku powyższego kredytu.
Dzięki wszystkim tym transakcjom udało się przedłużyć średni okres zapadalności zadłużenia finansowego Grupy ČEZ
do okresu niewiele krótszego niż 8,5 roku.
Na końcu 2012 r. spółka ČEZ, a. s. wykorzystywała około 7 % kredytów wiązanych.
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Zestawienie wyemitowanych dotychczas niespłaconych obligacji Grupy ČEZ na dzień 31.12.2012 r.

Papier Emitent ISIN Data Wolumen Stopa Termin Postać Wartość
wartościowy emisji odsetkowa zapadalności nominalna
7. emisja ČEZ, a. s. CZ0003501058 26.1.1999 r. 2,5 mld CZK CPI 2014 r. zdematerializowana 1 000 000 CZK
obligacji 1) + 4,2 % na okaziciela

4. emisja ČEZ, a. s. XS0271020850 17.10.2006 r. 372,2 mln EUR 4,125 % 2013 r. zdematerializowana 50 000 EUR
euroobligacji 2) na okaziciela

6. emisja ČEZ, a. s. XS0376701206 18.7.2008 r. 600 mln EUR 6,00 % 2014 r. zdematerializowana 50 000 EUR
euroobligacji na okaziciela

7. emisja ČEZ, a. s. XS0384970652 17.9.2008 r. 12 mld JPY 3,005 % 2038 r. zdematerializowana 1 000 000 000 JPY
euroobligacji 3) na okaziciela

8. emisja ČEZ, a. s. XS0387052706 22.9.2008 r. 6 mln EUR kupon 2038 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji 4) zerowy na okaziciela

11. emisja ČEZ, a. s. XS0430082932 26.5.2009 r. 600 mln EUR 5,75 % 2015 r. zdematerializowana 50 000 EUR
euroobligacji na okaziciela

12. emisja ČEZ, a. s. XS0447067843 8.9.2009 r. 8 mld JPY 2,845 % 2039 r. zdematerializowana 1 000 000 000 JPY
euroobligacji 3) na okaziciela

13. emisja ČEZ, a. s. XS0458257796 19.10.2009 r. 750 mln EUR 5,00 % 2021 r. zdematerializowana 50 000 EUR
euroobligacji 5) na okaziciela

14. emisja ČEZ, a. s. XS0462797605 4.11.2009 r. 50 mln EUR 6M Euribor 2019 r. zdematerializowana 50 000 EUR
euroobligacji + 1,25 % na okaziciela

19. emisja ČEZ, a. s. XS0502286908 16.4.2010 r. 750 mln EUR 4,875 % 2025 r. zdematerializowana 50 000 EUR
euroobligacji na okaziciela

20. emisja ČEZ, a. s. XS0521158500 28.6.2010 r. 750 mln EUR 4,500 % 2020 r. zdematerializowana 50 000 EUR
euroobligacji 6) na okaziciela

1. emisja NSV ČEZ, a. s. XF0000NS9FM8 29.11.2010 r. 40 mln EUR 4,500 % 2030 r. certyfikat globalny 500 000 EUR
(Namensschuld- znajdujący się
verschreibungen) u administratora

emisji

2. emisja NSV ČEZ, a. s. XF0000NS9TZ1 31.1.2011 r. 40 mln EUR 4,75 % 2023 r. certyfikat globalny 500 000 EUR
(Namensschuld- znajdujący się
verschreibungen) u administratora

emisji

1) Obligacje wyemitowane ze stopą procentową 9,22 % z późniejszą zmianą na oprocentowanie ruchome w wysokości CPI + 4,2 % w 2006 r.
2) W styczniu 2012 r. zrealizowano odkup emisji, jej pierwotny wolumen wynosił 500 milionów EUR.
3) Przychody z emisji w jenach japońskich są przedmiotem swapu do euro zrealizowanego za pośrednictwem credit linked swapu.
4) Zysk odpowiada różnicy pomiędzy wartością emisyjną (1 071 696 EUR) a nominalną (6 000 000 EUR) obligacji.
5) W lutym 2010 r. wydano emisję obligacji o wolumenie 60 milionów EUR i następnie 90 milionów EUR, które dołączono do emisji 600 milionów EUR

z 19 października 2009 r. Wolumen emisji zwiększył się do 750 milionów EUR.
6) W grudniu 2010 r. wydano emisję euroobligacji o wolumenie 250 milionów EUR, którą dołączono do emisji 500 milionów EUR z 28 czerwca 2010 r.

Wolumen emisji zwiększył się do 750 milionów EUR.
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Menedżer Administrator Rynek W obrocie Rating emisji
od (S&P / Moody’s)

ING Barings Capital Markets Citibank, a.s. BCPP oficjalny wolny rynek 26.1.1999 r. –/–
RM-Systém 5.12.2001 r.

Société Générale Corporate & Investment Banking Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 17.10.2006 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

BNP Paribas, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 18.7.2008 r. A-/A2
Deutsche Bank AG, Deutsche Bank AG
ING Bank N.V.,
Erste Bank

Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 17.9.2008 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 22.9.2008 r. –/–
Deutsche Bank AG

Banca IMI S.p.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 26.5.2009 r. A-/A2
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG
HSBC Bank plc,
ING Bank N.V.,
Erste Group Bank AG

Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 8.9.2009 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

BNP Paribas, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 19.10.2009 r. A-/A2
Société Générale, Deutsche Bank AG
The Royal Bank of Scotland plc,
Erste Group Bank AG

Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 4.11.2009 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

Bayerische Landesbank, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 16.4.2010 r. A-/A2
Erste Group Bank AG, Deutsche Bank AG
HSBC Bank plc,
Société Générale,
Uni Credit Bank AG

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 28.6.2010 r. A-/A2
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG,
London Branch,
Erste Group Bank AG,
The Royal Bank of Scotland plc

– – – – –/–

– – – – –/–
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Papier Emitent ISIN Data Wolumen Stopa Termin Postać Wartość
wartościowy emisji odsetkowa zapadalności nominalna
21. emisja ČEZ, a. s. XS0592280217 17.2.2011 r. 11,5 mld JPY 2,160 % 2023 r. zdematerializowana 100 000 000 JPY
euroobligacji 7) na okaziciela

22. emisja ČEZ, a. s. XS0622499787 3.5.2011 r. 1,25 mld CZK 4,600 % 2023 r. zdematerializowana 5 000 000 CZK
euroobligacji na okaziciela

23. emisja ČEZ, a. s. XS0630397213 27.5.2011 r. 500 mln EUR 3,625 % 2016 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji na okaziciela

24. emisja ČEZ, a. s. XS0635263394 21.6.2011 r. 100 mln EUR 2,15 % 2021 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji 8) * Index na okaziciela

Ratio CPI

25. emisja ČEZ, a. s. XS0713866787 5.12.2011 r. 50 mln EUR 4,102 % 2021 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji na okaziciela

3. emisja NSV ČEZ, a. s. XF0000B03489 2.4.2012 r. 40 mln EUR 4,7 % 2032 r. certyfikat globalny 1 000 000 EUR
(Namensschuld- znajdujący się
verschreibungen) u administratora

emisji

1. emisja ČEZ, a. s. US157214AA57 3.4.2012 r. 700 mln USD 4,25 % 2022 r. zdematerializowana 200 000 USD
euroobligacji na okaziciela
US 9), 10)

2. emisja ČEZ, a. s. US157214AB31 3.4.2012 r. 300 mln USD 5,625 % 2042 r. zdematerializowana 200 000 USD
euroobligacji na okaziciela
US 9), 10)

26. emisja ČEZ, a. s. XS0814711775 8.8.2012 r. 50 mln EUR 4,375 % 2042 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji na okaziciela

27. emisja ČEZ, a. s. XS0818793209 20.8.2012 r. 50 mln EUR 4,5 % 2047 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji na okaziciela

28. emisja ČEZ, a. s. XS0822571799 3.9.2012 r. 80 mln EUR 4,383 % 2047 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji 11) na okaziciela

29. emisja ČEZ, a. s. XS0840265739 9.10.2012 r. 150 mln EUR 3M Euribor 2014 r. zdematerializowana 100 000 EUR
euroobligacji + 0,36 % na okaziciela

4. emisja NSV ČEZ, a. s. XFCA00H08349 10.12.2012 r. 61 mln EUR 4,27 % 2047 r. certyfikat globalny 500 000 EUR
(Namensschuld- XFCA00H08356 znajdujący się
verschreibungen) 12) XFCA00H08364 u administratora

emisji

7) Przychody z emisji były przedmiotem swapu do euro.
8) Kupon związany z inflacją był za pośrednictwem zawartego swapu ustabilizowany na wartości, która zapewnia spółce ČEZ efektywną stałą stopę odsetek

zapłaconych bez względu na zmiany inflacji.
9) Emisja została zrealizowana w ramach niepublicznej oferty obligacji przedstawionej kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym (qualified institutional buyers)

w oparciu o regułę 144A ustawy o papierach wartościowych Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1933 r., w obowiązującym brzmieniu („Ustawa o papierach
wartościowych“), a poza terenem Stanów Zjednoczonych Ameryki niektórym podmiotów nieamerykańskim w oparciu o regułę S (Regulation S) Ustawy
o papierach wartościowych.

10) Przychody z emisji były przedmiotem swapu do euro.
11) W listopadzie 2012 r. wydano emisję euroobligacji o wolumenie 20 milionów EUR, którą dołączono do emisji o wolumenie 60 milionów EUR z 3 września 2012 r.

Wolumen emisji zwiększył się do 80 milionów EUR.
12) Wolumen emisji został podzielony na trzy certyfikaty.
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Menedżer Administrator Rynek W obrocie Rating emisji
od (S&P / Moody’s)

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 17.2.2011 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

Česká spořitelna, a.s. Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Deutsche Bank AG Bourse de Luxembourg 3.5.2011 r. A-/A2

Banka IMI S.p.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 27.5.2011 r. A-/A2
BNP Paribas, Deutsche Bank AG
Erste Group Bank AG,
HSBC Bank plc,
UniCredit Bank AG,
Commerzbank Aktiengesellschaft

Barclays Bank plc Deutsche Bank Luxembourg S.A., – – A-/A2
Deutsche Bank AG

UBS Limited Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 5.12.2011 r. –/–
Deutsche Bank AG

Commerzbank AG – – – –/–

Barclays Bank plc, Citibank, N.A., Bourse de Luxembourg 3.4.2012 r. A-/A2
Citigroup Global Markets Inc., London Branch
Goldman Sachs International,
SG Americas Securities, LLC

Barclays Bank plc, Citibank, N.A., Bourse de Luxembourg 3.4.2012 r. A-/A2
Citigroup Global Markets Inc., London Branch
Goldman Sachs International,
SG Americas Securities, LLC

UBS Limited Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 8.8.2012 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

UBS Limited Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 20.8.2012 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

UniCredit Bank AG Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 3.9.2012 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

Československá obchodní banka, a. s. Deutsche Bank Luxembourg S.A., Bourse de Luxembourg 9.10.2012 r. A-/A2
Deutsche Bank AG

UniCredit Bank AG – – – –/–

Spółka ČEZ nie wyemitowała żadnych obligacji zamiennych na akcje, zgodnie z warunkami emisji obligacje nie są przedmiotem
gwarancji ze strony państwa ani żadnego banku.
W kwietniu 2012 r. wydano 3. emisję papierów wartościowych NSV (Namensschuldverschreibungen).
W kwietniu 2012 r. wydano 1. i 2. emisję obligacji US.
W sierpniu 2012 r. wydano 26. emisję euroobligacji w ramach programu euroobligacji EMTN.
W sierpniu 2012 r. wydano 27. emisję euroobligacji w ramach programu euroobligacji EMTN.
We wrześniu 2012 r. wydano 28. emisję euroobligacji w ramach programu euroobligacji EMTN.
W październiku 2012 r. wydano 29. emisję euroobligacji w ramach programu euroobligacji EMTN.
W listopadzie 2012 r. zwiększono wolumen 28. emisji euroobligacji.
W grudniu 2012 r. wydano 4. emisję papierów wartościowych NSV (Namensschuldverschreibungen).
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NASZYM KLIENTOM POMAGA ASYSTENT
Dzięki usłudze pomocy fachowej ČEZ ASISTENT za miesięczną
opłatę 10 CZK nasi klienci uzyskują stały dostęp do doradztwa
i serwisu. Można z niego skorzystać w przypadku awarii urządzeń
elektrycznych, awarii w gospodarstwie domowym związanych
z przerwami w dostawach energii elektrycznej i gazu, problemów
z otwarciem zablokowanych drzwi – to wszystko przez 24 godziny
na dobę za pośrednictwem linii obsługi klienta, aplikacji
ČEZ ON-LINE i formularza zamówienia. W przypadku awarii nasi
technicy wyjeżdżają na miejsce zdarzenia najpóźniej w ciągu
90 minut od przyjęcia zgłoszenia.





Inwestycje Grupy ČEZ

Koszty inwestycyjne (mln CZK)

2011 r. 2012 r.
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 49 887 49 465

w tym: nabycie paliwa jądrowego 4 527 3 361

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 1 226 984

Nabycie długoterminowych aktywów finansowych 833 832

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów trwałych 1 295 2 237

Koszty nabycia aktywów trwałych 53 241 53 518
Inwestycje finansowe 927 5 323
Koszty inwestycyjne razem 54 168 58 841

Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (CAPEX) spółki Grupy ČEZ w 2012 r.
wyasygnowały ogółem 50 449 milionów CZK, co stanowi o 664 miliony CZK mniej niż w poprzednim roku.

Nabycie rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (CAPEX) według rodzajów (mln CZK)

Europa Środkowa Europa Południowo-Wschodnia Razem
2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r.

Źródła jądrowe (włącznie z nabyciem paliw) 9 118 7 633 – – 9 118 7 633

Źródła zasilane węglem i parogazowe 15 874 17 459 10 10 15 884 17 469

w tym: budowa nowych elektrowni 8 483 10 446 – – 8 483 10 446

modernizacja i inne 7 391 7 013 10 10 7 401 7 023

Źródła wodne oprócz odnawialnych 138 238 – – 138 238

Źródła odnawialne 1 360 356 4 851 6 944 6 211 7 300

Dystrybucja energii elektrycznej 9 639 8 276 2 593 3 145 12 232 11 421

Dystrybucja ciepła 491 260 – – 491 260

Wydobycie 3 693 3 307 – – 3 693 3 307

Ekologia 826 527 – – 826 527

Systemy informatyczne 1 199 956 76 42 1 275 998

Pozostałe 1 159 1 246 86 50 1 245 1 296

Razem 43 497 40 258 7 616 10 191 51 113 50 449
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Przewidziana wysokość inwestycji w latach 2013–2017
Część pięcioletniego planu biznesowego zatwierdzanego przez zarząd ČEZ, a. s. stanowią ramowe postanowienia o przyszłych
inwestycjach Grupy ČEZ. Rzeczywista wysokość inwestycji może później różnić się od zatwierdzonego planu w zależności
od rozwoju sytuacji na rynku, strategii Grupy ČEZ odzwierciedlającej aktualne oczekiwania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku
oraz zdolności kredytowej Grupy ČEZ, a także sposobu finansowania zaplanowanych inwestycji.

Zaplanowane inwestycje Grupy ČEZ według rodzajów (mld CZK)

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Produkcja 32,3 32,8 18,9 15,9 26,0

Budowa i kompleksowa modernizacja źródeł klasycznych i jądrowych 18,9 16,2 5,4 5,8 17,8

Źródła odnawialne 0,9 4,7 2,2 1,0 0,0

Konserwacja istniejących źródeł i inne 12,5 11,9 11,3 9,1 8,1

Dystrybucja i sprzedaż 11,0 9,8 9,6 10,7 10,8

Wydobycie 2,7 2,8 2,0 2,4 2,3

Pozostałe CAPEX 5,5 5,0 3,2 3,6 3,8

CAPEX razem 51,5 50,4 33,7 32,6 42,9
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Bilans Grupy ČEZ

Pozyskana i dostarczona energia elektryczna

Bilans energii elektrycznej (GWh)

2011 r. 2012 r. Indeks
2012/2011 r. (%)

Dostawy 62 532 62 217 99,5
Produkcja 69 209 68 832 99,5

Zużycie własne i inne włącznie z przepompowywaniem w elektrowniach wodnych -6 677 -6 615 99,1

Sprzedaż klientom końcowym -42 846 -41 732 97,4
Saldo obrotu hurtowego -12 365 -12 283 99,3

Sprzedaż na rynku hurtowym -220 388 -230 257 104,5

Zakupy na rynku hurtowym 208 023 217 974 104,8

Straty sieciowe -7 321 -8 202 112,0

Produkcja energii elektrycznej według źródeł energii (GWh)

Republika Czeska Polska Bułgaria Rumunia Razem
2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r.

Paliwo jądrowe 28 283 30 324 – – – – – – 28 283 30 324

Węgiel 32 574 31 038 1 891 1 745 3 043 1 536 – – 37 508 34 319

Woda 1 868 2 066 6 5 – – 21 31 1 895 2 102

Biomasa 427 422 307 509 – – – – 734 931

Fotowoltaika 130 135 – – – 5 – – 130 140

Wiatr 9 9 – – – – 620 966 629 975

Gaz ziemny 30 40 – – – – – – 30 40

Biogaz – 1 – – – – – – – 1

Razem 63 321 64 035 2 204 2 259 3 043 1 541 641 997 69 209 68 832

Grupa ČEZ Bilans Grupy ČEZ
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Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym (GWh)

Republika Czeska Polska Bułgaria
2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r.

Duzi odbiorcy 10 085 10 148 95 217 2 900 2 983

Mali odbiorcy – przedsiębiorstwa 3 579 3 181 – – 2 837 2 804

Gospodarstwa domowe 8 305 8 017 – – 4 286 4 311

Klienci końcowi razem 21 969 21 346 95 217 10 023 10 098



Ciepło

Dostawy ciepła z elektrociepłowni (TJ)

Dostawy ciepła Sprzedaż ciepła na zewnątrz
z elektrociepłowni (poza Grupą ČEZ)

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r.
ČEZ 1) 10 682 10 275 2 295 1 043

Elektrárna Chvaletice 175 163 8 8

Energetické centrum 109 108 109 104

ČEZ Energetické služby 68 77 66 66

ČEZ Teplárenská 1) 437 331 5 149 8 457

ČEZ Energo 391 464 391 378

Teplárna Trmice 1) 2 419 2 977 2 404 –

Elektrárna Počerady 1) – 77 – 16

Energotrans – 4 333 – 4 332

Republika Czeska razem 14 281 18 805 10 422 14 404
ELCHO 2 270 2 370 2 225 2 319

Skawina 2 645 2 787 2 597 2 739

Polska razem 4 915 5 157 4 822 5 058
Varna 5 5 5 5

Bułgaria razem 5 5 5 5
Europa Środkowa razem 19 196 23 962 15 244 19 462
Europa Południowo-Wschodnia razem 5 5 5 5
Grupa ČEZ razem 19 201 23 967 15 249 19 467

1) Zmiana struktury właścicielskiej instalacji do produkcji lub dystrybucji ciepła w 2012 r.

Gaz ziemny

Bilans gazu ziemnego (GWh)

2011 r. 2012 r. Indeks
2012/2011 r. (%)

Zakupy 9 277 117 256 > 500
w tym: dostawcy zewnętrzni 9 198 116 971 > 500

operator rynku energii 79 285 360,8

Wydobyto ze zbiornika 358 1 289 360,1

Sprzedaż -8 138 -116 388 > 500
w tym: trading -4 554 -110 224 > 500

zewnętrzni duzi odbiorcy -1 951 -2 369 121,4

średni odbiorcy -470 -610 129,8

mali odbiorcy -314 -644 205,1

gospodarstwa domowe -779 -2 272 291,7

operator rynku energii -70 -269 384,3

Wtłoczono do zbiornika -845 -1 656 196,0

Zużycie własne -652 -501 76,8

Grupa ČEZ Bilans Grupy ČEZ
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Rumunia Albania Pozostałe kraje Razem
2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r.

805 1 036 1 386 880 2 423 2 547 17 694 17 811

935 929 999 816 9 72 8 359 7 802

1 555 1 611 2 647 2 075 – 105 16 793 16 119

3 295 3 576 5 032 3 771 2 432 2 724 42 846 41 732



Wyniki gospodarcze ČEZ, a. s.

Do najważniejszych obszarów działalności Spółki należą produkcja energii elektrycznej i handel energią elektryczną, produkcja
i dystrybucja ciepła oraz obrót gazem.

Zestawienie głównych wskaźników ČEZ, a. s. (według MSSF)

Jednostka 2011 r. 2012 r. Indeks
2012/2011 r. (%)

Produkcja energii elektrycznej (brutto) GWh 59 584 57 757 96,9

Moc zainstalowana MW 11 633 10 700 92,0

Sprzedaż ciepła TJ 8 811 8 699 98,7

Przychody operacyjne mln CZK 113 441 108 147 95,3

Koszty operacyjne bez amortyzacji mln CZK 63 751 59 633 93,5

EBITDA mln CZK 49 690 48 514 97,6

EBIT mln CZK 36 850 35 253 95,7

Zysk netto mln CZK 37 337 35 336 94,6

Dywidenda na akcję brutto 1) CZK/akcję 50,00 45,00 90,0

Aktywa razem mln CZK 503 660 538 873 107,0

Kapitał własny mln CZK 192 600 210 911 109,5

Długi finansowe mln CZK 167 585 175 013 104,4

Rentowność aktywów (ROA), netto % 7,7 6,8 88,3

Rentowność kapitału własnego (ROE), netto % 19,5 17,5 89,7

Zadłużenie netto / EBITDA 1 2,90 3,22 111,0

CAPEX mln CZK 26 491 26 133 98,6

Rzeczywista liczba pracowników na dzień 31.12. osób 5 933 5 722 96,4

1) Przyznana i wypłacona w danym roku z zysku za rok poprzedni.
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Kształtowanie się przychodów, kosztów i zysku
Spółka ČEZ, a. s. wypracowała w 2012 r. zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 48,5 miliarda CZK, co
stanowiło o 1,2 miliarda CZK (o 2,4 %) mniej niż w ubiegłym roku. Zysk netto zmniejszył się w stosunku do ubiegłego roku
o 2,0 miliarda CZK (o 5,4 %).
Uzyskane przychody operacyjne są niższe o 5,3 miliarda CZK (o 4,7 %), w szczególności z powodu spadku przychodów
ze sprzedaży energii elektrycznej o 2,9 miliarda CZK i mniejszych przychodów z obrotu instrumentami pochodnymi energii
elektrycznej, węgla i gazu o 1,9 miliarda CZK. Produkcja energii elektrycznej zrealizowana przez ČEZ, a. s. w 2012 r. wynosiła
57,8 TWh, co stanowi o 1,8 TWh mniej niż w 2011 r. Przyczyną tego spadku było wydzielenie Elektrowni Počerady jako
samodzielnej spółki (jej produkcja po dniu wydzielenia wynosiła 1,5 TWh) oraz niższa produkcja w elektrowniach zasilanych
węglem (z powodu odstawienia 3 bloków elektrowni Prunéřov w celu ich kompleksowej modernizacji -1,8 TWh). Spadek
produkcji w elektrowniach zasilanych węglem był jednak częściowo skompensowany przez wyraźny wzrost produkcji
w elektrowniach jądrowych, która w obydwu przypadkach osiągnęła rekordowe wartości. Wzrost wolumenu produkcji
w stosunku do 2011 r., uzyskany dzięki zwiększeniu mocy osiągalnej w elektrowni jądrowej Dukovany oraz większej
niezawodności eksploatacyjnej elektrowni jądrowej Temelín, wynosił 2,0 TWh. Także elektrownie wodne wyprodukowały
o 0,2 TWh więcej energii elektrycznej, niż w poprzednim roku.
Koszty operacyjne (włącznie z amortyzacją) zmalały ogółem o 3,7 miliarda CZK (o 4,8 %), do czego przyczyniły się
w szczególności niższe koszty zakupu energii elektrycznej i usług powiązanych o 4,7 miliarda CZK oraz spadek cen rynkowych
energii elektrycznej a także zmniejszenie kosztów paliw o 1,6 miliarda CZK, które związane jest z niższym zużyciem paliw
kopalnianych o 1,2 miliarda CZK idącym w parze z ograniczeniem produkcji w źródłach zasilanych węglem.
Oddziaływaniami o charakterze negatywnym były natomiast koszty uprawnień emisyjnych, które były wyższe o 1,2 miliarda CZK
niż w ubiegłym roku, oraz wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o 0,9 miliarda CZK oraz amortyzacji o 0,4 miliarda CZK.
Pozostałe koszty i przychody zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 0,7 miliarda CZK, co jednak częściowo skompensowało
zmniejszenie podatku dochodowego o 0,3 miliarda CZK w związku z niższym zyskiem.

Kształtowanie się pozostałych kosztów i przychodów
Pozostałe koszty i przychody w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 0,7 miliarda CZK do 6,4 miliarda CZK.
Pozostałe koszty i przychody finansowe w porównaniu z poprzednim rokiem zmalały o 1,0 miliarda CZK do wartości zerowej
w 2012 r., co obejmuje wpływ kompensacji odroczenia przejęcia spółki Energotrans otrzymanej w 2012 r., która była niższa niż
w ubiegłym roku (-0,4 mld CZK), wpływ odkupienia własnych obligacji (-0,3 mld CZK) oraz łączny wpływ pozostałych pozycji
(-0,3 mld CZK).
Także otrzymane dywidendy w wysokości 14,6 miliarda CZK były niższe niż w ubiegłym roku o 0,9 miliarda CZK, w tym
0,5 miliarda CZK stanowi zmniejszenie dywidend od spółki Dalkia Česká republika oraz 0,4 miliarda CZK od spółek Grupy ČEZ.
Czynnikami wpływającym negatywnie na wyniki były także finansowe instrumenty pochodne oraz zyski i straty kursowe,
powodujące obniżenie wyniku o 0,9 miliarda CZK w stosunku do 2011 r., kiedy pozycje te związane były z zyskiem w wysokości
0,6 miliarda CZK, natomiast w 2012 r. przyniosły one stratę w wysokości 0,3 miliarda CZK.
Na wyniki natomiast pozytywnie wpłynął podatek od uprawnień emisyjnych, który był niższy o 1,8 miliarda CZK w wyniku spadku
ich ceny rynkowej, pozycją kształtującą się korzystnie były także odsetki zapłacone, które w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły
się o 0,4 miliarda CZK w szczególności ze względu na wyższą kapitalizację w aktywach i niższe rynkowe stopy procentowe.
W wyniku pozostałych pozycji nastąpiło pogorszenie wyniku o 0,1 miliarda CZK.
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Struktura majątku i kapitału
Całkowita wartość aktywów w porównaniu z 2011 r. zwiększyła się o 35,2 miliarda CZK do 538,9 miliarda CZK.
Aktywa trwałe w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 19,0 miliarda CZK do 418,7 miliarda CZK przede wszystkim z powodu
zrealizowanych akwizycji nowych spółek i inwestycji w aktywa trwałe.
Wartość aktywów obrotowych w 2012 r. wzrosła o 16,2 miliarda CZK do 120,2 miliarda CZK, co było spowodowane przede
wszystkim wzrostem w zakresie należności o 10,0 miliarda CZK, który dotyczył w szczególności należności krótkoterminowych.
Wzrost odnotowano także w przypadku należności z instrumentów pochodnych – o 6,3 miliarda CZK, saldo uprawnień
emisyjnych wzrosło o 5,0 miliarda CZK, krótkoterminowe papiery wartościowe o 2,4 miliarda CZK, natomiast zapasy
o 1,1 miliarda CZK. Z drugiej strony w 2012 r. stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych zmniejszył się
o 7,1 miliarda CZK, aktywa sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży były niższe o 1,0 miliarda CZK a łączny wpływ
pozostałych oddziaływań obniżył wynik o 0,5 miliarda CZK.
W 2012 r. kapitał własny zwiększył się o 18,3 miliarda CZK do wartości 210,9 miliarda CZK. Zysk netto wypracowany w 2012 r.
przyczynił się do wzrostu kapitału własnego o 35,3 miliarda CZK. Wzrost ten następnie nieco obniżyła uchwalona dywidenda
w wysokości 24,0 miliarda CZK. Zmiany w kapitale własnym związane z pozostałymi całkowitymi dochodami, przede wszystkim
z księgowością zabezpieczeń, spowodowały wzrost kapitału własnego o 6,9 miliarda CZK.
Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 21,3 miliarda CZK do 208,9 miliarda CZK, przede wszystkim w wyniku nowych emisji
obligacji (+12,9 mld CZK) i zwiększenia wolumenu długoterminowych kredytów bankowych (+3,1 mld CZK) w związku
z potrzebą zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania inwestycji. Wzrost o 5,2 miliarda CZK odnotowano także w przypadku
rezerw na wycofanie z eksploatacji urządzeń jądrowych i trwałe składowanie wypalonego paliwa jądrowego – w szczególności
w wyniku obniżenia stóp dyskonta.
Odroczone zobowiązania podatkowe wzrosły o 2,2 miliarda CZK do 11,0 miliarda CZK pod wpływem różnic w wycenie środków
trwałych do celów podatkowych i księgowych oraz podatku odroczonego związanego z pozostałymi całkowitymi dochodami razem.
Zobowiązania krótkoterminowe zmalały o 6,6 miliarda CZK do 108,0 miliarda CZK w wyniku zmniejszenia części krótkoterminowej
zadłużenia długoterminowego o 8,6 miliarda CZK, w szczególności w wyniku spłaty części krótkoterminowej wyemitowanych
obligacji. Pozycjami, których wartość się zmniejszyła, były także zobowiązania z tytułu dostaw i usług – o 6,1 miliarda CZK,
zobowiązania z tytułu posiadania instrumentów pochodnych – o 1,5 miliarda CZK a także rezerwa na emisje gazów
cieplarnianych – o 1,6 miliarda CZK. Z drugiej strony wzrosły zobowiązania z tytułu wewnątrzgrupowego cash poolingu
o 6,4 miliarda CZK oraz pozycje szacunkowe pasywów z tytułu niezafakturowanej energii elektrycznej o 4,9 miliarda CZK.

Przepływy pieniężne
Zmiana stanu netto dotycząca środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w stosunku do ubiegłego roku była mniejsza
o 6,9 miliarda CZK.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 0,8 miliarda CZK. Zysk
przed opodatkowaniem po skorygowaniu o operacje niepieniężne zmniejszył się w stosunku do ubiegłego roku o 2,5 miliarda CZK,
pod wpływem operacji pieniężnych (+0,6 mld CZK), w szczególności wyższych otrzymanych dywidend.
Pozytywny wpływ kapitału operacyjnego (+2,6 mld CZK) wynika ze zmniejszenia wartości krótkoterminowych papierów
wartościowych o dużej płynności (+1,8 mld CZK), aktywów z tytułu podatku (+1,9 mld CZK) oraz rozliczeń międzyokresowych
(+5,5 mld CZK), ze zmian w zakresie zobowiązań i należności (-4,0 mld CZK) oraz z wyższego salda uprawnień do emisji
(-2,7 mld CZK).
Przepływy pieniężne związane z działalnością inwestycyjną w stosunku do ubiegłego roku wzrosły (-22,5 mld CZK),
przede wszystkim z powodu wyższych udzielonych pożyczek i niższych spłat w ramach Grupy ČEZ (-17,1 mld CZK) oraz
wyższych inwestycji w nabywane aktywa trwałe (-5,8 mld CZK).
Przepływy pieniężne z działalności finansowej wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 14,0 miliarda CZK, w szczególności
w związku z wyższymi zobowiązaniami z cash poolingu wewnątrzgrupowego (+7,8 mld CZK), niewielkim wzrostem salda
kredytów i pożyczek (+3,7 mld CZK) oraz niższymi wypłaconymi dywidendami (+2,7 mld CZK).
Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych był pozytywny (+0,9 mld CZK).
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Całkowite dochody
Całkowite dochody po opodatkowaniu w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 12,7 miliarda CZK do 42,2 miliarda CZK.
Czynnikami przyczyniającymi się do tego wzrostu były przede wszystkim zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych
zabezpieczających przepływy pieniężne w porównaniu z rokiem ubiegłym (+17,4 mld CZK) oraz zmiana wartości godziwej
papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym (+0,7 mld CZK). Negatywny wpływ
na wynik natomiast miał podatek odroczony związany z całkowitymi dochodami w wysokości 3,4 miliarda CZK oraz obniżenie
zysku po opodatkowaniu o 2,0 miliarda CZK.

Finansowanie

Zaciągnięte kredyty bankowe i inne oraz ich zapadalność

a) Kredyty długoterminowe

Wierzyciel Waluta kredytu Maksymalna Stan zadłużenia Data Forma
wysokość kredytu na dzień zapadalności zabezpieczenia

w danej walucie 31.12.2012 r.
(mln) (mln CZK)

Europejski Bank Inwestycyjny CZK 3 058 235 16.9.2013 r. bez zabezpieczenia

Europejski Bank Inwestycyjny EUR 200 4 693 12.11.2019 r. bez zabezpieczenia

Europejski Bank Inwestycyjny EUR 100 2 430 13.1.2020 r. bez zabezpieczenia

Europejski Bank Inwestycyjny EUR 100 2 396 26.7.2021 r. bez zabezpieczenia

Europejski Bank Inwestycyjny EUR 80 2 011 26.7.2021 r. bez zabezpieczenia

Europejski Bank Inwestycyjny EUR 100 2 514 6.6.2022 r. bez zabezpieczenia

Europejski Bank Inwestycyjny EUR 100 2 514 6.6.2022 r. bez zabezpieczenia

Zadłużenie długoterminowe razem 16 793
w tym: część do zapłaty do końca 2013 r. 1 625

Zadłużenie długoterminowe
bez części do zapłaty w ciągu 1 roku 15 168

b) Kredyty krótkoterminowe

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. (mln CZK)
Krótkoterminowe kredyty bankowe 2 481

Kredyty w rachunku bieżącym 254

Część zadłużenia długoterminowego do zapłaty do końca 2013 r. 1 625

Inna krótkoterminowa pomoc finansowa –

Krótkoterminowe kredyty bankowe razem 4 360
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Zarządzanie ryzykiem
oraz ubezpieczenia w Grupie ČEZ

W Grupie ČEZ nieustannie rozwijany jest zintegrowany system zarządzania ryzykiem oraz system mechanizmów kontroli
wewnętrznej włącznie z niezależną działalnością działu audytów wewnętrznych, który na bieżąco weryfikuje zgodność wszystkich
procesów (włącznie z obszarem zarządzania ryzykiem) z najlepszą praktyką oraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami
i standardami. Główne funkcje i cel zarządzania ryzykiem w Grupie ČEZ oraz tryb raportowania ilustruje poniższy schemat.
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Zarządzanie ryzykiem

Zasadniczym organem w zakresie zarządzania ryzykiem jest
komitet ds. ryzyka będący organem doradczym dyrektora
generalnego ČEZ, a. s. Komitet za wyjątkiem zatwierdzania
łącznego limitu ryzyka w ramach planu rocznego (co należy
do kompetencji zarządu ČEZ, a. s.) przedstawia propozycje
dotyczące sposobów rozwoju zintegrowanego systemu
zarządzania ryzykiem, ogólnej alokacji kapitału ryzyka
do jego poszczególnych rodzajów i jednostek organizacyjnych,
przedstawia projekty obowiązujących wytycznych, zakresów
odpowiedzialności oraz struktury limitów dotyczących
zarządzania ryzykiem parcjalnym, a także na bieżąco śledzi
ogólne skutki podejmowania ryzyka przez Grupę ČEZ
włącznie ze stanem wykorzystania zdolności kredytowej
Grupy ČEZ oraz spełnianiem wymogów agencji ratingowych.
Celem zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem jest
utrzymywanie ryzyka towarzyszącego działaniom mającym
na celu zwiększenie wartości Grupy ČEZ na poziomie możliwym
do zaakceptowania. Scentralizowane zarządzanie ryzykiem
bazuje na traktowaniu ryzyka jako wymiernej niepewności
(potencjalnej różnicy pomiędzy rzeczywistym a planowanym
rozwojem) wyrażonej w koronach czeskich na obranym
stałym poziomie istotności (co umożliwia porównanie różnych
rodzajów ryzyka i adekwatne ustawienie priorytetów).
Podstawę centralnego zarządzania ryzykiem stanowią narzędzia
i modele zarządzania i kwantyfikacji ryzyka w perspektywie
rocznej i średniookresowej. Wraz z budżetem Grupy ČEZ
zatwierdzany jest łączny limit ryzyka (Profit at Risk),
wyrażający skłonność Grupy ČEZ do podejmowania ryzyka
w danym roku, limit ten jest na bieżąco alokowany
przez komitet ds. zarządzania ryzykiem do poszczególnych
rodzajów działalności.
W sposób zdecentralizowany zarządza się ryzykiem w postaci
konkretnych zagrożeń lub zdarzeń, z których tylko największe
podlegają centralnemu raportowaniu w zunifikowanej formie
w ramach aktualizacji planu biznesowego Grupy ČEZ.
Miesięczne raporty przedstawiane komitetowi ds. ryzyka
obejmują kwantyfikację ujednoliconych scenariuszy rozwoju
wybranych czynników ryzyka oraz informacje dotyczące ich
wpływu na rezultaty działalności w roku bieżącym i w okresie
objętym planem biznesowym oraz na zdolność kredytową.

Narzędzia i procesy stosowane w Grupie ČEZ umożliwiają:
pomiar obiektywnej wrażliwości źródeł wewnętrznych
na kształtowanie się ryzyka rynkowego i kredytowego
(z wykorzystaniem wybranych zasad Basel II stosowanych
w bankowości),
zarządzanie stopniem stabilizacji przyszłych przepływów
pieniężnych i zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wartości
Grupy ČEZ,
decydowanie o akwizycjach i inwestycjach w kontekście
rzeczywistego potencjału kredytowego,

monitoring spełniania wymagań wierzycieli i agencji
ratingowych dotyczących wskaźników zadłużenia
w perspektywie średniookresowej oraz minimalizację
ryzyka obniżenia ratingu,
aktualizowanie strategii zgodnie z oczekiwanymi
możliwościami finansowymi Grupy ČEZ.

W ciągu 2012 r. narzędzia te były aktualizowane
z uwzględnieniem zmian w zakresie warunków rynkowych
oraz regulacji w Europie włącznie ze specyficznymi cechami
okresu KPRU III oraz zmniejszeniem wolumenu uprawnień
emisyjnych przyznanych źródłom produkcyjnym Grupy ČEZ.

W Grupie ČEZ stosuje się jednolitą kategoryzację ryzyka
ze względu na jego pierwotne przyczyny:

1. Ryzyko rynkowe
ryzyko towarowe dotyczące marży produkcyjnej związanej
z eksploatacją elektrowni (w zarządzaniu tym rodzajem
ryzyka wykorzystuje się stopniową sprzedaż energii
elektrycznej lub stabilizację marży brutto elektrowni
zasilanych węglem w perspektywie następnych 3–6 lat,
umowy długoterminowe sprzedaży energii elektrycznej lub
stabilizację marży brutto elektrowni zasilanych węglem
oraz operacyjne zarządzanie ogólną pozycją w zakresie
emisji CO2),
ryzyko towarowe związane z obrotem energią elektryczną,
uprawnieniami do emisji, gazem ziemnym i węglem
kamiennym (zarządza się nim poprzez ustawienie limitów
finansowych dotyczących odchyleń od planu, limitów
dla pozycji a także reguł działania),
ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych i stóp
odsetkowych, przed którym zabezpieczamy się poprzez
kontrolę równowagi przepływów z działalności operacyjnej,
inwestycyjnej i finansowej w walutach obcych oraz
przy pomocy standardowych instrumentów finansowych
zgodnie z limitami ryzyka oraz poprzez określanie
zakresów na bieżąco prowadzonej stabilizacji przychodów
z produkcji w perspektywie pięciu lat,
ryzyko związane z wolumenem dotyczące produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych za granicą oraz skupu
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Republice
Czeskiej (ze względu na zmiany ustawodawstwa w Republice
Czeskiej od 2013 r. ryzyko tego rodzaju jest pomijalne).

W 2012 r. dostosowano podstawowy model matematyczny
EBITDA@Risk (stosowany do pomiaru wrażliwości cash flow
na ryzyko rynkowe w perspektywie pięcioletniej) do zmiany
sposobu stabilizacji marży dla poszczególnych typów elektrowni
w Republice Czeskiej. W 2012 r. ponadto poszerzono zakres
centralnie zarządzanych i kwantyfikowanych rodzajów ryzyka
związanego z kursami walutowymi i towarami w związku
z postępującą integracją zagranicznych udziałów
majątkowych w Rumunii, Polsce i Turcji.
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2. Ryzyko kredytowe
ryzyko kredytowania partnerów handlowych i finansowych
Grupy ČEZ, którym zarządza się przy pomocy indywidualnych
limitów; w wyniku trwającego kryzysu i niepewności w Europie
i USA w dalszym ciągu stosuje się konserwatywne zasady
zawierania transakcji handlowych. Konsekwentne
stosowanie zasad kredytowania partnerów obowiązuje
przy zawieraniu kontraktów długoterminowych mających
na celu zabezpieczenie marży źródeł produkcyjnych
w Republice Czeskiej,
ryzyko kredytowania odbiorców końcowych energii
elektrycznej i gazu, którym zarządza się za pośrednictwem
warunków płatniczych wyznaczanych na podstawie
wiarygodności klienta (w 2012 r. w dalszym ciągu
w niewielkim stopniu pogarszała się przeciętna
wiarygodność klientów, co spowodowało wzrost
zrealizowanych strat z tytułu należności przeterminowanych
w stosunku do ubiegłego roku).

W 2012 r. przede wszystkim pogłębiono bieżącą ocenę
wiarygodności dostawców realizujących znaczące inwestycje
Grupy ČEZ, więcej wagi przywiązuje się do zabezpieczeń
od ryzyka kredytowania dostawców przy zawieraniu istotnych
umów z dostawcami. Zasady kredytowania i systemy
dotyczące obrotu gazem uzupełniono o możliwość
magazynowania gazu.

3. Ryzyko operacyjne
ryzyko odchyleń produkcji elektrowni jądrowych oraz
czeskich elektrowni zasilanych węglem od planu co
miesiąc podlega kwantyfikacji i raportowaniu, wyniki
długookresowe wykorzystywane są do optymalizacji
zakresu konserwacji tych źródeł,
znaczące ryzyko operacyjne stanowi kontynuowana
modernizacja i budowa źródeł energii, w szczególności
unowocześnianie i budowa źródeł zasilanych węglem
i gazem w Republice Czeskiej. Ryzyko towarzyszące
przygotowaniu i realizacji tych projektów inwestycyjnych
podlega zunifikowanej kwantyfikacji i raportowaniu
kwartalnemu w oparciu o wspólną metodykę zarządzania
ryzykiem inwestycyjnym obowiązującą w Grupie.

W 2012 r. połączono proces kwantyfikacji finansowej ryzyka
towarzyszącego inwestycjom z procesem ogólnego
tworzenia i oceny wykorzystania całkowitych budżetów
projektów inwestycyjnych a także z procesem określania
priorytetów w dziedzinie znaczących rozwojowych projektów
inwestycyjnych. Procesy te realizowane są raz na kwartał.

4. Ryzyko biznesowe
ryzyko biznesowe typu strategicznego, związane
z regulacjami i ustawodawstwem, jest na bieżąco
poddawane ewaluacji i uwzględniane przy aktualizacji
strategii w zakresie akwizycji i inwestycji w celu
uwzględnienia rozwoju zdolności kredytowej i możliwości
finansowych Grupy ČEZ. Uaktualniono kompleksową
strategię odzwierciedlającą priorytety akcjonariuszy
i główne rodzaje ryzyka biznesowego podejmowanego
przez Grupę ČEZ (rozwój gospodarki europejskiej
i czeskiej, rozwój projektu integracyjnego UE oraz kryzysu
wynikającego z zadłużenia państw Unii Europejskiej,
rozwój regulacji emisji CO2, zakres i sposób wspierania
źródeł odnawialnych w Europie),
Grupa ČEZ w kontekście europejskiego kryzysu zadłużenia
jest w większym stopniu narażona na ryzyko nowych
podatków lub decyzji organów antymonopolowych
i regulacyjnych Unii Europejskiej a także na ryzyko
związane z sytuacją polityczną we wszystkich krajach,
w których prowadzi działalność.

W 2012 r. kontynuowano standaryzację procesu centralnej
kwantyfikacji prowadzonej na bieżąco oraz koordynacji
zarządzania dziesięcioma najważniejszymi rodzajami ryzyka
w zakresie cash flow Grupy ČEZ w perspektywie planu
biznesowego włącznie z jednoznacznym przypisaniem
odpowiedzialności za zarządzanie tymi rodzajami ryzyka,
przeważnie o charakterze biznesowym, oraz regularnego
przedstawiania raportów komitetowi ds. zarządzania ryzykiem
Grupy ČEZ.
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Ubezpieczenia w Grupie ČEZ

Spółki Grupy ČEZ zabezpieczają się przed ryzykiem różnego
rodzaju w ramach programu ubezpieczeń, który w znacznym
stopniu zapewnia im ČEZ, a. s. Do najważniejszych zawartych
polis ubezpieczeniowych należą:

ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody
jądrowe według prawa atomowego; samodzielna umowa
ubezpieczeniowa została zawarta zarówno dla elektrowni
jądrowej Dukovany, jak i dla elektrowni jądrowej Temelín.
Każda z polis opiewa na ustawowo określoną kwotę
graniczną w wysokości 2 miliardów CZK. Ubezpieczycielami
są: Česká pojišťovna a.s., reprezentująca Czeski
Ubezpieczeniowy Pool Jądrowy, oraz European Liability
Insurance for the Nuclear Industry.
ubezpieczenie od odpowiedzialności związanej z ryzykiem
podejmowanym przy transporcie materiałów jądrowych
według prawa atomowego. Ubezpieczenie obejmuje
transport paliwa jądrowego dla obydwu elektrowni
jądrowych i zostało zawarte na ustawowo określoną kwotę
graniczną 300 milionów CZK. Ubezpieczycielami są: Česká
pojišťovna a.s., reprezentująca Czeski Ubezpieczeniowy
Pool Jądrowy, oraz European Liability Insurance for
the Nuclear Industry.
ubezpieczenia majątkowe elektrowni jądrowych,
pokrywające szkody powstałe wskutek działania sił natury
oraz ryzyko techniczne, włącznie ze szkodami wynikającymi
z awarii jądrowej. Ubezpieczycielami są: Česká pojišťovna a.s.,
reprezentująca Czeski Ubezpieczeniowy Pool Jądrowy,
oraz European Liability Insurance for the Nuclear Industry.
ubezpieczenia majątkowe elektrowni zasilanych węglem
i wodnych, zabezpieczające je przed zagrożeniami
związanymi z działaniem sił natury oraz ryzykiem
technicznym, do projektów modernizacji portfela
elektrowni zasilanych węglem ČEZ, a. s. stosują się zasady
kompleksowych ubezpieczeń budowlano-montażowych
włącznie z ubezpieczeniem utraconego zysku związanego
z opóźnieniem budowy. W 2012 r. spółka ČEZ, a. s.
nie otrzymała świadczeń ubezpieczeniowych z tego tytułu.
ubezpieczenia majątku wybranych spółek zależnych
ČEZ, a. s.
ubezpieczenie majątku ČEZ Distribuce, a. s., włącznie
z ubezpieczeniem linii dystrybucyjnych.
ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności,
zabezpieczające spółki Grupy ČEZ przed stratami
finansowymi powstałymi na skutek konieczności
rekompensaty szkód poniesionych przez osoby trzecie
w związku z działalnością operacyjną poszczególnych
spółek lub dostarczeniem wadliwego produktu.
ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody
spowodowane przez członków organów statutowych
i nadzorczych Spółki. Ubezpieczenie obejmuje także
spółki zależne.

Spółki zależne w Bułgarii zawierają polisy ubezpieczeniowe
dotyczące majątku, odpowiedzialności ogólnej za szkody
oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych, spełniając
w ten sposób wymogi poszczególnych przyznanych licencji
na produkcję oraz dystrybucję energii elektrycznej.
W Rumunii w związku z projektem budowy parku elektrowni
wiatrowych Fântânele i Cogealac zawarto ubezpieczenie
budowlano-montażowe włącznie z ubezpieczeniem
ewentualnego utraconego zysku inwestora na wypadek
opóźnienia budowy. Po sfinalizowaniu budowy parku
ubezpieczenie budowlano-montażowe zastąpiono
standardowym ubezpieczeniem majątkowym. Dla miejscowych
spółek zależnych zawarto ubezpieczenie z tytułu ogólnej
odpowiedzialności za szkody.
Polskie elektrownie ELCHO i Skawina mają zawarte umowy
ubezpieczenia od ryzyka majątkowego oraz technicznego,
włącznie z przerwaniem eksploatacji, oraz ubezpieczenie
ogólne od odpowiedzialności za szkody.
Albańska spółka dystrybucyjna zawarła umowę
ubezpieczenia od ryzyka związanego z majątkiem
i ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody. Oprócz
tego zawarto umowę ramową ubezpieczenia
budowlano-montażowego zabezpieczającego modernizację
urządzeń dystrybucyjnych spółki.
W przypadku pozostałych spółek, regionów i rodzajów ryzyka
stopniowo wdrażane są standardy Grupy ČEZ w nawiązaniu
do rozwoju programu ubezpieczeń Grupy ČEZ oraz
obowiązującego prawa.
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Mechanizmy kontroli wewnętrznej ČEZ, a. s.

Zasady kontroli wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej w Spółce składa się ze zbioru
zasad i procedur określonych przez kierownictwo Spółki.
Celem jest wspieranie osiągania celów przy zapewnieniu
należytego i efektywnego zarządzania Spółką, co obejmuje
w szczególności monitoring:

postępowania w zgodzie z polityką określaną
przez kierownictwo w różnych dziedzinach,
zapewnienia należytej dbałości o majątek Spółki i jego
ochrony,
podnoszenia efektywności w zakresie wykorzystania
majątku Spółki,
ekonomicznego wykorzystywania wszelkich zasobów Spółki,
bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji urządzeń
technologicznych,
zapobiegania oszustwom i błędom oraz ich wykrywania,
poprawności i kompletności księgowości, sporządzania
rzetelnych wykazów księgowych,
wczesnego wykrywania ryzyka, przypisania odpowiedzialności
i zastosowania adekwatnych środków zapobiegawczych.

System kontroli ma charakter przekrojowy, stanowi niezbędny
czynnik sprzężenia zwrotnego w procesie zarządzania.
Obejmuje wszelkie działania menedżerów na wszystkich
poziomach zarządzania, pozwalające im weryfikować
na bieżąco, czy osiągane wyniki odpowiadają zaplanowanym.
Kierownictwo Spółki dąży do nieustannego udoskonalania jej
systemu kontroli wewnętrznej w nawiązaniu do zmieniających
się wewnętrznych i zewnętrznych warunków prowadzenia
działalności gospodarczej.
Stan i efektywność systemu kontroli wewnętrznej są śledzone
i oceniane przez dział audytów wewnętrznych, którego
koncepcja bazuje na zasadach międzynarodowo
uznawanych standardów, ponadto podlegają one ocenie
audytora zewnętrznego. Koordynacja działań audytora
zewnętrznego i wewnętrznego oraz obiektywność oceny
wewnętrznego systemu kontroli są weryfikowane przez
komitet ds. audytów ČEZ, a. s.

Audyt wewnętrzny
Dział audytów wewnętrznych ČEZ, a. s. jest niezależny
od kierownictwa wykonawczego Spółki. Podlega
bezpośrednio zarządowi Spółki, sprawozdania z audytów
przedstawia także komitetowi ds. audytów ČEZ, a. s. oraz
w ramach Grupy ČEZ organom statutowym odpowiednich
spółek zależnych. Dyrektor działu audytów wewnętrznych
ČEZ, a. s. ma bezpośredni dostęp do posiedzeń zarządu,
w których bierze udział, ponadto w charakterze gościa
uczestniczy w spotkaniach komitetu ds. bezpieczeństwa,
komitetu ds. zarządzania ryzykiem oraz rady dyrektorów
pionów. Niezależność działu i zgodność jego działalności
ze Standardami profesjonalnej praktyki w zakresie audytów
wewnętrznych zostały zweryfikowane w ramach zewnętrznej
oceny jakości pod koniec 2011 r.
Plan pracy działu audytów wewnętrznych tworzony jest
w oparciu o ocenę stopnia ryzyka towarzyszącego
poszczególnym procesom oraz o wnioski pracowników
kierowniczych z Grupy ČEZ, przy uwzględnieniu tzw. audytów
następczych. W 2012 r. przeprowadzono ogółem 60 badań,
w tym 18 w ČEZ, a. s. i 42 w spółkach zależnych (włącznie
z 12 audytami w spółkach zagranicznych). Dział audytów
wewnętrznych ČEZ, a. s. prowadzi te audyty w oparciu
o kontrakt. Równocześnie dział audytów wewnętrznych
prowadzi monitoring niektórych operacji, w szczególności
w dziedzinie księgowania (dla spółek zależnych na podstawie
umowy gwarancji jakości świadczonych usług) oraz
działalności w dziedzinie zakupów.
Działania ČEZ, a. s. na polu audytów są koordynowane
z działaniami samodzielnych jednostek audytowych, które
istnieją w niektórych spośród spółek Grupy ČEZ
(ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské doly a.s., samodzielne
działy audytu działają również w Bułgarii, Rumunii oraz
w tureckiej spółce dystrybucyjnej, w 2012 r. także w Albanii).
Po przeprowadzeniu audytów sporządza się raporty
końcowe, w których dokumentuje się wszystkie obiektywne
ustalenia, a w przypadku wykrycia braków formułuje się
zalecenia. Wyniki są omawiane z kierownictwem
odpowiednich jednostek poddawanych audytom, które
następnie podejmują działania zmierzające do usunięcia
stwierdzonych braków. Ich skuteczność weryfikuje dział
audytów wewnętrznych poprzez audyty następcze.
Podsumowanie wyników działalności audytowej, włącznie
z ewentualnymi modyfikacjami planu audytów, przedstawiane
jest kwartalnie zarządowi i komitetowi ds. audytów ČEZ, a. s.
W przypadku stwierdzenia poważnych problemów lub
braków, których usunięcie przekracza kompetencje podmiotu
poddanego audytowi, zarząd ČEZ, a. s. podejmuje w celu
naprawy sytuacji odpowiednią uchwałę.
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Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością

System zarządzania bezpieczeństwem i jakością stanowi
integralny element zarządzania ogólnego w Grupie ČEZ.
Jest on wdrażany, podtrzymywany i poddawany ocenie jako
zintegrowany system zarządzania w ramach struktur
począwszy od poziomu kierownictwa najwyższego szczebla
a kończąc na szeregowych pracownikach.
Kierownictwo najwyższego szczebla jest w pełni świadome
odpowiedzialności za przestrzeganie wymogów
zainteresowanych stron w zakresie zapewnienia jakości
i bezpieczeństwa, za zapewnienie zasobów warunkujących
jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska oraz
za tworzenie wartości dodanej dla klientów
poprzez konsekwentne zarządzanie wszystkimi procesami
wewnętrznymi w spółce ČEZ, a. s.
Zarządzanie bezpieczeństwem określa dokumentacja
zgodna z krajowym ustawodawstwem i międzynarodowymi
zaleceniami, tak aby bezpieczeństwo stanowiło priorytet
we wszystkich procesach i czynnościach. System ten jest
przedmiotem regularnie odbywających się trójstopniowych
kontroli wewnętrznych – samoocena, kontrola ze strony
działu bezpieczeństwa oraz kontrola ze strony inspektoratu
bezpieczeństwa Grupy ČEZ a także weryfikacja
zintegrowanego systemu zarządzania przez dział jakości
i systemu zarządzania. Integralną część procesu zarządzania
bezpieczeństwem i ochroną środowiska stanowi także
wykorzystanie systemów certyfikacji ISO oraz Bezpieczne
Przedsiębiorstwo lub OHSAS.
Po uprzednim ustawieniu i stabilizacji segmentowego
zarządzania bezpieczeństwem w 2012 r. kontynuowano
transformację systemu zarządzania bezpieczeństwem
w Grupie ČEZ w kierunku ujednolicania wymagań,
w szczególności w dziedzinie zarządzania wymogami
prawnymi i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem,
oraz reorganizację zarządzania bezpieczeństwem
w segmentach w celu dalszego zwiększenia wzajemnej
niezależności w systemie trójstopniowego zarządzania
a także optymalizacji.

Inspektorat bezpieczeństwa Grupy ČEZ wraz z działem
bezpieczeństwa pionu produkcyjnego przygotował i omówił
materiały potrzebne do ustawienia nowego systemu kontroli
bezpieczeństwa wszystkich procesów jądrowych w Grupie ČEZ.
System bazuje na kompleksowej, okresowej, profilaktycznej
i przyjaznej kontroli sterowania i wydajności oraz ocenie
bezpieczeństwa jądrowego zgodnie z metodyką WANO
PO&C (Performance Objectives and Criteria). Stosowana
metodyka i plany wykorzystania najbardziej doświadczonych
fachowców włącznie ze wsparciem zewnętrznym zgodnie
z wymogami polityki bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska
stwarzają dobre warunki dla wzmocnienia profilaktyki
w zakresie bezpieczeństwa.
System zarządzania stosowany w Grupie ČEZ działa w oparciu
o uchwaloną politykę jakości zarządzania, określającą zasady,
którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy w swoim
podejściu do jakości. Aby stosowanie polityki jakości
zarządzania w praktyce było możliwe, konieczne jest właściwe
określenie, ewaluacja, dokumentowanie oraz nieustanne
udoskonalanie systemu zarządzania. Odpowiednie określenie
systemu zarządzania stwarza warunki dla efektywnego
zarządzania procesowego i liniowego we wszystkich
dziedzinach. W 2012 r. w elektrowniach jądrowych Temelín
i Dukovany przeprowadzono misje międzynarodowe, w ramach
których weryfikowano, czy system został ustawiony
prawidłowo i adekwatnie. System został oceniony pozytywnie
przez członków misji, którzy uznali go za zgodny z dobrą
praktyką obowiązującą w świecie.
Ocena systemu zarządzania w ramach Spółki realizowana jest
za pośrednictwem wdrożonych wewnętrznych zintegrowanych
audytów jakości, EMS oraz BHP, za pośrednictwem systemu
samooceny oraz poprzez weryfikację zintegrowanego
systemu zarządzania. W ramach oceny systemu zarządzania
nieustannie kontroluje się realizowanie wyznaczonych celów
i wymagań, włącznie z wymaganiami opinii publicznej.
W ramach udoskonalania w 2012 r. ważnym zadaniem było
wdrożenie zasad PDCA (tzw. cykl Deminga, metoda zarządzania
i nieustannego ulepszania procesów), któremu towarzyszyła
rozbudowana kampania prowadzona przede wszystkim
w dziedzinie produkcji energii elektrycznej. Poprzez stałe
udoskonalanie systemu zarządzania i stosowanie dobrej
praktyki osiągane są efekty długofalowych wysiłków w zakresie
usuwania niezgodności i potencjalnie słabych punktów.
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Bezpieczeństwo eksploatacji
elektrowni jądrowych

Po awarii w elektrowni jądrowej Fukushima spowodowanej
katastrofą przyrodniczą Rada Europejska podjęła decyzję
o przeprowadzeniu weryfikacji (testów warunków skrajnych)
elektrowni jądrowych eksploatowanych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej w celu ich powtórnej oceny,
w szczególności pod względem odporności na ekstremalne
warunki naturalne (powodzie, trzęsienia ziemi) i zdolności
do uporania się z wyjątkowo poważnymi sytuacjami
w sposób niezagrażający otoczeniu. Na pierwszym etapie
analizy dotyczące elektrowni jądrowych Dukovany i Temelín
zostały przeprowadzone przez operatora tych elektrowni,
spółkę ČEZ, a. s., która także opracowała raporty z tych
analiz. Następnie raporty te poddano ocenie w Państwowym
Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i opracowano
tzw. raport krajowy, który przekazano ekspertom
międzynarodowym w celu kontynuacji oceny. Trzeci krok
w całym procesie stanowiła ocena partnerska raportów
krajowych w ramach grupy składającej się z ekspertów
z państw członkowskich Unii Europejskiej i niektórych innych
krajów. Jednym z elementów oceny partnerskiej były również
krótkie wizyty grup ekspertów w wybranych elektrowniach
jądrowych. W lutym 2012 r. taka wizyta miała miejsce
w elektrowni jądrowej Dukovany, natomiast we wrześniu
eksperci oceniali elektrownię jądrową Temelín.
W ramach obszernej oceny wybranych aspektów
bezpieczeństwa jądrowego podczas testów warunków
skrajnych nie stwierdzono żadnych zasadniczych braków,
wymagających natychmiastowego przeciwdziałania
pod względem bezpieczeństwa jądrowego. Potwierdzono
także, iż elektrownie są odporne na awarie przewidziane
w projekcie oraz że znajdują się w odpowiednich
lokalizacjach. Zarówno raport krajowy, jak i raport końcowy
ENSREG (Europejska Grupa Dozorów Jądrowych)
oraz Komisji Europejskiej zawierają zalecenia dotyczące
podjęcia niektórych działań zmierzających do dalszego
podniesienia poziomu bezpieczeństwa eksploatacji
elektrowni. Poszczególne wskazówki będą wdrażane
zgodnie z zatwierdzonym Krajowym planem akcji w zakresie
podnoszenia bezpieczeństwa urządzeń jądrowych.

W dniach 13.-27.9.2012 r. w elektrowni jądrowej Dukovany
gościła międzynarodowa misja WANO PEER REVIEW, której
celem było porównanie doświadczeń operacyjnych – WANO.
Zespół porównywał międzynarodowe wymagania i standardy
(cele w zakresie wydajności oraz kryteria WANO) a także
najlepszą światową praktykę z rzeczywistą codzienną
eksploatacją elektrowni jądrowej Dukovany w dziesięciu
obszarach. W raporcie końcowym określono 19 obszarów
z możliwością udoskonaleń oraz 6 dobrych praktyk, które
mogą stanowić przykład dla innych elektrowni.
Od 4. do 26.11.2012 r. w elektrowni jądrowej Temelín
odbywała się, na żądanie rządu Republiki Czeskiej, misja
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej OSART, która
skoncentrowana była na organizacji sterowania, eksploatacji,
konserwacji, wsparciu technicznym, informacji zwrotnej,
chemii, ochronie przed promieniowaniem oraz systemie
zarządzania przy awariach. Pozyskane informacje
porównywano z kryteriami MAEA oraz wynikami pozostałych
elektrowni. Według rezultatów misji elektrownia Temelín
eksploatowana jest zgodnie z kryteriami MAEA i nie wykazuje
istotnych braków w zakresie bezpieczeństwa. Wynikiem misji
jest raport końcowy zawierający 11 zaleceń i propozycji
udoskonaleń, ale także sześć procedur określonych jako
dobra praktyka. Wdrożenie zaleceń zespołu OSART zostanie
sprawdzone w ramach misji następczej (follow-up)
po upływie około 18 miesięcy.
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Głównym celem Grupy ČEZ jest stabilizacja wartości Grupy
w kontekście utrzymującej się niepewności pod względem
rozwoju kluczowych parametrów wpływających na energetykę
europejską (regulacje w zakresie uprawnień emisyjnych,
wsparcie odnawialnych źródeł energii, rozwój ekonomiczny
i kryzys zadłużenia w Europie). Ze względu na to, iż rozwój
rynków w dalszym ciągu jest negatywny, będziemy kłaść
większy nacisk na zmianę profilu ryzyka portfela i kontynuować
presję na wydajność.
Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, strategia Grupy ČEZ
skoncentrowana jest na 5 głównych obszarach – nowe
źródło jądrowe, zapewnienie paliw, wydajność, energetyka
regionalna oraz źródła odnawialne.

Główne obszary strategiczne Grupy ČEZ

1. Nowe źródło jądrowe
Głównym celem strategicznym jest budowa trzeciego
i czwartego bloku elektrowni jądrowej Temelín, konkretnie
zapewnienie warunków pozwalających na realizację projektu
budowy, jego sfinansowanie i zabezpieczenie się od ryzyka
związanego z budową i regulacjami prawnymi. Dla Grupy ČEZ
nowe bloki jądrowe staną się stabilnym źródłem energii
elektrycznej, zastąpią moce produkcyjne elektrowni
zasilanych węglem, których okres żywotności dobiega końca,
pozwolą na uniknięcie problemów z zapewnieniem
wystarczającej ilości węgla opałowego oraz na zmniejszenie
obciążeń emisyjnych włącznie z emisjami CO2. Grupa ČEZ
weryfikuje możliwości w zakresie zaangażowania w projekcie
partnera strategicznego lub finansowego. Zamierzenie
strategiczne Grupy ČEZ pozostaje w zgodzie z uaktualnioną
państwową koncepcją energetyczną, w której przewidziano
ponad 50% udział źródeł jądrowych w produkcji energii
elektrycznej po 2040 r.

2. Zapewnienie paliw
Spółka ČEZ, a. s. prowadziła liczne rozmowy, w szczególności
ze spółką Czech Coal, w sprawie długookresowych dostaw
węgla dla celów zapewnienia eksploatacji elektrowni
zasilanych węglem na przyszłość. Równocześnie badała
możliwości ewentualnej sprzedaży którejś z posiadanych
starszych elektrowni zasilanych węglem w związku ze złożoną
propozycją ugody pomiędzy Komisją Europejską i Grupą ČEZ.
W ramach tej ugody spółka ČEZ przedstawiła propozycję
zobowiązania do sprzedaży 800 MW posiadanych mocy
produkcyjnych.
W marcu 2013 r. zawarta została umowa pomiędzy ČEZ, a. s.
i spółką Vršanská uhelná z Grupy Czech Coal prowadzącą
wydobycie węgla w sprawie dostaw węgla dla Elektrowni
Počerady, włącznie z parametrami opcji ewentualnej
przyszłej sprzedaży elektrowni. Zgodnie z umową zawartą
w dniu 19.3.2013 r. Elektrownia Chvaletice przestanie być
częścią Grupy ČEZ. Grupa ČEZ na przyszłość planuje bardziej
znaczące inwestycje lub remonty wyłącznie w przypadku
elektrowni, dla których zapewniony jest węgiel.
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3. Wydajność
Celem inicjatywy jest zapewnienie wystarczającej ilości
dyspozycyjnych środków pieniężnych oraz długofalowe
podnoszenie wydajności Grupy ČEZ w nawiązaniu do działań
optymalizacyjnych realizowanych na bieżąco w ramach
NOWEJ WIZJI. W 2012 r. przeprowadzono optymalizację
wydatków inwestycyjnych z zastosowaniem metodyki
design-to-cost w pionie produkcyjnym oraz w spółkach
Severočeské doly a.s. i ČEZ Distribuce, a. s. Optymalizacja
usług wspomagających będzie realizowana na trzech obszarach:

usługi korporacyjne (księgowość transakcyjna, polityka
personalna i administracja majątku),
świadczenie usług w dziedzinie sieci dystrybucyjnych
(konserwacja sieci, pomiary, magazynowanie),
obsługa klientów zewnętrznych (serwis dla klientów
w zakresie sprzedaży i dystrybucji).

W dniu 1.1.2013 r. swoją działalność rozpoczęła spółka
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Ta zmiana organizacyjna stanowi
zasadniczy kamień milowy w procesie wdrażania koncepcji
świadczenia usług w Grupie ČEZ oraz nawiązującej
optymalizacji procesów wspomagających. Oczekujemy,
iż z dniem 1.7.2013 r. sfinalizowana zostanie fuzja spółki
ČEZ Měření ze spółką przejmującą ČEZ Distribuční služby,
która będzie zapewniała usługi sieciowe, a z dniem
1.10.2013 r. w drodze fuzji z tą spółką przejmującą powinna
zostać połączona także ČEZ Logistika.
Nowy model organizacji i świadczenia usług w Grupie ČEZ
powinien być nie tylko wydajny i efektywny pod względem
kosztów, ale powinien zapewnić także wymaganą jakość
usług i zaskutkować łatwiejszą współpracą pomiędzy
poszczególnymi jednostkami i spółkami.

4. Energetyka regionalna
Grupa ČEZ koncentruje się na budowaniu mocnej pozycji
w regionach, poprzez pozyskiwanie źródeł produkcyjnych
o znaczeniu lokalnym, ciepłownictwo, skojarzoną produkcję
energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystanie energetyczne
odpadów i biomasy.
W 2012 r. opracowano ranking poszczególnych województw
Republiki Czeskiej z punktu widzenia energetyki regionalnej
i określono potencjał poszczególnych programów.
Uchwalono rozpoczęcie pierwszego etapu programu ZEVO
(urządzenia do wykorzystania energetycznego odpadów)
a w dniu 12.11.2012 r. ogłoszono publiczne zapytanie
ofertowe skierowane do dostawców technologii ZEVO.
Opracowano także koncepcję eksploatacji długoterminowej
istniejących instalacji ciepłowniczych Grupy ČEZ.

5. Źródła odnawialne
Celem inicjatywy jest zwiększenie całkowitej mocy
zainstalowanej elektrowni wiatrowych i wodnych do 2016 r.
w lokalizacjach charakteryzujących się warunkami
klimatycznymi sprzyjającymi źródłom tego typu, głównie
za granicą, w celu osiągnięcia atrakcyjnej rentowności
i zwiększenia udziału stabilnych źródeł w dochodach
pieniężnych Grupy ČEZ.
W dniu 22.11.2012 r. podłączono do sieci ostatnią,
240. turbinę, największego nadmorskiego parku elektrowni
wiatrowych w Europie Fântânele-Cogealac. W ciągu roku
Grupa ČEZ kontynuowała przygotowania do budowy parków
elektrowni wiatrowych w Polsce. W dziedzinie elektrowni
wiatrowych oprócz Rumunii i Polski terenem docelowym
są także Niemcy – w dalszym ciągu aktywnie analizowano
kolejne okazje do akwizycji w tym kraju.

Inne znaczące obszary aktywności w głównych
segmentach działalności gospodarczej

Segment Produkcja
W 2012 r. udało się z powodzeniem sfinalizować projekt
BEZPIECZNIE 15 TERA ETE, którego celem było osiągnięcie
w elektrowni jądrowej Temelín produkcji w wysokości
co najmniej 15 TWh. W ramach projektu zrealizowano
wszystkie zaplanowane działania dotyczące bezpieczeństwa
operacyjnego, organizacji i zarządzania pracą,
konserwacji urządzeń, systemu zarządzania dostawcami
oraz rozwoju personelu.
Sfinalizowano projekt BEZPIECZNIE 16 TERA EDU, w ramach
którego zwiększono wolumen rocznej produkcji energii
elektrycznej w elektrowni jądrowej Dukovany od 2013 r.
do około 16 TWh z zachowaniem wymaganego poziomu
bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji. Zaplanowane
efekty osiąga się dzięki skróceniu normowego czasu
odstawień w celu wymiany paliwa i podwyższeniu mocy bloków,
które uzyskuje się poprzez modyfikacje głównych urządzeń
produkcyjnych z wykorzystaniem ich rezerw projektowych.
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W ramach projektu pt. „Biomasa“ Grupa ČEZ kontynuuje
zwiększanie wolumenu produkcji z biopaliw w stanie stałym.
W elektrociepłowni Poříčí zrealizowano inwestycję, której
celem było zwiększenie udziału spalanej biomasy oraz
wdrożenie spalania czystej biomasy w kotle fluidalnym.
W elektrociepłowni Hodonín wdrożono do stałej eksploatacji
linię do transportu biomasy w formie peletów w celu
zwiększenia mocy kotła fluidalnego zasilanego wyłącznie
biomasą. W elektrowni Dětmarovice przeprowadzono próby
mielenia mieszanki węgla kamiennego i biomasy w formie
peletów w celu weryfikacji możliwości współspalania biomasy.
Budowa a następnie także eksploatacja jednostek
kogeneracyjnych zasilanych gazem, przeznaczonych
do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, o mocy
zainstalowanej rzędu od setek kWe aż do jednostek MWe,
stanowi przedmiot działalności spółki ČEZ Energo, s.r.o.
Pod koniec 2012 r. spółka eksploatowała 53 takie jednostki
o całkowitej elektrycznej mocy zainstalowanej 19,8 MWe.
Celem długookresowym spółki ČEZ Energo jest eksploatacja
centralnie zarządzanego portfela źródeł o całkowitej mocy
200 MWe i uzupełnienie energetyki tradycyjnej o kolejny filar –
produkcję energii w miejscu jej zużycia.

Rozwój terenu elektrowni jądrowej Dukovany
Zamierzeniem długoterminowym jest eksploatacja bloków
elektrowni jądrowej Dukovany z zachowaniem wymaganego
poziomu bezpieczeństwa także po 2015 r. Celem
odpowiedniego projektu, który realizowany jest już
od dłuższego czasu, jest przygotowanie urządzeń, personelu,
dokumentacji oraz procesów elektrowni w taki sposób,
aby mogła ona otrzymać zezwolenie na eksploatację
po 2015 r., a ponadto przeprowadzenie niezbędnych
czynności umożliwiających eksploatację urządzeń do 2025 r.
z perspektywą dalszego przedłużenia eksploatacji. Dokumentacja
postępów w realizacji projektu jest co roku przedstawiana
Państwowemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Jądrowego.
W 2012 r. zatwierdzono długookresową koncepcję dla terenu
Dukovany opartą o kompleksową analizę realnych scenariuszy
rozwoju tego terenu, w której uwzględniono eksploatowane
bloki i okres ich żywotności, wygaszanie wydobycia węgla,
oczekiwany rozwój popytu na energię elektryczną oraz
potrzeby i interesy Grupy ČEZ. Koncepcja w części rozwojowej
bazuje między innymi na szczegółowym studium wykonalności,
którego wynikiem są wnioski potwierdzające możliwość
budowy jednego bloku o mocy od 1 200 do 1 700 MW.
Jako odpowiedni termin zwiększenia mocy produkcyjnych,
przy uwzględnieniu obecnego poziomu eksploatacji
istniejących bloków, określono 2035 r. W perspektywie
długookresowej budowa nowego bloku przyczyniłaby
się do realizacji zamiaru wykorzystania instalacji znajdujących
się na tym terenie do zaopatrywania miasta statutowego
Brna w ciepło.

Segment Dystrybucja
W dziedzinie dystrybucji w 2012 r. przeprowadzono ewaluację
zrealizowanej optymalizacji regulaminu konserwacji
profilaktycznej z zachowaniem wszystkich przepisów prawa
i norm bezpieczeństwa, jak również poszukiwano możliwości
oraz przygotowywano realizację kolejnych działań
w tej dziedzinie.

Segment Zagranica
Wkład zagranicy polegał na długookresowym zmniejszaniu
kosztów operacyjnych poprzez transfer najlepszej praktyki
w zarządzaniu spółką oraz na konsekwentnym zarządzaniu
kapitałem operacyjnym spółek. Istotnym priorytetem
w dalszym ciągu pozostaje maksymalna repatriacja środków
finansowych wydatkowanych za granicą do spółki dominującej
oraz kontynuowanie konsolidacji aktywów zagranicznych.
Grupa ČEZ rozważa celowe odejście z rynków
charakteryzujących się podwyższonym poziomem ryzyka,
integrację pionową na preferowanych rynkach oraz
upłynnienie udanych akwizycji na terenach znajdujących się
poza rynkami docelowymi.

Segment Sprzedaż
Celem na okres do 2015 r. jest kontynuowanie zwiększania
udziału w rynku w dziedzinie sprzedaży gazu ziemnego oraz
rozpoczęcie świadczenia usług wielotowarowych z orientacją
na sprzedaż, obsługę i utrzymywanie klientów końcowych,
przy czym nacisk kładzie się na efektywność kosztową.
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PRODUKCJA BIJE REKORDY
Elektrownie Grupy ČEZ utrzymują swoją pozycję wśród jednej
czwartej najlepiej prowadzonych elektrowni jądrowych świata.
Pięć lat nieprzerwanych prac nad projektem BEZPIECZNIE 15 TERA
zaowocowało osiągnięciem w najbardziej nowoczesnej czeskiej
elektrowni jądrowej Temelín rekordowej produkcji. Od stycznia
do grudnia 2012 r. wyprodukowano tutaj 15 miliardów kWh energii
elektrycznej. Jest to ilość pokrywająca jedną piątą rocznego zużycia
całej Republiki Czeskiej. Rekordową produkcję pod koniec roku
osiągnęła także elektrownia jądrowa Dukovany, która w ciągu
dwudziestu ośmiu lat swej eksploatacji wyprodukowała ogółem
351 miliard kWh energii elektrycznej.





Grupa ČEZ w Republice Czeskiej

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce

Czeski rynek energii elektrycznej jest w pełni zliberalizowany. Dostęp do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej podlega regulacji.
Rynek hurtowy energii elektrycznej w Republice Czeskiej jest częścią rynku środkowoeuropejskiego, przede wszystkim
ze względu na duże zdolności przesyłowe linii transgranicznych łączących czeską sieć przesyłową z zagranicznymi. Głównym
czynnikiem wpływającym na ceny na rynku środkowoeuropejskim jest rynek niemiecki, zwłaszcza giełda w Lipsku. Ceny
na rynku hurtowym kształtują się na podstawie podaży i popytu za pośrednictwem transakcji realizowanych na praskiej giełdzie
energii POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) a także w formie kontraktów dwustronnych. Obrót energią elektryczną
na giełdzie w Republice Czeskiej może przybierać postać kontraktów o różnym czasie realizacji, począwszy od rocznych
a kończąc na dziennych. Anonimowe transakcje na bazie dziennej można zawierać także na rynkach organizowanych
przez spółkę OTE, a.s. Umożliwiają one oprócz transakcji dziennych także realizowanie transakcji w ramach jednego dnia.
Na rynku hurtowym już od kilku lat aktywnie działa około 30 podmiotów handlowych a końcem 2012 r. działało 5 elektronicznych
platform brokerskich.
Rynek dzienny energii elektrycznej w Republice Czeskiej jest od 2009 r. związany z rynkiem sąsiedniej Republiki Słowackiej
(market coupling). Połączenie rynków przyniosło wzrost płynności na rynku dziennym organizowanym przez spółkę OTE, a.s.
oraz de facto zrównanie ceny hurtowej energii elektrycznej w Republice Czeskiej i na Słowacji. W 2012 r. z tymi rynkami
połączony został także rynek węgierski.
Zdolności przesyłowe poszczególnych profili transgranicznych od 2011 r. oferowane są w sposób skoordynowany przez wspólne
biuro aukcyjne operatorów sieci przesyłowych CAO (Central Auction Office GmbH z siedzibą w niemieckim Freisingu), dotyczy
to wszystkich granic Republiki Czeskiej za wyjątkiem profilu czesko-słowackiego. Tutaj ze względu na połączenie rynków
zdolności przydzielane są w trybie dziennym wraz ze sprzedaną energią elektryczną za pośrednictwem giełd spotowych.
Spółka ČEZ, a. s. w okresie sprawozdawczym ponownie potwierdziła, iż jest aktywnym podmiotem handlowym w kontekście
europejskim, przede wszystkim w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Prowadzi obrót energią elektryczną w czternastu
krajach, ponadto handluje gazem ziemnym, węglem kamiennym i uprawnieniami do emisji oraz świadczy usługi wspomagające
operatorom sieci przesyłowych w Republice Czeskiej, Polsce, Bułgarii i na Słowacji.
Grupa ČEZ jest zwolennikiem liberalizacji rynków i w swojej działalności stara się przyczyniać do zwiększenia ich przejrzystości.
W 2012 r. potwierdziła tę postawę, uczestnicząc w formowaniu nowych zasad przyznawania transgranicznych zdolności
przesyłowych w regionie środkowoeuropejskim. Swoje przekonania stara się promować także poprzez członkostwo
w stowarzyszeniach branżowych EURELECTRIC, EFET oraz IETA.
Głównymi kanałami handlowymi dla rynku forwardowego są PXE i rynek OTC (platformy brokerskie i kontrakty dwustronne),
natomiast dla rynku spotowego takimi kanałami na razie pozostają zorganizowane transakcje krótkoterminowe (OKO)
zapewniane przez spółkę OTE, a.s.
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Usługi wspomagające kupowane są przez operatorów sieci przesyłowych za pośrednictwem aukcji obejmujących szeroką
gamę produktów i różne czasookresy. W tym segmencie rynek czeski należy do najbardziej konkurencyjnych w Europie –
niezależni producenci poza Grupą ČEZ oferują mniej więcej połowę potrzebnych usług wspomagających. To w poprzednich
latach było przyczyną spadku udziału rynkowego ČEZ, a. s., w 2012 r. sytuacja uległa już stabilizacji. Na poziomie jednostek
technicznych udział ČEZ, a. s. w świadczonych usługach wspomagających wynosił 62,3 % (w 2011 r. natomiast 62,7 %).
Na rynku detalicznym dostaw energii elektrycznej klientom końcowym aktywnie działa około 47 podmiotów handlowych
(posiadających u OTE, a.s. ponad 100 zarejestrowanych punktów odbiorczych). Zmiany dostawcy energii elektrycznej
u klientów – gospodarstw domowych rozpowszechniły się w 2009 r. i w latach 2010 i 2011 ich liczba w stosunku do lat
poprzednich gwałtownie rosła. Według informacji spółki OTE, a.s. całkowita liczba zmian dostawcy energii elektrycznej
na wszystkich poziomach napięcia w całej Republice Czeskiej w 2012 r. wynosiła ogółem 473 128, w 2011 r. miało miejsce
448 860 zmian, natomiast w latach 2010 i 2009 odpowiednio 249 181 i 96 744. To znaczy, że w 2012 r. nastąpiła zmiana
dostawcy energii elektrycznej w przypadku około 8,3 % punktów odbiorczych (udział punktów odbiorczych, w przypadku
których zmieniono dostawcę, w 2011 r. wynosił 7,9 %).
Dzięki w pełni zliberalizowanemu i transparentnemu rynkowi hurtowemu energii elektrycznej w Republice Czeskiej (sprawnie
funkcjonującej giełdzie PXE), możliwościom pozostałych producentów poza Grupą ČEZ oraz zdolnościom przesyłowym linii
transgranicznych ponad połowa energii elektrycznej zużywanej w Republice Czeskiej może być zakupiona od producentów
innych niż ČEZ, a. s. Udział Grupy ČEZ w rynku dostaw energii elektrycznej klientom końcowym w segmencie dużych
klientów (podłączonych na poziomie najwyższego i wysokiego napięcia) wynosi około 28,0 %, natomiast w segmencie
detalicznym około 49,4 %.
W dziedzinie dystrybucji energii elektrycznej wszelkie ceny podlegają regulacji ze strony Urzędu Regulacji Energetyki. Wydano
decyzje o cenach dla klientów uprawnionych do kupowania energii na wolnym rynku, o skupie wspierającym produkcję energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, o cenach energii elektrycznej i usług
powiązanych z wykorzystaniem sieci przesyłowej, o płatnościach pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi, o cenach za czynności
OTE oraz o pozostałych płatnościach podlegających regulacji. Dozwolone przychody z dystrybucji energii elektrycznej na 2012 r.
zostały określone przez Urząd Regulacji Energetyki w wysokości 22 079 milionów CZK. W 2012 r. podłączono 9 661 nowych
punktów odbiorczych.
W 2012 r. odnotowano także wzrost liczby nowych elektrowni fotowoltaicznych w stosunku do ubiegłego roku, związany
ze zmianami w ustawodawstwie (nowa ustawa o wspieranych źródłach energii wchodząca w życie 1.1.2013 r.), oraz wyraźny
spadek cen dofinansowanych dla nowych elektrowni fotowoltaicznych wdrożonych do eksploatacji dopiero w 2013 r. Ogółem
do sieci dystrybucyjnej spółki ČEZ Distribuce, a. s. na dzień 31.12.2012 r. podłączone było ponad 13,5 tysięcy elektrowni
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 986 MW.
Recesja gospodarcza w Republice Czeskiej doprowadziła do spadku zużycia krajowego energii elektrycznej w 2009 r. Statystyka
od stycznia 2010 r. wykazuje wzrost zużycia w stosunku do ubiegłego roku o 2,4 % (po uwzględnieniu odchyleń temperatur
od normy). W 2011 r. natomiast zużycie wzrosło w stosunku do 2010 r. o 0,3 % (po uwzględnieniu odchyleń temperatur od normy).
Wartości z 2012 r. świadczą o powrocie kryzysu gospodarczego, ponieważ zużycie w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło
się o 0,7 % (po uwzględnieniu odchyleń temperatur od normy). Przy zachowaniu całkowitych transgranicznych zdolności
eksportowych w 2012 r. ponownie zmniejszyła się różnica poziomów cen na rynkach hurtowych Republiki Czeskiej i Republiki
Federalnej Niemiec z 0,56 EUR/MWh w 2011 r. do 0,21 EUR/MWh (różnica rynków spotowych EEX i OKO).
W Republice Czeskiej także rynek gazu ziemnego jest w pełni zliberalizowany a podstawowe zasady jego funkcjonowania są
podobne jak w przypadku rynku energii elektrycznej. Liberalizacja tego rynku przeprowadzona została później niż w przypadku
rynku energii elektrycznej, postępy w zakresie liberalizacji i rozwoju środowiska konkurencyjnego są jednak ze względu
na doświadczenie wszystkich kluczowych graczy o wiele szybsze. W 2012 r. na obydwu rynkach osiągnięto już porównywalny
poziom środowiska konkurencyjnego. Można zaobserwować wzajemne zbliżanie się tych rynków, o którym świadczy
zachowanie większości aktywnych podmiotów handlu oferujących klientom obydwa te towary – klienci coraz częściej kupują
energię elektryczną i gaz ziemny od tego samego dostawcy. Na rynku detalicznym aktywnie działa około 40 podmiotów
handlowych (mających u OTE, a.s. ponad 100 zarejestrowanych punktów odbiorczych). W 2012 r. w całej Republice Czeskiej
miało miejsce 348 056 zmian dostawcy, liczba ta jest nieco niższa niż w 2011 r., w którym dostawcę zmieniło 361 941 punktów
odbiorczych, podczas gdy w 2010 r. odbyło się 84 424 zmian i w 2009 r. tylko 33 327 zmian. W 2012 r. więc dostawca gazu
ziemnego zmienił się w przypadku około 8,3 % punktów odbiorczych, co stanowi wartość porównywalną z liczbą zmian
dostawcy energii elektrycznej.
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Rozwój sytuacji na światowych rynkach energii w 2012 r.

Światowe rynki związane z energetyką (energii elektrycznej, węgla, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, gazu ziemnego)
rozpoczęły 2012 r. od niewielkiego wzrostu.

Energia elektryczna i uprawnienia emisyjne
W pierwszych dwóch miesiącach 2012 r. cena rocznego kontraktu forward na energię elektryczną EEX BL 2013 wzrosła o ponad
2 EUR/MWh, osiągając 54,33 EUR/MWh. Ceny energii elektrycznej na rynku spotowym pozostawały na niskim poziomie przez całe
pierwsze półrocze 2012 r., za wyjątkiem lutowego gwałtownego skokowego wzrostu związanego z ekstremalnie niskimi
temperaturami. Jego charakter jednak był krótkotrwały. W drugim półroczu cena w niewielkim stopniu wzrosła.
Pod koniec lutego odwrócił się trend rozwoju na rynkach energii i w zasadzie wszelkie towary przez pozostałą część roku
traciły na cenie. Stanowiło to reakcję na kombinację niekorzystnych wskaźników makroekonomicznych w połączeniu z sytuacją
w Euroobszarze oraz czerpaniem zysków przez inwestorów po uprzednim wzroście. W przypadku energii elektrycznej
EEX BL 2013 strata wynosiła ponad 9 EUR/MWh a na koniec roku cena zamknęła się na 45 EUR/MWh. Obrót na rynku
spotowym przez kilka dni prowadzony był nawet po cenach ujemnych. Zjawisko to było związane z wyjątkowo wysokimi
temperaturami, okresem świątecznym i wyższą produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Na sytuację na rynku uprawnień do emisji wpływały w szczególności dyskusje na temat ostatecznej postaci planu obniżania
emisji w okresie 2013–2020 (KPRU III) dotyczące wycofania części uprawnień z rynku. Cena kontraktu forward z dostawą
w grudniu 2012 r. doszła aż do poziomu 9,5 EUR/t, co stanowiło wzrost o 29 % w porównaniu z początkiem roku. W połowie
listopada ceny uprawnień gwałtownie spadły po opublikowaniu projektu Komisji Europejskiej dotyczącego wycofania
900 milionów uprawnień z systemu obrotu (back-loading), co zostało przez rynki zinterpretowane jako niewystarczające. Cena
uprawnień w ciągu niespełna miesiąca zmniejszyła się o jedną trzecią, po czym nastąpił niewielki wzrost.

Energia elektryczna i uprawnienia emisyjne
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EEX Spot – kontrakt spotowy na energię elektryczną na giełdzie EEX

EEX BL 2013 – roczny kontrakt futures na energię elektryczną na giełdzie EEX, dostawa baseload w ciągu 2013 r.

ECX EUA 2012 – kontrakt futures z dostawą w grudniu 2012 r., na giełdzie ICE
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Węgiel, ropa i gaz
Ceny węgla europejskiego API2 w dalszym ciągu szły w dół. Ważną rolę odgrywał tutaj import taniego amerykańskiego węgla
związany z boomem wydobycia gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Ceny ropy natomiast w drugim półroczu rosły, osiągając ostatecznie ten sam poziom, co na początku 2012 r. W przypadku
kontraktu podstawowego Brent front month cena była na poziomie 110 USD/baryłkę. Do wzrostu cen ropy przyczyniło się kilka
czynników. Do najważniejszych należało oczekiwanie na następny etap luzowania ilościowego w USA, napięcie na Środkowym
Wschodzie oraz sankcje wobec Islamskiej Republiki Iranu.

Węgiel, ropa i gaz

Rozwój wybranych wskaźników dla Republiki Czeskiej

Rozwój popytu na energię elektryczną w Republice Czeskiej (GWh)
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NCG 2013 – roczny kontrakt futures na gaz ziemny NCG (NetConnect Germany – punkt obrotu gazem ziemnym w Niemczech), dostawa w ciągu 2013 r.

API2 2013 – roczny kontrakt futures na węgiel API2 na giełdzie ICE, dostawa w ciągu 2013 r.

Brent front month – kontrakty front month (na aktualny miesiąc) na ropę Brent na giełdzie ICE
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Zestawienie rozwoju produktu krajowego brutto i popytu na energię elektryczną w Republice Czeskiej (zmiany w stosunku ubiegłego roku w %)

Produkcja energii elektrycznej w Republice Czeskiej, brutto (GWh)
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Zwięzła prognoza rozwoju energetyki w kontekście Grupy ČEZ

W 2012 r. nastąpił dramatyczny wzrost produkcji energii elektrycznej z dofinansowywanych źródeł oraz inne ingerencje
organów regulacyjnych, powodujące spadek cen hurtowych, w niektórych przypadkach nawet do poziomu wartości ujemnych.
Zjawiska tego typu zdarzają się coraz częściej a przyszłość rynków hurtowych jest niepewna.
Na energetykę europejską w dalszym ciągu wpływa w szczególności rozwój makroekonomiczny oraz ukierunkowanie polityki
energetycznej Unii Europejskiej. Ze względu na to, iż kierunek oddziaływania tych dwóch czynników nie zawsze jest zgodny i nie
wiadomo, który z nich będzie dominujący, oszacowania dotyczące przyszłego rozwoju obciążone są pewnym stopniem niepewności.
Gospodarka w Unii Europejskiej znajduje się na etapie stagnacji i bardzo prawdopodobne jest, że wzrost nie nastąpi jeszcze
w 2013 r. Pomimo pewnego uspokojenia po (na razie) słownej interwencji Europejskiego Banku Centralnego dalszy rozwój
sytuacji związanej z kryzysem zadłużenia nadal charakteryzuje się znacznym stopniem niepewności. Tę niepewność
odzwierciedla także utrudniony dostęp do finansowania ze strony banków, ograniczanie konsumpcji przez gospodarstwa
domowe oraz odsuwanie inwestycji przedsiębiorstw na później. Ze względu na nieustającą presję na stabilizację budżetów
ograniczane będą także wydatki rządowe. To wszystko ma negatywny wpływ na poziom aktywności ekonomicznej, powodując
spowolnienie tempa wzrostu zużycia energii elektrycznej.
Polityka energetyczna Unii Europejskiej kładzie nacisk na liberalizację i integrację rynków oraz urzeczywistnianie polityki
klimatycznej czyli tzw. celu 3 x 20 na 2020 r. Jej celem długofalowym jest osiągnięcie w 2020 r. obniżenia emisji dwutlenku
węgla o 20 % w stosunku do roku bazowego 1990, zaspokojenie 20 % zużycia energią ze źródeł odnawialnych oraz
osiągnięcie poprzez podwyższenie efektywności energetycznej 20% oszczędności w stosunku do zużycia przed realizacją
odpowiednich działań. Obecnie ponadto zaczynają toczyć się intensywne dyskusje dotyczące celów na 2020 r.
W następstwie nieoczekiwanego gwałtownego spadku i nawiązującej do niego stagnacji aktywności ekonomicznej nastąpiło
wyraźne zmniejszenie emisji CO2, które spowodowało zwiększającą się nadpodaż uprawnień w systemie obrotu uprawnieniami
do emisji (EU ETS). Ta nadpodaż doprowadziła do wyraźnego spadku ceny uprawnień aż do poziomu, przy którym nie ma już
motywacji do inwestowania w technologie niskoemisyjne lub substytucję paliw. Ze względu na długookresowe ambitne cele
w dziedzinie emisji (ich ograniczenie aż o 80 % do 2050 r.) Komisja Europejska poszukuje sposobu na reformę systemu, tak
aby ponownie spełniał założoną funkcję motywacyjną. Projekt reformy jednak spotyka się z negatywnym przyjęciem ze strony
niektórych państw członkowskich obawiających się negatywnego wpływu wyższych cen uprawnień na gospodarkę, która sama
w sobie jest już osłabiona. Wielokrotne odsuwanie decyzji na później wskazuje na trudności w znalezieniu konsensusu oraz ogólną
niepewność dotyczącą osiągniętego rezultatu, który może znacząco i długookresowo wpłynąć na cenę energii elektrycznej.
Regulacje dotyczące emisji SOX i NOX wynikające z Dyrektywy w sprawie spalania odpadów (LCPD) do 2016 r. wymuszą
odstawienie znaczących mocy produkcyjnych w szczególności w Wielkiej Brytanii, Polsce i Rumunii. W dłuższej perspektywie
normy emisyjne zostaną jeszcze bardziej zaostrzone przez Dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (IED), której wdrożenie
doprowadzi do odstawienia wielu starych źródeł w całej Unii Europejskiej.
W 2012 r. uchwalono Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej (EED), która od 2014 r. przewiduje coroczne oszczędności
energii w wysokości 1,5 % średniego zużycia za okres trzech lat przed wdrożeniem dyrektywy. Tekst normy jest stosunkowo
ogólny, umożliwia obniżenie celu aż o 25 % i daje poszczególnym państwom elastyczne możliwości jej wdrożenia. W związku
z tym rzeczywisty wpływ na sektor elektroenergetyki będzie znany dopiero po wdrożeniu tej dyrektywy w ustawodawstwie
poszczególnych krajów w 2013 r.
Zasadniczy wpływ na rynek energii elektrycznej będzie miał także rozwój produkcji ze źródeł odnawialnych, która do 2020 r.
powinna z obecnego poziomu 700 TWh zwiększyć się o połowę. Rosnący udział źródeł tego typu związany jest z zawężaniem
przestrzeni dla energetyki konwencjonalnej, wzrost produkcji z elektrowni fotowoltaicznych dodatkowo prowadzi do spadku
ceny energii elektrycznej czynnej w dotychczasowych godzinach szczytu. Ich zależność od pogody natomiast wymusza dużą
elastyczność mocy rezerwowych, jednak w sytuacji, kiedy rynek zdeformowany jest przez wprowadzanie coraz to nowych regulacji,
brak jest stabilizacji koniecznej do podejmowania długofalowych decyzji inwestycyjnych w oparciu o funkcjonowanie rynku.
Dlatego wiele państw europejskich rozważa wprowadzenie tzw. płatności za moc przeznaczoną do produkcji energii
elektrycznej, co powinno zapewnić wystarczającą dostępność elastycznych źródeł produkcyjnych. Gwałtowny wzrost produkcji
głównie w mało stabilnych elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych powoduje obawy także po stronie operatorów sieci
przesyłowych. Ich europejskie stowarzyszenie (ENTSO-E) opracowało plan potrzebnych wzmocnień sieci, budowa postępuje
jednak wyraźnie wolniej, niż potrzeba.
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Produkcja energii elektrycznej i ciepła

Produkcja energii elektrycznej
W 2012 r. elektrownie Grupy ČEZ wyprodukowały ogółem 64 035 GWh energii elektrycznej, co stanowi przyrost o 714 GWh
w stosunku do 2011 r.

Energia elektryczna wyprodukowana przez Grupę ČEZ w Republice Czeskiej, brutto (GWh)

Moc zainstalowana
Na dzień 31.12.2012 r. spółki Grupy ČEZ w Republice Czeskiej miały do dyspozycji źródła produkcyjne o łącznej zainstalowanej
mocy elektrycznej 13 168,1 MW. To stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 354,5 MW. Największe zmiany w 2012 r.
przyniosły: akwizycja spółki Energotrans (6 bloków o całkowitej mocy zainstalowanej 352 MW na terenie Mělníka), finalizacja
procesu podnoszenia mocy w elektrowni jądrowej Dukovany – zakończenie remontu II bloku i podwyższenie jego mocy
zainstalowanej o 70 MW, uruchomienie następnych jednostek kogeneracyjnych spółki ČEZ Energo, s.r.o. i podwyższenie
całkowitej mocy zainstalowanej o 8,7 MW. Równocześnie obniżono moc zainstalowaną elektrociepłowni Dvůr Králové nad Labem.
W elektrociepłowni Trmice zdemontowano i sprzedano urządzenia obiegu parogazowego, co związane było z obniżeniem jej
całkowitej mocy zainstalowanej o 70 MW.
Niektóre elektrownie zostały stopniowo wydzielone z ČEZ, a. s. jako samodzielne podmioty prawne. Już z dniem 1.9.2010 r.
wydzielona została Elektrownia Chvaletice a w dniu 1.10.2012 r. przeprowadzono podobną operację dla Elektrowni
Počerady, przy czym źródło budowane na terenie Počerad pozostało własnością ČEZ, a. s. W dniu 1.2.2013 r. wydzielono
Elektrownię Dětmarovice.
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2012 r.

Razem
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Lokalizacja źródeł produkcyjnych Grupy ČEZ w Republice Czeskiej
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Spis elektrowni Grupy ČEZ w Republice Czeskiej

Elektrownie jądrowe

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Dukovany ČEZ, a. s. 4 x 510 1985–1987
remonty 2009, 2010, 2011, 2012

Temelín ČEZ, a. s. 2 x 1 000 2002–2003

Elektrownie jądrowe razem 4 040,0

Elektrownie zasilane węglem

Elektrownia Właściciel Rodzaj paliwa Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia Rok
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji odsiarczenia

Dětmarovice ČEZ, a. s. węgiel kamienny, 4 x 200 1975–1976 1998
węgiel brunatny

Chvaletice Elektrárna Chvaletice a.s. węgiel brunatny 4 x 200 1977–1978 1997, 1998

Ledvice II ČEZ, a. s. węgiel brunatny 2 x 110 1966 1996

Ledvice III ČEZ, a. s. węgiel brunatny 1 x 110 1968 1998

Mělník II ČEZ, a. s. węgiel brunatny 2 x 110 1971 1998

Mělník III ČEZ, a. s. węgiel brunatny 1 x 500 1981 1998

Počerady Elektrárna Počerady, a.s. węgiel brunatny 5 x 200 1970–1971, 1977 1994, 1996

Prunéřov I ČEZ, a. s. węgiel brunatny 4 x 110 1967–1968 1995

Prunéřov II 1) ČEZ, a. s. węgiel brunatny 5 x 210 1981–1982 1996

Tisová II ČEZ, a. s. węgiel brunatny 1 x 112 1961 1997

Tušimice II ČEZ, a. s. węgiel brunatny 4 x 200 1974–1975, 1997
kompleksowa
modernizacja

2007–2012

Elektrownie zasilane węglem razem 6 052,0

1) Od 1.9.2012 r. odbywa się kompleksowa modernizacja 3 bloków.
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Elektrociepłownie i ciepłownie

Wytwórnia Właściciel Rodzaj paliwa Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia Rok
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji odsiarczenia

Dvůr Králové nad Labem ČEZ, a. s. węgiel brunatny 1 x 3,5; 1 x 3,8 1955, 2011 1997

Hodonín ČEZ, a. s. węgiel brunatny 1 x 50; 1 x 55 1954–1958 1996–1997

Vítkovice ČEZ, a. s. węgiel kamienny 2 x 16; 1 x 25; 1 x 22 1983–1995

Poříčí II ČEZ, a. s. węgiel kamienny, 3 x 55 1957–1958 1996, 1998
węgiel brunatny

Tisová I ČEZ, a. s. węgiel brunatny 3 x 57; 1 x 12,8 1959–1960 1996–1997

Mělník I Energotrans, a.s. węgiel brunatny 4 x 60; 2 x 56 1959–1961 1995

Otín u Jindřichova Hradce Energetické centrum s.r.o. biomasa 1 x 5,6 2008

Trmice Teplárna Trmice, a.s. węgiel brunatny 2 x 20; 3 x 16 1970–1997 1997

Fórum Třebíč ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,03 1997

KJ – Brtnice ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,266 2012

KJ – Bystřice nad Pernštejnem ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 2 2012

KJ – Fügnerova, Vrchlabí ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,8 2012

KJ – Jihlava, U Břízek ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 2,014 2010

KJ – Liščí kopec, Vrchlabí ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 1,560 2012

KJ – Malé náměstí, Votice ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,6 2012

KJ – Moravský Krumlov ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,8 2012

KJ – Nádražní, Adamov ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 2 2012

KJ – Sušice, Kaštanová ČEZ Energo, s.r.o. gaz 2 x 0,175 2010

KJ – Sušice, Na Hrázi ČEZ Energo, s.r.o. gaz 2 x 0,178 2012

KJ – Sušice, Pravdova ČEZ Energo, s.r.o. gaz 2 x 0,178 2012

KJ – Sušice, Sirkařská ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,34 2010

Kotłownia Bazén – Jeseník ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,022 1998

Kotłownia Bradlo – Světlá nad Sázavou ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 2,014 2009

Kotłownia Dukelská – Jeseník ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,140; 1 x 0,045 1996, 1995

Kotłownia Frýdlant ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 1,169 2010

Kotłownia Govorova – Smiřice ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,170; 1 x 0,008 2008, 2009

Kotłownia Humpolec ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,13 1995

Kotłownia Husova – Jeseník ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,022 1998

Kotłownia Krátká – Železná Ruda ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,170; 1 x 0,008 2008, 2009

Kotłownia Lipovská – Jeseník ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,022 1993

Kotłownia Nábřežní – Jeseník ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,045 1997

Kotłownia Příbor ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1x 0,265; 2 x 0,022 1998

Kotłownia Světlá – Bradlo ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,022 2002

Kotłownia Svitavy – Dimitrovova ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,01; 1 x 0,140 1996, 2000

Kotłownia Svitavy – Tovární ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,01; 1 x 0,266 1996, 2000

Kotłownia Svitavy – Větrná ČEZ Energo, s.r.o. gaz 2 x 0,022; 1 x 2,080 1996, 2000

Kotłownia Tyršova – Jeseník ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,150 1995

Kotłownia Volyně ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,19; 1 x 0,035; 1 x 0,009 1999

Kotłownia Votice ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,150 2000

Kotłownia Zruč – Okružní ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,408; 1 x 0,022 2004, 2007

Kotłownia Zruč – Na Výsluní ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1x 0,390; 2 x 0,022 1999

Kotłownia – Sz. P. Jiráskova – Smiřice ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,008 2010

Kotłownia – Sz. P. Velká Chuchle ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,03 2011

DPS Jindřichov ve Slezsku ČEZ Energo, s.r.o. gaz 1 x 0,022 2000

Elektrociepłownie i ciepłownie razem 1 005,5
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Elektrownie wodne

1. Elektrownie wodne zbiornikowe i przepływowe

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Kamýk ČEZ, a. s. 4 x 10 1961

Lipno I ČEZ, a. s. 2 x 60 1959

Orlík ČEZ, a. s. 4 x 91 1961–1962

Slapy ČEZ, a. s. 3 x 48 1954–1955

Štěchovice I ČEZ, a. s. 2 x 11,25 1943–1944

Vrané ČEZ, a. s. 2 x 6,94 1936

Střekov 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 3 x 6,5 1936

Elektrownie wodne zbiornikowe
i przepływowe razem 723,9

2. Małe elektrownie wodne

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Dlouhé Stráně II ČEZ, a. s. 1 x 0,163 2000

Hněvkovice ČEZ, a. s. 2 x 4,8 1992

Kořensko I ČEZ, a. s. 2 x 1,9 1992

Kořensko II ČEZ, a. s. 1 x 0,94 2000

Lipno II ČEZ, a. s. 1 x 1,5 1957

Mohelno ČEZ, a. s. 1 x 1,2; 1 x 0,56 1977, 1999

Želina ČEZ, a. s. 2 x 0,315 1994

Brno – Kníničky 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 3,1 1941

Brno – Komín 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 0,106; 1 x 0,140 1923, remont 2008

Čeňkova Pila 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 0,096 1912

Černé jezero 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 1,5; 1 x 0,04; 1 x 0,37 1930, 2004, 2005

Hradec Králové 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 3 x 0,25 1926

Hracholusky 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 2,55 1964

Les Království 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 1,105 1923, remont 2005

Mělník 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 0,590 2010

Obříství 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 1,679 1995

Pardubice 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 1,998 1978, remont 2012

Pastviny 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 3 1938, remont 2003

Plzeň – Bukovec 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 0,315 2007

Práčov 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 9,75 1953, remont 2001

Předměřice nad Labem 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 x 2,6 1953, remont 2009

Přelouč 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 0,68; 2 x 0,49 1927, remont 2005

Spálov 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 1,2 1926, remont 1999

Spytihněv 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 2 1951, remont 2009

Vydra 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 3,2 1939

Małe elektrownie wodne razem 66,3

3. Elektrownie wodne szczytowo-pompowe

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Dalešice ČEZ, a. s. 4 x 112,5 1978

Dlouhé Stráně I ČEZ, a. s. 2 x 325 1996

Štěchovice II ČEZ, a. s. 1 x 45 1947–1949, remont 1996

Elektrownie wodne
szczytowo-pompowe razem 1 145,0

Elektrownie wodne razem 1 935,2
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Elektrownie fotowoltaiczne

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Dukovany ČEZ, a. s. 0,01 1998, 2003

Bežerovice 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 3,013 2009

Čekanice u Tábora 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 4,48 2009

Hrušovany nad Jevišovkou 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 3,802 2009

Chýnov u Tábora 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2,009 2009

Přelouč 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 0,021 2009

Žabčice 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 5,6 2009

Buštěhrad 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2,396 2010

Vranovská Ves 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 16,033 2010

Ševětín 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 29,902 2010

Mimoň Ra3 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 17,494 2010

Pánov 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2,134 2010

Ralsko Ra1 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 38,269 2010

Elektrownie fotowoltaiczne razem 125,2

Elektrownie wiatrowe

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Janov 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 2 2009

Nový Hrádek 2) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 4 x 0,4 2002

Věžnice 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 2 x 2,05 2009

Elektrownie wiatrowe razem 9,7

Stacje biogazowe

Elektrownia Właściciel Rodzaj paliwa Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

BPS Číčov 1) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. biogaz 1 x 0,526 2011

Stacje biogazowe razem 0,5

1) Posiadaczem licencji na produkcję jest ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
2) Nie była eksploatowana, licencję zlikwidowano w dniu 30.1.2013 r.
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Paliwo

Paliwo jądrowe
Paliwo dla elektrowni jądrowej Dukovany jest zapewniane na podstawie umowy długoterminowej z rosyjską spółką OAO TVEL,
która realizuje kompleksowo produkcję paliwa (tzw. fabrykację) oraz świadczy usługi konwersji i wzbogacania a po części
dostarcza także pierwotny surowiec uranowy. Zawarto aneks do kontraktu dotyczący dalszych przeładunków na kolejne 10 lat.
Aneks do kontraktu przedstawiono do zatwierdzenia agencji EURATOM Supply Agency. Kolejny aneks do kontraktu zawarty
w 2012 r. o charakterze technicznym określa nowy typ udoskonalonego paliwa. Rozpoczęto prace nad programem rozwojowym
i procesem pozyskiwania licencji dla tego nowego paliwa. Początek jego stosowania przewidziano najwcześniej na 2014 r.
W 2012 r. dostarczano już tylko udoskonalone paliwo w ostatniej wersji VVER 440 drugiej generacji. Wszystkie bloki elektrowni
jądrowej Dukovany przy użyciu tego paliwa osiągnęły moc powyżej 500 MWe. W 2012 r. w elektrowni jądrowej Temelín w dalszym
ciągu wykorzystywano paliwo firmy TVEL w obydwu blokach. Potwierdzono, iż paliwo funkcjonuje całkowicie zadowalająco
i pozwala na przyspieszenie operacji przeładunku paliwa podczas odstawień.
Paliwo typu TVSA-T, które obecnie wykorzystywane jest w obydwu blokach, umożliwi w następnych latach dodatkowe
podwyższenie mocy elektrowni jądrowej Temelín. Potrzebna dokumentacja została już opracowana zarówno przez OAO TVEL,
jak i przez czeskie organizacje, i obecnie jest przedmiotem oceny Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego.
Surowiec uranowy do produkcji paliwa jądrowego oraz jego przetwarzanie, czyli usługi konwersji i wzbogacania, były
zapewnione wyłącznie na podstawie umów długoterminowych. Uran pokrywający niemalże jedną trzecią całkowitego
zapotrzebowania jest długookresowo dostarczany przez producenta krajowego – przedsiębiorstwo państwowe DIAMO, státní
podnik, pozostałą część stanowią zakupy od zagranicznych dostawców, realizowane także w formie bezpośrednich dostaw
gotowego paliwa zawierającego uran (przeważnie dla elektrowni jądrowej Dukovany).
W nawiązaniu do zmiany dostawcy paliwa dla elektrowni jądrowej Temelín spółka ČEZ, a. s. pod koniec 2010 r. rozpoczęła
realizację fizycznych dostaw wzbogaconego uranu, przetwarzanego przez podmioty świadczące usługi konwersji i wzbogacania
uranu w Unii Europejskiej, do Rosji. Dzięki temu utrzymana zostanie pożądana dywersyfikacja dostawców, w myśl zaleceń
polityki zaopatrzenia EURATOM Supply Agency. W 2012 r. spółka ČEZ, a. s. podpisała kontrakt zapewniający pokrycie istotnej
części zapotrzebowania elektrowni jądrowej Temelín w okresie od 2015 do 2020 r. Równocześnie, w celu zmniejszenia ryzyka
przerwy w dostawach, ČEZ, a. s. utrzymuje strategiczny zapas uranu na różnym etapie przetwarzania u swoich dostawców.

Stałe paliwa kopalniane oraz sorbenty
Największą część dostaw paliw stałych dla elektrowni ČEZ, a. s. zasilanych węglem stanowił w 2012 r. węgiel brunatny, którego
dostarczono ogółem 25,6 miliona ton (96,2 % dostaw węgla).
Największymi dostawcami energetycznego węgla brunatnego dla spółki ČEZ, a. s. w 2012 r. były spółki Severočeské doly a.s.,
Czech Coal a.s. oraz Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Umowy długookresowe o dostawach węgla zostały zawarte ze spółkami Severočeské doly a.s. (na okres do 2052 r. – umowa
przedwstępna umów kupna) oraz Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (na okres do 2027 r. – umowa kupna). W marcu 2013 r.
zawarto długookresową umowę kupna ze spółką Vršanská uhelná a.s., która należy do Grupy Czech Coal.
Średniookresowa umowa kupna została natomiast zawarta ze spółką Severočeské doly a.s. (na lata 2011–2015).
Wolumen dostaw węgla kamiennego dla elektrowni ČEZ, a. s. wynosił 1,0 miliona ton (3,8 % zużycia węgla). Zasadniczą część
w ilości 0,7 miliona ton (70,0 %) dostarczyła spółka OKD, a.s., pozostałe 0,3 miliona ton (30,0 %) było zapewnione
z importu od polskich dostawców.
Dostawy węgla kamiennego są zapewniane na podstawie rocznych umów kupna.
Całkowity wolumen dostaw sorbentów na potrzeby odsiarczania elektrowni zasilanych węglem w 2012 r. wynosił 1,257 miliona ton
a ich wartość 476,4 miliona CZK.

Spalanie i współspalanie biomasy
Zużycie biomasy w ramach ČEZ, a. s. w 2012 r. wynosiło ogółem 396 587 ton, co stanowi o 4,4 % więcej niż w poprzednim roku.
Najczęściej wykorzystuje się biomasę w postaci szczap drzewnych, a także biomasę pochodzenia roślinnego w formie peletów
ze słomy zbożowej, rzepaku i słonecznika. W Republice Czeskiej udział celowych upraw energetycznych jest na razie niski.
W ČEZ, a. s. biomasa spalana jest w istniejących elektrociepłowniach Hodonín, Poříčí II, Tisová I oraz Dvůr Králové nad Labem.
Spółka Energetické centrum s.r.o. w posiadanej elektrowni zasilanej biomasą w miejscowości Otín u Jindřichova Hradce
zużyła w 2012 r. ogółem 47 277 ton tego surowca.
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Gaz ziemny
Do celów zabezpieczenia dostaw paliwa dla elektrowni parogazowej w Počeradach zawarto długookresową umowę kupna
gazu ziemnego ze spółką RWE (umowa obowiązuje przez 15 lat od rozpoczęcia eksploatacji komercyjnej elektrowni parogazowej).

Oczekiwana sytuacja w produkcji energii elektrycznej
W 2013 r. w elektrowni jądrowej Temelín w obydwu blokach przeprowadzone zostaną naprawy związane z wymianą części
paliwa. W ramach odstawień zostaną zrealizowane działania wynikające z zaleceń sformułowanych w oparciu o wyniki testów
warunków skrajnych. Na wrzesień 2013 r., kiedy powinien zakończyć się roczny cykl remontów, zaplanowano podwyższenie
mocy osiągalnej o 40 MW w każdym bloku, dzięki wykorzystaniu rezerw projektowych reaktorów. Podwyższenie jest
uwarunkowane otrzymaniem akceptacji Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego.
W elektrowni jądrowej Dukovany także przeprowadzone zostaną remonty we wszystkich czterech blokach związane z wymianą
części paliwa oraz zostaną wdrożone działania zalecone na podstawie wyników testów warunków skrajnych.
Oczekuje się wzrostu całkowitej produkcji elektrowni jądrowych w stosunku do ubiegłego roku o 0,64 TWh.
Spośród elektrowni Grupy ČEZ zasilanych węglem zasadnicze remonty przewidziano w elektrowniach Mělník II, Tisová II
oraz Dětmarovice. Kontynuowana jest kompleksowa modernizacja trzech bloków elektrowni Prunéřov II oraz stabilizacja
eksploatacji elektrowni Tušimice II po przeprowadzonej kompleksowej modernizacji wszystkich czterech bloków. Znaczącymi
wydarzeniami 2013 r. będą wprowadzenie do eksploatacji nowego bloku parogazowego w elektrowni Počerady II o mocy
838 MW oraz udane wynegocjowanie dostaw paliwa od spółki Vršanská uhelná.
Produkcja elektrowni zasilanych paliwami kopalnianymi włącznie ze źródłem parogazowym, którego uruchomienie zaplanowano
na 2013 r., według oczekiwań powinna być o około 3,9 TWh niższa niż w 2012 r., co wynika przede wszystkim z realizacji
kompleksowego remontu elektrowni Prunéřov II i ze zmiany rozdziału dostaw paliw.
Znaczące remonty zaplanowano także w elektrowniach wodnych Lipno I i Kamýk. Oczekuje się zmniejszenia produkcji
w elektrowniach wodnych o około 0,2 TWh w stosunku do 2012 r., w którym przepływy w rzekach były ponadprzeciętne.

Ciepło
W 2012 r. źródła Grupy ČEZ produkujące ciepło w Republice Czeskiej zrealizowały dostawy o całkowitym wolumenie 14 404 TJ.
W porównaniu z rokiem ubiegłym był on większy o 3 982 TJ (38 %).
Ten wyraźny wzrost był spowodowany wcieleniem spółki Energotrans, a.s., produkującej energię elektryczną i ciepło
w elektrociepłowni zasilanej węglem brunatnym na terenie Mělníka, do Grupy ČEZ. Ciepło z tej elektrowni jest dostarczane
do miasta stołecznego Pragi oraz do miasta Neratovice. Jest to największe źródło produkujące ciepło na terenie Republiki Czeskiej
a Grupa ČEZ poprzez jego nabycie zgodnie ze swoją strategią w wyraźny sposób wzmocniła pozycję w dziedzinie ciepłownictwa.
W dalszym ciągu przebiega przenoszenie aktywów Grupy ČEZ w dziedzinie dystrybucji ciepła do wyspecjalizowanej spółki
zależnej ČEZ Teplárenská, a.s. W 2012 r. wniesiono do niej instalacje dystrybucyjne w Ústí nad Labem doprowadzające ciepło
z Elektrociepłowni Trmice oraz instalacje dystrybucyjne w Ostrawie, wcześniej będące w posiadaniu Elektrociepłowni Vítkovice,
która jest jednostką organizacyjną ČEZ, a. s. W wyniku tego zapewniona zostanie lepsza i bardziej efektywna obsługa
odbiorców ciepła oraz bardziej skuteczne zarządzanie instalacjami dystrybucyjnymi. Zasadnicza część działalności w zakresie
dostaw ciepła
do klientów końcowych skoncentrowana jest przede wszystkim w aglomeracjach przemysłowych regionów Czechy Północne
i Morawy Północne.

Oczekiwania dotyczące sytuacji w produkcji ciepła
Na dostawy ciepła z produkcji Grupy ČEZ oraz powiązane wskaźniki ekonomiczne będą w następującym okresie wpływały
zmiany niektórych warunków:
Dostawy ciepła z Elektrociepłowni Vítkovice na terenie Ostrawy – Vítkovic od 1.1.2013 r. realizowane są przez spółkę zależną
ČEZ Teplárenská, a.s., która przejęła w poczet swoich aktywów instalacje dystrybucji ciepła, stając się dostawcą końcowym
ciepła na tym terenie.
W dniu 1.2.2013 r. Elektrownia Dětmarovice została wydzielona jako samodzielna spółka Elektrárna Dětmarovice, a.s. i w dalszym
ciągu będzie dostarczała ciepło do miast Bohumín i Orlová za pośrednictwem sieci spółki ČEZ Teplárenská.
Spółka zależna ČEZ Teplárenská, a.s. będzie stopniowo zwiększała liczbę swoich odbiorców ciepła podłączonych w szczególności
do sieci ciepłowniczych zaopatrywanych z elektrowni i elektrociepłowni ČEZ.
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W połowie 2012 r. do Grupy ČEZ włączono spółkę Energotrans, a.s. dostarczającą ciepło dla Pragi. W związku z tym w 2013 r.
wzrosną dostawy ciepła ze źródeł Grupy ČEZ znajdujących się na terenie Mělníka aż do oczekiwanej wartości 9 800 TJ.
Grupa ČEZ przy współpracy z partnerami w regionie południowoczeskim kontynuuje przygotowania projektu przyszłych dostaw
ciepła z elektrowni jądrowej Temelín do Czeskich Budziejowic.
Jednostka zależna ČEZ Energo, s.r.o. z powodzeniem realizuje przedsięwzięcie biznesowe budowy i eksploatacji małych
jednostek kogeneracyjnych, które wykorzystują jako paliwo gaz ziemny i produkują w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną,
co pozwala na realizowanie konkurencyjnych dostaw ciepła do podłączonych sieci ciepłowniczych. W 2013 r. przewidziano
kontynuację rozwoju takich lokalnych źródeł.

Inwestycje
Grupa ČEZ w Republice Czeskiej w 2012 r. przeznaczyła na inwestycje ogółem 40 131 milionów CZK.

Energetyka jądrowa

Elektrownia jądrowa Dukovany
W bloku nr III z powodzeniem przeprowadzono modernizację systemu kontroli i sterowania, w bloku nr II natomiast zrealizowano
remonty urządzeń związane z podwyższeniem jego mocy zainstalowanej do 510 MW. W ramach odstawień w obydwu blokach
odbyła się wymiana paliwa. W marcu 2013 r. po zakończeniu remontu III bloku zostanie podwyższona moc osiągalna o 2 MW
po wymianie podgrzewacza wysokoprężnego.
Elektrownia jądrowa Temelín
W 2012 r. obydwa bloki elektrowni zostały odstawione w celu wymiany paliwa. W ramach przerw w eksploatacji w obydwu
blokach zrealizowano zaplanowane inwestycje.
Budowa nowych bloków elektrowni jądrowej Temelín
W dniu 31.10.2011 r. zakwalifikowanym kandydatom Westinghouse Electric Corporation (wspólnie z Westinghouse Electric
Company Czech Republic), AREVA NP, konsorcjum Škoda JS wspólnie ze spółkami Atomstrojexport i JSC OKB Gidropress
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia na realizację dwóch bloków. Specyfikacja ta zawierała wymagania
dotyczące oferty, kluczowe parametry przyszłego zamówienia, projekt podstawowego kontraktu EPC oraz projekt kontraktu
dotyczącego dostaw paliwa jądrowego dla nowych bloków na około 10 lat eksploatacji.
Wszyscy trzej zakwalifikowani kandydaci przekazali swoje oferty opracowane w oparciu o specyfikację istotnych warunków
zamówienia w wyznaczonym terminie 2.7.2012 r. W związku z tym, iż oferta kandydata AREVA NP nie spełniała wymogów
prawnych i handlowych dotyczących zamówień publicznych, została ona wykluczona z przetargu w dniu 5.10.2012 r.
W postępowaniu przetargowym wobec tego pozostaje 2 kandydatów: czesko-rosyjskie konsorcjum MIR 1200 oraz
amerykańsko-japoński Westinghouse.
Dnia 25.3.2013 r. spółka ČEZ, a. s. wysłała informację o wynikach oceny i wstępnej ewaluacji ofert kandydatom, którzy
kontynuują udział w przetargu publicznym. Informację wraz z zaproszeniem do rozmów otrzymały: konsorcjum spółek
Westinghouse Electric Company, LLC i Westinghouse Electric Company Czech Republic oraz konsorcjum spółek ŠKODA JS,
Atomstrojexport
i JSC OKB Gidropress. Ocena i wstępna ewaluacja stanowią działania realizowane na bieżąco w ramach całego przetargu,
kolejny krok będą stanowiły rozmowy z obydwoma kandydatami w celu uzyskania lepszych ofert we wszystkich ich częściach.
Ocena ofert zakwalifikowanych kandydatów podlega rygorystycznym przepisom w zakresie bezpieczeństwa, do informacji mają
dostęp tylko specjalnie wyszkoleni pracownicy w pomieszczeniach zaopatrzonych w ponadstandardowe zabezpieczenia.
Kontynuowano przygotowania do procesu pozyskiwania zezwoleń i licencji, przygotowanie projektów inwestycji powiązanych
i wywołanych a w niektórych przypadkach także ich realizację. W dalszym ciągu przebiega również proces oceny
oddziaływania budowy III i IV bloku elektrowni jądrowej Temelín na środowisko (EIA), w ramach którego zorganizowano
publiczne dyskusje także w Republice Federalnej Niemiec oraz w Republice Austrii. Publiczne konsultacje w Republice
Czeskiej odbyły się w dniu 22.6.2012 r. Kontynuację procesu stanowiła ocena zastrzeżeń do opinii ze strony Ministerstwa
Środowiska Republiki Czeskiej a następnie opublikowanie pozytywnego stanowiska w styczniu 2013 r. W grudniu 2012 r.
Państwowemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Jądrowego przedstawiono wniosek o lokalizację urządzeń jądrowych oraz
uregulowano odpowiednią opłatę zgodnie z wymogami prawa atomowego.
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Energetyka tradycyjna

Kompleksowa modernizacja elektrowni Tušimice II
Drugi etap kompleksowej modernizacji został zakończony a bloki nr 21 i 22 wprowadzone zostały do eksploatacji w trybie
gwarancyjnym. Stopniowo przeprowadzane są odbiory budowlane poszczególnych obiektów. Zakończenie odbiorów
budowlanych przewidziano na czerwiec 2013 r.
W lipcu 2012 r. pożar uszkodził budynek pasów próżniowych dla odwadniania gipsu, które są niezbędne do zapewnienia
eksploatacji wszystkich bloków, w związku z czym elektrownię całkowicie wycofano z eksploatacji na trzy tygodnie, po czym
udało się zapewnić i wdrożyć do użytku mobilne urządzenie do odwadniania gipsu.
Kompleksowa modernizacja elektrowni Prunéřov II
W ramach procesu zapewnienia zgodności projektu z prawem uzyskano wszystkie zezwolenia potrzebne do realizacji budowy.
Kompleksową modernizację rozpoczęto w dniu 1.9.2012 r. Trwają ostatnie prace związane z rozbiórkami, rozpoczęto montaż
konstrukcji stalowych i poszczególnych kompleksów części ciśnieniowych kotłów, budowę fundamentów stojanów
turbogeneratorów oraz wspólnych instalacji bloków produkcyjnych. Wykonano instalacje prowizoryczne konieczne
do zapewnienia eksploatacji pozostałych bloków nr 21 i 22. Wydane decyzje zostały zaskarżone w sądzie administracyjnym.
Budowa nowego źródła o mocy 660 MW w elektrowni Ledvice
W 2012 r. kontynuowano prace montażowe dotyczące przede wszystkim kotłowni, maszynowni i odsiarczania. Przebiega
montaż urządzeń elektrycznych oraz automatycznego systemu sterowania. Finalizację budowy elektrowni przewidziano
na 31.12.2014 r. Z wykonawcą, którym jest spółka Alstom, zawarto aneks do umowy uwzględniający przesunięcie dostawy
kotłowni w czasie włącznie z określeniem nowego terminu, odpowiedzialności i gwarancji finalizacji dzieła.
Budowa obiegu parogazowego w elektrowni Počerady
W 2012 r. sfinalizowano dostawy i montaż nowego źródła. Przeprowadzono pierwszy rozruch turbin gazowych i stopniowo
realizowane są czynności następcze, których celem jest wprowadzenie elektrowni do eksploatacji w standardowym trybie.
Wdrożenie elektrowni do eksploatacji zaplanowano na drugie półrocze 2013 r.

Dystrybucja i sprzedaż

Dystrybucja energii elektrycznej
Dystrybucję energii elektrycznej w Republice Czeskiej prowadzi spółka ČEZ Distribuce, a. s., która w 2012 r. zrealizowała
dostawy dla klientów o całkowitym wolumenie 32 840 GWh energii elektrycznej. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku
o 227 GWh był spowodowany w szczególności wyższym popytem na energię elektryczną (bez uwzględnienia odchyleń
temperatur od normy) wynikającym głównie z warunków klimatycznych. Wzrost miał miejsce głównie na poziomie niskiego
napięcia i wynosił 237 GWh.

Wolumen energii elektrycznej dystrybuowanej przez Grupę ČEZ klientom końcowym w Republice Czeskiej (GWh)

Oczekiwania dotyczące sytuacji w dystrybucji energii elektrycznej w 2013 r.
Spółka ČEZ Distribuce, a. s. na 2013 r. przewiduje zrealizowanie dostaw energii elektrycznej klientom o wolumenie 33 202 GWh.
Równocześnie zaplanowała inwestycje w modernizację i rozwój sieci energetycznej w wysokości około 8,3 miliarda CZK.
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Inwestycje
Inwestycje Grupy ČEZ w dziedzinie dystrybucji w Republice Czeskiej osiągnęły w 2012 r. ponad 8 miliardów CZK, co stanowi
spadek w stosunku do ubiegłego roku o 16 %.
Głównym celem inwestycji w modernizację i rozwój sieci energetycznej jest podnoszenie i poprawa jakości, niezawodności
i bezpieczeństwa sieci dystrybucyjnej oraz wprowadzenie automatycznego sterowania eksploatacją sieci. Inwestycje były
skierowane przede wszystkim w sieci nn i WN oraz w budowę transformatorni. Inwestycje zrealizowane na żądanie klientów
osiągnęły całkowitą wysokość 3,7 miliarda CZK. Do kontynuowanych działań w zakresie inwestycji należy projekt Smart Region
(pokrycie wybranego obszaru inteligentną siecią dystrybucyjną), który pozwoli na efektywne połączenie wykorzystania energii
elektrycznej z tradycyjnych i alternatywnych źródeł.

Do najważniejszych przedsięwzięć 2012 r. należały:
Přeštice – remont rozdzielni R 110 kV,
Řeporyje – remont rozdzielni R 110 kV i systemy sterujące,
Babylon – remont rozdzielni R 110 kV oraz zużycie własne i grupowe sterowanie zdalne,
Jablonec Jih – nowa transformatornia 110/22 kV,
Mírovka, transformatornia 400/110 kV – remont rozdzielni 110 kV – 2. etap,
Ostrawa Poruba – remont transformatorni 110/22 kV,
Turnov – nowa transformatornia 110/35 kV,
Dluhonice – Hodolany, wzmocnienie linii 110 kV,
wspólny dyspozytorski system sterujący dla spółki dystrybucyjnej,
transformatornia Tuchlovice – zwiększenie odporności przeciwzwarciowej,
Kladno – wzmocnienie linii 110 kV – V1900, V1901 i V1902,
Hoštice – odgałęzienie Horní Životice, remont linii 110 kV – V687, V688 i V689,
Liberec, transformatornia Jeřmanice – nowa rozdzielnia 35 kV,
Chýně – nowa transformatornia 110/22 kV.

Sprzedaż
W 2012 r. Grupa ČEZ oferowała klientom końcowym w Republice Czeskiej następujące towary i związane z nimi usługi:

energię elektryczną (ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ, a. s., ČEZ Energo, s.r.o.),
gaz ziemny (ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o.),
ciepło, ewentualnie energię cieplną (ČEZ, a. s., Teplárna Trmice, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s., ČEZ Energo, s.r.o., Elektrárna
Chvaletice a.s., Energetické centrum s.r.o., ČEZ Energetické služby, s.r.o., Energotrans, a.s., Elektrárna Počerady, a.s.),
dystrybucję energii elektrycznej (ČEZ Distribuce, a. s.).

Energię elektryczną i gaz ziemny klienci w Republice Czeskiej mogą zamawiać w formie dostaw towaru jako takiego (umowa
o dostawach energii elektrycznej lub gazu ziemnego), przy czym klient zapewnia sobie usługi dystrybucji na podstawie
oddzielnej umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych z odpowiednią spółką dystrybucyjną. O wiele bardziej rozpowszechnioną
formę zakupów stanowi jednak umowa o połączonych dostawach i usługach dla danego rodzaju towaru, w ramach której
spółka ČEZ Prodej, s.r.o. zapewnia klientowi nie tylko dostawy odpowiedniego medium, ale także świadczenie usług
dystrybucyjnych przez właściwego miejscowego dystrybutora zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawodawstwa.

Grupa ČEZ Grupa ČEZ w Republice Czeskiej – Dystrybucja i sprzedaż

114



Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym
Rynek detaliczny energii elektrycznej (rynek dostaw energii elektrycznej dla klientów końcowych) w Republice Czeskiej jest
w pełni zliberalizowany i pod względem konkurencyjności środowiska porównywalny z rozwiniętymi rynkami europejskimi.
Aktywne podejście kilkudziesięciu podmiotów prowadzących obrót energią elektryczną stwarza wysoce konkurencyjne
środowisko, zapewniające klientom wystarczająco urozmaiconą i szeroką ofertę produktów energetycznych.
Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym w Republice Czeskiej realizuje w ramach Grupy ČEZ spółka ČEZ Prodej, s.r.o.,
która pomimo nasilającej się walki konkurencyjnej utrzymuje pozycję lidera rynku we wszystkich segmentach klienckich –
dużych odbiorców, małych odbiorców – przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym w Republice Czeskiej (GWh)

W 2012 r. spółka ČEZ Prodej, s.r.o. dostarczyła swoim klientom energię elektryczną w całkowitej ilości 20,9 TWh, co stanowi
udział w rynku w wysokości 35,5 %. W porównaniu z 2011 r. nastąpiło zmniejszenie tego wolumenu o 0,7 TWh, spowodowane
w szczególności utratą klientów, którą jednak udawało się ograniczyć, pomimo iż walka o klientów na rynkach energii nasila się.
Oprócz ČEZ Prodej, s.r.o. w mniejszym stopniu w sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym uczestniczyły także spółki
ČEZ, ČEZ Energo, Elektrárna Počerady, Elektrárna Chvaletice, Teplárna Trmice oraz Energetické centrum.
Grupa ČEZ oczekuje, iż w 2013 r. w segmencie klientów – przedsiębiorstw wolumen dostarczonej energii elektrycznej będzie
podobny jak w 2012 r. W segmentach mniejszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych podobnie jak w 2012 r. spodziewa
się spadku udziału rynkowego wynikającego z faktu, iż presja ze strony konkurencji nie ustępuje.
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Sprzedaż gazu ziemnego
W ramach Grupy ČEZ sprzedaż gazu klientom końcowym w Republice Czeskiej zapewnia przede wszystkim spółka
ČEZ Prodej, s.r.o., która oferuje wszystkim klientom (duzi odbiorcy, średni odbiorcy, mali odbiorcy i gospodarstwa domowe)
kompleksowy portfel produktów należących do grupy towarowej gazu ziemnego. W 2010 r. weszliśmy z powodzeniem
na rynek gazu ziemnego i od tego momentu stale zwiększa się nasz udział w rynku w segmencie gospodarstw domowych,
w 2012 r. zawarto 129 tysięcy nowych umów. Spośród prawie 300 tysięcy klientów, z którymi zawarliśmy umowy, w przypadku
ponad 80 % punktów odbiorczych już rozpoczęto dostawy, pozostałe są na etapie przetwarzania.
ČEZ Prodej, s.r.o. przynosi klientom końcowym oprócz wysokiej jakości usług także oszczędności finansowe. W przypadku
dużych odbiorców ceny dostaw gazu ziemnego od Grupy ČEZ bazują na aktualnie najkorzystniejszych cenach produktów
na rynku hurtowym (giełda / wzory towarowe). Klienci z segmentu gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw, którzy
zawarli ze spółką ČEZ Prodej umowę o zintegrowanych dostawach gazu, otrzymują na okres jednego roku gwarancję ceny
niższej co najmniej o 5 % (Grupa ČEZ korzysta z niższych cen nabycia gazu ziemnego) od oferowanej przez dominującego
dostawcę gazu ziemnego na danym obszarze dystrybucyjnym.
W 2012 r. spółka ČEZ Prodej, s.r.o. dostarczyła swoim klientom końcowym gaz ziemny o całkowitym wolumenie 5,1 TWh,
co oznacza udział Grupy ČEZ w dostawach gazu klientom końcowym w wysokości 5,9 %. W segmencie dużych odbiorców
udział ten stanowi 5,8 %, natomiast w segmencie gospodarstw domowych około 7,0 %. Jeszcze w 2011 r. wolumen ten wynosił
3,4 TWh a całkowity udział w rynku 4,7 %. Spółka ČEZ Prodej, s.r.o. z całkowitą liczbą 244 934 punktów odbiorczych,
co stanowi 11,7 % całkowitej liczby punktów odbiorczych w Republice Czeskiej, była na dzień 31.12.2012 r. największym
alternatywnym dostawcą gazu. W porównaniu z 2011 r. liczba zaopatrywanych punktów odbiorczych zwiększyła się o 86 %.
Oprócz ČEZ Prodej, s.r.o. w istotnie mniejszym stopniu w sprzedaży gazu ziemnego klientom końcowym uczestniczyła także
spółka ČEZ Energetické služby, s.r.o., która w 2012 r. dostarczyła swoim klientom 0,07 TWh.

Oczekiwana sytuacja w dziedzinie sprzedaży w 2013 r.
Grupa ČEZ oczekuje, iż w 2013 r. będzie realizowała dostawy dla swoich klientów w Republice Czeskiej w minimalnie
400 tysiącach punktów odbiorczych o wolumenie ponad 5,3 TWh gazu ziemnego.

Obrót energią elektryczną i innymi towarami

Obrót na rynku hurtowym energii elektrycznej i innych towarów energetycznych
Obrót na rynkach hurtowych energii elektrycznej i innych towarów energetycznych w poszczególnych krajach europejskich,
w których działa Grupa ČEZ, jest realizowany centralnie przez spółkę dominującą ČEZ. Prowadzi ona następujące rodzaje
działalności handlowej:

sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej we własnych źródłach na rynkach hurtowych,
sprzedaż usług wspomagających, świadczonych przez źródła należące do Grupy ČEZ,
pozyskiwanie energii elektrycznej na rynku hurtowym w celu jej sprzedaży klientom końcowym,
obrót energią elektryczną, uprawnieniami EUA, kredytami CER, gazem ziemnym oraz węglem kamiennym na rynku
hurtowym na własny rachunek.

Działając na rynkach poszczególnych państw, spółki Grupy ČEZ muszą działać stosownie do konkretnej sytuacji, wynikającej
z obowiązującego miejscowego ustawodawstwa energetycznego, postępu liberalizacji rynku energii elektrycznej, równowagi
podaży i popytu, możliwości dostaw transgranicznych i innych oddziaływań.
W 2012 r. spółka ČEZ, a. s. zakontraktowała energię elektryczną na lata 2013, 2014 i 2015 na PXE w formie standardowych
produktów giełdowych (rocznych, kwartalnych, miesięcznych) oraz za pośrednictwem rynku OTC. ČEZ, a. s. w dalszym ciągu
sprzedaje usługi wspomagające, świadczone przez jej elektrownie, przeważnie operatorowi sieci przesyłowej ČEPS, a.s.
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Prowadzenie obrotu na własny rachunek
Obrót na własny rachunek służy głównie do uzyskania dodatkowego zysku poprzez wykorzystywanie arbitralnych okazji lub
innych form obrotu spekulacyjnego na rynkach hurtowych. Częściowo służył także jako zabezpieczenie przyszłej sprzedaży
energii elektrycznej z własnej produkcji (aż do 2020 r.) lub zabezpieczenie przyszłego pozyskania energii elektrycznej
dla odbiorców końcowych i po części możliwości dokupienia energii elektrycznej w przypadku awarii własnych źródeł.
Przedmiotem handlu na własny rachunek są przede wszystkim towary, którymi ČEZ, a. s. handluje tradycyjnie, takie jak energia
elektryczna lub uprawnienia do emisji. Oprócz tego prowadzimy obrót gazem ziemnym w postaci produktów futures
na międzynarodowej giełdzie ICE (IntercontinentalExchange) w Londynie, europejskiej EEX (European Energy Exchange)
w Lipsku i na innych platformach handlowych. Niebagatelne znaczenie ma prowadzenie przez ČEZ, a. s. obrotu węglem
kamiennym – produktami typu futures na giełdzie międzynarodowej ICE Londyn oraz na rynku OTC swapów towarowych
dotyczących węgla.
Dla każdego rodzaju działalności tradingowej i handlowej określa się konkretne ramy ryzyka na bazie stop-loss oraz value
at risk, z których wynikają dozwolone produkty, perspektywy czasowe a w szczególności ograniczenia oraz limity o charakterze
rynkowym i kredytowym.

Wydobycie

Severočeské doly a.s.
Działalność górnicza i wydobycie węgla to główny przedmiot działalności spółki Severočeské doly a.s. (www.sdas.cz ).
Także w 2012 r. utrzymała ona pozycję największego czeskiego wydobywcy węgla brunatnego. Wydobycie węgla prowadzone
jest w kopalniach Nástup Tušimice i Bílina.
W kopalni Bílina położonej w rejonie teplicko-bílinskim wydobywa się węgiel o wysokiej wartości opałowej i niskiej zawartości
substancji szkodliwych. Kopalnia realizuje dostawy węgla energetycznego dla elektrowni Ledvice, Mělník III i dla dużych
elektrociepłowni. W 2012 r. w kopalni Bílina wydobyto 10,2 miliona ton węgla. Na dzień 31.12.2012 r. miała ona do dyspozycji
około 154 miliony ton zasobów dostępnych do wydobycia.
Istotnym składnikiem asortymentu jest także bílinski węgiel sortowany, którego spółka dostarczyła 2,2 miliona ton. Zezwolenie
na prowadzenie wydobycia w kopalni Bílina zostało wydane na podstawie Planu udostępnienia złoża, przygotowania i wydobycia
w okresie 2010–2030 przez Rejonowy Urząd Górniczy Most i weszło w życie dnia 26.1.2011 r.
Kopalnia Bílina jest najgłębszą kopalnią odkrywkową w całej Republice Czeskiej. Przede wszystkim w północnej i centralnej części
frontu górniczego stale zwiększa się miąższość nadkładu. Aby utrzymać potrzebny postęp zdejmowania nadkładu i zwiększyć
moce przerobowe w tej części frontu górniczego, w 2011 r. wprowadzono do eksploatacji nową koparkę K111 linii TC2.
W najbardziej na zachód wysuniętej części województwa usteckiego znajduje się kopalnia Nástup Tušimice, w której
wydobywa się węgiel brunatny. W 2012 r. w kopalni Nástup Tušimice wydobyto 13,0 miliona ton węgla. Cała produkcja była
przeznaczona na potrzeby miejscowych elektrowni Tušimice i Prunéřov, oraz dla elektrowni Chvaletice, Mělník II i elektrociepłowni
Komořany. Na dzień 31.12.2012 r. w polu wydobywczym Tušimice pozostawało do dyspozycji około 229 milionów ton
wydobywalnych zasobów. Odkrywka prowadzona jest w polu wydobywczym Tušimice, w oparciu o decyzję Rejonowego
Urzędu Górniczego Most z 1994 r. Wydobycie w kopalni Nástup Tušimice w polu wydobywczym Tušimice odbywające się
na podstawie Planu udostępnienia złoża i przygotowania wydobycia (czeski skrót POPD) zostało zatwierdzone przez Rejonowy
Urząd Górniczy Most w decyzji z dnia 28.2.2006 r. Decyzja ta obowiązuje do momentu osiągnięcia granic obszaru
przeznaczonego do zdejmowania nadkładu i wydobycia, określonych w dokumentacji POPD z listopada 2005 r. (mniej więcej
do 2014 r.). Aby możliwe było kontynuowanie działalności wydobywczej, pod koniec 2012 r. wydano nową decyzję, która
dotychczas się nie uprawomocniła.
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Sprzedaż węgla
Spółka Severočeské doly a.s. w 2012 r. sprzedała ogółem 22,8 miliona ton węgla brunatnego i w związku ze zmniejszeniem
popytu jej produkcja na zbyt była niższa o 2,3 miliona ton niż w 2011 r., kiedy jej wolumen osiągnął rekordowy poziom.

Sprzedaż węgla według odbiorców (mln ton)

Oczekiwana sytuacja w zakresie wydobycia węgla brunatnego w 2013 r.
Dla kopalni Bílina zaplanowano na 2013 r. wydobycie o całkowitym wolumenie 9,8 miliona ton węgla. Oczekiwane wydobycie
w kopalni Nástup Tušimice na 2013 r. znajduje się na poziomie 17,4 miliona ton węgla. Przewidywania dotyczące wzrostu
wydobycia odzwierciedlają wzrost produkcji w elektrowniach zasilanych węglem Grupy ČEZ.

Inwestycje
W 2012 r. spółka Severočeské doly a.s. wyasygnowała na inwestycje 3,8 miliarda CZK. Najważniejsze dostawy inwestycyjne były
związane z urządzeniami i obiektami budowlanymi 1. i 2. etapu zdejmowania nadkładu w kopalni Bílina, z przemieszczaniem
zdalnego przenośnika Jižní svahy, finalizacją budowy korytarza sieci energetycznych Ledvice oraz kontynuacją prac budowlanych
związanych ze zwiększeniem mocy przerobowych zakładu uzdatniania wód kopalnianych Emerán. Przeprowadzono również
znaczące pod względem finansowym skupy gruntów w celu zapewnienia możliwości kontynuacji działalności wydobywczej.
W dziedzinie budownictwa ekologicznego w kopalniach Bílina także w 2012 r. kontynuowano instalowanie środków ochronnych
w miastach i gminach w celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom wydobycia, przede wszystkim hałasu i pylenia.

LOMY MOŘINA spol. s r.o.
W spółce LOMY MOŘINA spol. s r.o. do ČEZ, a. s. należy udział handlowy w wysokości 51,05 %. Program produkcyjny tej
spółki jest skoncentrowany głównie na wydobyciu i przetwarzaniu kruszyw budowlanych i wysokoprocentowego wapienia
wykorzystywanego w urządzeniach odsiarczających bloków energetycznych elektrowni zasilanych węglem. Spółka jest
znaczącym dostawcą wapienia na potrzeby odsiarczania elektrowni Grupy ČEZ zasilanych węglem, którym rocznie dostarcza
około 500–700 tysięcy ton wapienia, pokrywając w ten sposób około połowy ich rocznego zużycia. W 2012 r. wolumen dostaw
dla elektrowni ČEZ, a. s. wynosił około 600 tysięcy ton wapienia. Na 2013 r. przewidywane są dostawy o wolumenie około
520 tysięcy ton. Drugim ważnym towarem produkowanym przez spółkę LOMY MOŘINA spol. s r.o. są kruszywa budowlane.
Klientami są podmioty poza Grupą ČEZ, którym spółka rocznie dostarcza około 250 do 300 tysięcy ton kruszyw budowlanych,
przy czym widoczna jest tendencja do niewielkiego spadku wolumenu dostaw w stosunku do lat poprzednich. Zbadane
zapasy wapienia wskazują na to, iż długotrwałe wydobycie powinno być możliwe.
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FutureMotion

W czerwcu 2009 r. rozpoczęto realizację inicjatywy nazwanej FutureMotion czyli Energia dla Jutra, która zmierza do zapewnienia
spółce akcyjnej ČEZ i energetyce czeskiej długookresowych perspektyw w dziedzinie tzw. gospodarki opartej na wiedzy i powinna
przyczynić się do wygodnego i bezpiecznego życia ludności i ograniczenia do minimum obciążeń środowiska naturalnego.
Celem inicjatywy jest stworzenie platformy rozwoju innowacyjnych tematów i technologii, które następnie mogą być kontynuowane
w ramach zarządzania liniowego (przykładem mogą być programy rozwoju małej kogeneracji i biopaliw realizowane w ramach
pionu produkcyjnego). W ramach inicjatywy rozwijane są w szczególności następujące programy:

Elektromobilność
W 2012 r. z powodzeniem kontynuowano rozbudowę sieci stacji doładowywania. Na dzień 31.12.2012 r. do dyspozycji
użytkowników samochodów elektrycznych pozostawały 32 takie stacje, znajdujące się nie tylko w mieście stołecznym Pradze,
ale także w innych miejscach Republiki Czeskiej – w Pilźnie, Trutnovie, Hradcu Králové, Vrchlabí i Ostrawie. Od września działa
również pierwsza superszybka stacja doładowywania przed siedzibą spółki ČEZ w Pradze. W ciągu 2012 r. wzrosła liczba
partnerów, którzy wspólnie z Grupą ČEZ aktywnie uczestniczą w projekcie „Elektromobilność“. Do najważniejszych należy
producent samochodów ŠKODA AUTO a.s. Współpraca z tym partnerem obejmuje nie tylko testowanie samochodów
elektrycznych i budowę stacji doładowywania, ale także poszukiwanie rozwiązań technicznych i modeli handlowych. Grupa ČEZ
rozpoczęła współpracę także z miastami i podmiotami administracji państwowej. Wspólnie z Pocztą Czeską (Česká pošta s.p.)
Grupa ČEZ testuje użytkowanie samochodów elektrycznych w normalnym ruchu drogowym. W styczniu 2013 r. do podmiotów
uczestniczących w projekcie dołączyła spółka zależna producenta samochodów Daimler AG Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

Smart Region
Projekt Smart Region był w 2012 r. kontynuowany zgodnie z harmonogramem przy aktywnej współpracy Grupy ČEZ z władzami
miasta Vrchlabí i wszedł w pełnym zakresie w etap realizacji. W ramach projektu Smart Region wymieniono istniejące przewody
wysokiego napięcia 10 kV na przewody dostosowane do napięcia 35 kV w celu zwiększenia niezawodności eksploatacyjnej
sieci dystrybucyjnej. W 2012 r. także kompleksowo wyremontowano dwie dystrybucyjne stacje transformatorowe, ponadto
zainstalowano wyposażenie w pięciu nowych stacjach transformatorowych i podłączono je do sieci dystrybucyjnej. W 2012 r.
udało się zrealizować budowę trzech nowoczesnych jednostek kogeneracyjnych o całkowitej elektrycznej mocy zainstalowanej
3 920 kW i całkowitej mocy cieplnej 4 351 kW i wdrożyć je do eksploatacji.

AMM (Automated Meter Management – sterowanie dostawami energii)
Po zainstalowaniu ogółem 33 tysięcy inteligentnych liczników energii elektrycznej u klientów na trzech wybranych terenach –
w Pardubicach, w Jeřmanicach w Czechach północnych oraz w ramach „smart regionu“ w Vrchlabí – projekt AMM wszedł
w etap optymalizacji i ewaluacji wyników. Na bieżąco oceniano parametry operacyjne technologii pomiarowych oraz
niezawodność i wydajność systemów informacyjnych. Wybranym klientom posiadającym inteligentne liczniki energii elektrycznej
zaoferowano specjalną taryfę i następnie dokonywano oceny zdolności klientów do korzystania z nowych produktów i usług
na bazie AMM, na przykład do zmiany zachowania w związku z różnicami ceny w ciągu dnia w celu osiągnięcia oszczędności.
Pozyskane dane służą nie tylko do aktualizacji strategii Grupy ČEZ w dziedzinie inteligentnych pomiarów, ale były wykorzystane
także jako podstawa do badania pt. „Ekonomiczna ocena wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych w elektroenergetyce
Republiki Czeskiej“, które zostało opracowane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej w nawiązaniu
do wymogów Dyrektywy nr 72/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady.
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WPROWADZAMY CZYSTE I BARDZIEJ
EFEKTYWNE TECHNOLOGIE
Kompleksowa modernizacja źródeł Grupy ČEZ zasilanych węglem
znajdujących się w północnej części Czech – elektrowni Tušimice
i elektrowni Prunéřov – wchodzi w skład szeroko zakrojonego
programu obejmującego także budowę nowych bloków o wartości
powyżej 100 miliardów CZK. Ten największy projekt inwestycyjny
w nowoczesnej historii Republiki Czeskiej zapewni konkurencyjność
czeskiej elektroenergetyki i przyczyni się do ekologicznej
i oszczędnej eksploatacji elektrowni. Modernizacja elektrowni
Tušimice przyniosła roczne zmniejszenie zużycia węgla brunatnego
o 1,4 miliona ton, co jest związane nie tylko z korzyściami
dla środowiska, ale także z przedłużeniem żywotności
eksploatacyjnej elektrowni.





Grupa ČEZ za granicą

Rzeczpospolita Polska

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce
Polski rynek energii jest niemalże w pełni zliberalizowany. Regulacji podlegają jedynie taryfy dotyczące energii elektrycznej
dla gospodarstw domowych, a więc opłaty dystrybucyjne i handlowe.
W ramach przygotowań do trzeciego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Polska uzyskała
wyjątek i możliwość bezpłatnego przydzielania w latach 2013–2020 uprawnień do celów produkcji energii elektrycznej
w korespondencji z inwestycjami w modernizację istniejących źródeł mającymi na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych.
Polska przedstawiła Komisji Europejskiej swój projekt derogacji uprawnień wraz z krajowym planem inwestycji we wrześniu
2011 r. Oczekuje się, iż w ciągu 2013 r. powinno nastąpić potwierdzenie alokacji uprawnień i planu inwestycji podlegających
zatwierdzeniu dla pozyskania przydziału uprawnień na okres 2013–2020 r. Ze względu na duży stopień uzależnienia
od produkcji energii elektrycznej z węgla Polska zawetowała projekt wprowadzenia bardziej ambitnych celów w zakresie
redukcji emisji w Unii Europejskiej po 2020 r. oraz długofalowy unijny plan obniżania emisji Roadmap 2050 i jest przeciwna
także reformom EU ETS przed 2020 r.
W związku z dążeniem do zmniejszania intensywności emisji z elektroenergetyki Polska interesuje się rozwojem energetyki
jądrowej. Zaplanowano budowę dwóch elektrowni jądrowych o całkowitej mocy 6 000 MW.
Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła w Polsce wspierana jest przez system czerwonych i żółtych certyfikatów
odpowiednio dla produkcji ciepła z węgla lub gazu. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest wspierana przez system
zielonych certyfikatów. Oczekuje się, iż w 2013 r. powinna wejść w życie ustawa precyzująca formy wsparcia współspalania
biomasy oraz wspierania energetyki wiatrowej.

Grupa ČEZ w Polsce

Produkcja energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w Polsce, brutto (GWh)
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W 2012 r. elektrownie Grupy ČEZ w Rzeczpospolitej Polskiej wyprodukowały 2 259 GWh energii elektrycznej, co stanowi
wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 55 GWh (o 2,5 %). Powodem zwiększenia produkcji jest maksymalizacja ilości spalanej
biomasy w obydwu elektrowniach w celu zmaksymalizowania marży brutto włącznie z przychodami ze sprzedaży uprawnień
do emisji CO2 oraz przychodami elektrowni ELCHO z kompensacji za rozwiązanie umów długoterminowych ze spółką PSE S.A.
dotyczących odbioru energii elektrycznej.

Moc zainstalowana
Na dzień 31.12.2012 r. spółki Grupy ČEZ w Rzeczpospolitej Polskiej posiadały źródła produkcyjne o mocy zainstalowanej 730 MW,
z czego 728 MW to elektrownie zasilane węglem a 2 MW elektrownie wodne.

Lokalizacja źródeł produkcyjnych Grupy ČEZ w Polsce
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Spis elektrowni Grupy ČEZ w Polsce

Elektrownie zasilane węglem

Elektrownia Właściciel Rodzaj paliwa Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia Rok
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji odsiarczenia

ELCHO Elektrociepłownia Chorzów węgiel kamienny 2 x 119,2 2003 1)

ELCHO sp. z o.o.

Skawina Elektrownia Skawina S.A. węgiel kamienny 4 x 110; 1 x 50 1957 2008

Elektrownie zasilane węglem razem 728,4

1) ELCHO spełnia limity emisji SOX od początku eksploatacji.

Małe elektrownie wodne

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Skawina / Skawinka Elektrownia Skawina S.A. 1 x 1,6 1961

Małe elektrownie wodne razem 1,6

Stałe paliwa kopalniane oraz sorbenty
Elektrownie Skawina i ELCHO zużyły w 2012 r. ogółem 982 tysięcy ton węgla kamiennego, kupowanego od spółek prowadzących
wydobycie w okolicach elektrowni. Elektrownia ELCHO nabywa węgiel na podstawie umowy długoterminowej ze spółką Kompania
Węglowa S.A. Elektrownia Skawina w 2012 r. odbierała węgiel od spółek Kompania Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A.
oraz Bugor sp. z o.o.
Polskie elektrownie wykorzystują biomasę jako kolejne ważne paliwo energetyczne. W 2012 r. obydwie elektrownie kontynuowały
inwestycje w urządzenia pozwalające na zwiększenie ilości spalanej biomasy.
Elektrownia Skawina przy pomocy urządzenia do bezpośredniego wtryskiwania biomasy do kotłów spaliła 146,4 tysiąca ton
biomasy, co stanowi 22,5 % całkowitej ilości zużytego paliwa, a produkcja energii elektrycznej z biomasy wynosiła 204,8 GWh,
czyli o 52,4 GWh więcej niż w 2011 r. Elektrownia ELCHO w 2012 r. pozyskała pozwolenie na spalanie biomasy w ilości
do 45 % całkowitego zużycia paliwa. Spaliła ogółem 192 tysiące ton biomasy, pokrywając w ten sposób 28,6 % całkowitego
zużycia paliw i produkując 304 GWh energii elektrycznej, czyli o 150 GWh więcej niż w 2011 r.

Oczekiwana sytuacja w produkcji energii elektrycznej w 2013 r.
Na 2013 r. zaplanowano produkcję energii elektrycznej w polskich elektrowniach Grupy ČEZ o wolumenie 2,35 TWh, czyli
o 4 % więcej, niż wynosiła rzeczywista produkcja w 2012 r. Wzrost wynika z współspalania biomasy i realizacji napraw turbin
w elektrowni ELCHO w 2012 r. W ciągu 2013 r. ponadto zaplanowano wprowadzenie do eksploatacji elektrowni wodnej
Borek Szlachecki.

Sprzedaż energii elektrycznej
Sprzedaż energii elektrycznej jest realizowana przez spółkę CEZ Trade Polska, sp. z o.o. i stanowi działalność uzupełniającą
wspierającą obrót energią elektryczną. W 2012 r. klientom końcowym z segmentów dużych odbiorców sprzedano ogółem 217 GWh.

Oczekiwana sytuacja w dziedzinie sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.
Przewidujemy, iż w 2013 r. wolumen dostaw wzrośnie do 382 GWh dzięki zwiększeniu liczby klientów w portfolio.

Grupa ČEZ Grupa ČEZ za granicą – Rzeczpospolita Polska
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Ciepło
W 2012 r. polskie elektrownie Grupy ČEZ sprzedały ogółem 5 085 TJ ciepła, z czego 2 739 TJ z produkcji elektrowni Skawina
a 2 319 TJ z elektrowni ELCHO.
Elektrownia Skawina w 2012 r. dostarczała ciepło jednej spółce dystrybucyjnej, MPEC (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. w Krakowie) zaopatrującej w ciepło miasto Kraków oraz 3 klientów końcowych. W 2012 r. elektrownia Skawina
pozyskała nowego odbiorcę ciepła, dzięki czemu uzyskano wzrost dostarczonej mocy o 15,3 MWt.
Elektrownia ELCHO dostarczała ciepło 3 spółkom dystrybucyjnym. Dominującym odbiorcą była, podobnie jak w przeszłości,
spółka Tauron Ciepło S.A. w Katowicach (wcześniej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.) zaopatrująca
w ciepło miasta Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Siemianowice Śląskie. Elektrownia ELCHO podłączyła w 2012 r. nowych
odbiorców ciepła z przyrostem mocy 6,25 MWt.

Oczekiwana sytuacja w dziedzinie sprzedaży ciepła w 2013 r.
Oczekuje się, iż w 2013 r. całkowity wolumen sprzedaży ciepła będzie wynosił 4 900 TJ.

Inwestycje
Całkowita wysokość inwestycji zrealizowanych w Polsce w 2012 r. osiągnęła wartość 0,1 miliarda CZK.
W elektrowni Skawina inwestowano głównie w budowę nowej małej elektrowni wodnej Borek Szlachecki o mocy 950 kWe.
Kontynuowano także inwestycje w urządzenia do mielenia biomasy w celu zapewnienia jej potrzebnej jakości umożliwiającej
wtryskiwanie bezpośrednie do kotłów a także sfinalizowano dach nad placem magazynowania biomasy.
Elektrownia ELCHO w 2012 r. inwestowała głównie w remont generalny turbiny nr 2.
Zgodnie ze strategią Grupy ČEZ spółka Eco-Wind Construction S.A. przygotowuje portfel projektów elektrowni wiatrowych o całkowitej
mocy zainstalowanej około 700 MW. W trzech lokalizacjach (Elbląg – Krasin, Suwałki – Radysy, Grudziądz) po otrzymaniu
zezwolenia na budowę prace powinny ruszyć w ciągu 2014 r. Plany przewidują realizację kolejnych projektów.

Republika Bułgarii

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce
Pomimo tego, iż na mocy ustawy energetycznej bułgarski rynek energii elektrycznej został zliberalizowany z dniem 1.7.2007 r.,
nadal funkcjonuje na nim system kontyngentów w zakresie dostaw energii elektrycznej po cenach regulowanych przez państwo.
Po cenach regulowanych dostarczana jest większość energii elektrycznej do celów zużycia w Bułgarii. W 2012 r. zaczęła
działać bułgarska giełda energii. Cena na rynku hurtowym jest jednak efektywnie regulowana do poziomu istotnie niższego
od sąsiednich krajów za pośrednictwem tzw. „opłaty za korzystanie z sieci przesyłowej“ obciążającej wszelki eksport energii
elektrycznej z kraju. Stopień otwarcia rynku wyrażony w rzeczywistych dostawach klientom końcowym oraz w eksporcie
szacowany jest na 35 % netto produkcji bułgarskich elektrowni.
W ciągu 2012 r. w reakcji na trzeci pakiet liberalizujący Unii Europejskiej rozpoczęto proces wydzielania sieci przesyłowej
i powiązanych aktywów ze spółki NEK EAD do spółki ESO EAD („ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД), jego
finalizację przewidziano na 2013 r.
W 2012 r. kontynuowano próby operacyjne synchronizacji bułgarskiej sieci przesyłowej z siecią turecką i grecką. Bułgaria
dzięki temu uzyskała dostęp rynkowy do sieci wszystkich sąsiednich krajów. Wspólne aukcje transgranicznych zdolności
przesyłowych dotyczą linii bułgarsko-greckiej i bułgarsko-rumuńskiej. Na granicach z Macedonią, Turcją i Serbią zdolności
przesyłowe są dzielone równo pomiędzy odpowiednich krajowych operatorów sieci przesyłowych.
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W 2012 r. zaszły dwie znaczące zmiany w zakresie własności sieci dystrybucyjnych: czeska spółka ENERGO - PRO
zakupiła od wycofującej się spółki E.ON sieci dystrybucyjne w północno-wschodniej Bułgarii zaopatrujące 1,1 miliona klientów.
Skarb Państwa Bułgarii sprywatyzował za pośrednictwem sofijskiej giełdy posiadane udziały w spółkach prowadzących
dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej: dwie z nich są większościowo kontrolowane przez spółkę ENERGO - PRO a dwie
przez Grupę ČEZ.
W 2013 r. przedstawiono plany zmian w dziedzinie energetyki, konkretnie chodzi o odłączenie od sieci elektrowni fotowoltaicznych,
które nie przedstawiają należycie ESO EAD informacji o swojej produkcji, obniżenie mocy przeznaczonych na zimne rezerwy
i ich zakupy w aukcjach, uproszczenie eksportu energii elektrycznej i wprowadzenie nowych zasad obrotu energią elektryczną
w celu zwiększenia otwartości rynku. Do chwili zamknięcia Raportu rocznego nie były jednak znane żadne szczegóły
dotyczące tych działań.
W dniu 24.1.2013 r. Komisja Europejska zaskarżyła Bułgarię przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości ze względu
na nierealizowanie trzeciego pakietu liberalizacyjnego, który miał zostać wdrożony do 3.3.2011 r.

Grupa ČEZ w Bułgarii

Działalność w kraju
Od stycznia 2005 r. Grupa ČEZ w Bułgarii prowadzi działalność w dziedzinie dystrybucji energii elektrycznej, zapewniając
odpowiednie usługi w zachodniej części kraju włącznie z miastem stołecznym Sofią. W dniu 19.2.2013 r. Państwowa Komisja
ds. Regulacji Energetycznej i Wodnej (Държавна комисия за енерго и водно регулиране), która jest bułgarskim organem
regulacyjnym w energetyce (DKEVR), podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania w sprawie odebrania licencji
na dystrybucję energii elektrycznej spółce CEZ Razpredelenie Bulgaria AD oraz licencji na sprzedaż energii elektrycznej spółce
CEZ Elektro Bulgaria AD. Spółki te rzekomo łamały ustawę o energetyce poprzez niedopełnienie obowiązków związanych
z wymianą urządzeń pomiarowych, niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego wobec DKEVR oraz nieprzestrzeganie
obowiązujących zasad przy udzielaniu zamówień publicznych. Obydwie spółki przedstawiły organowi regulacyjnemu w ustawowo
określonym terminie swoje zastrzeżenia oraz pisemne stanowisko. Datę publicznej rozprawy wyznaczono na 16.4.2013 r.
W dniu 27.2.2013 r. prokuratura rozpoczęła kontrolę we wszystkich trzech spółkach dystrybucyjnych w kraju (należących
do grup ČEZ, ENERGO - PRO i EVN), ale także w samym DKEVR.
W dniu 28.2.2013 r. parlament uchwalił nowelizację ustawy energetycznej umożliwiającą organowi regulacyjnemu dokonywanie
zmian cen energii elektrycznej w dowolnym czasie. Ze skutkiem od 5.3.2013 r. DKEVR wydała decyzję o obniżeniu cen energii
elektrycznej dla gospodarstw domowych na obszarze dystrybucyjnym CEZ Razpredelenie Bulgaria AD o 7,17 % w wyniku
obniżenia uznawanych strat w sieci z 15 % do 12 %, nowa decyzja w sprawie taryf wchodzi w życie 30.6.2013 r.
W dniu 28.3.2013 r. Komisja ds. Ochrony Konkurencji (Комисия за защита на конкуренцията), czyli bułgarski urząd
antymonopolowy, rozpoczęła badanie we wszystkich trzech spółkach dystrybucyjnych w kraju (należących do grup ČEZ,
ENERGO - PRO i EVN), aby zweryfikować podejrzenie, iż działając wspólnie utrudniały konsumentom zmianę dostawcy energii
elektrycznej. Na podstawie zezwolenia sądowego przeszukano budynki wszystkich spółek. W dniu 29.3.2013 r. spółka ČEZ
wystosowała do Komisji Europejskiej skargę zawierającą przegląd faktów, które jej zdaniem świadczą o tym, iż sposób
przyznawania i odbierania licencji w dziedzinie energetyki, podobnie jak niektóre inne procedury urzędowe, jest sprzeczny
z prawem bułgarskim, prawem Unii Europejskiej lub Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (pod względem swobody
przedsiębiorczości i swobody przepływu kapitału). Zarzuty dotyczą w szczególności sposobu rozpoczęcia procedury odebrania
licencji, które było wynikiem inicjatywy premiera rządu oraz wezwań prokuratora generalnego, nie zaś niezależnego organu
regulacji energetyki. Takie postępowanie zdaniem ČEZ jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, które nie zostało jeszcze
w zakresie poszczególnych środków prawnych wdrożone w ustawodawstwie bułgarskim. Poza tym większość rzekomych
uchybień bułgarskich członków Grupy ČEZ nie może według prawa bułgarskiego stanowić podstawy do odebrania licencji.
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Produkcja energii elektrycznej w Bułgarii, brutto (GWh)

Elektrownia zasilana węglem Varna w 2012 r. wyprodukowała ogółem 1 536 GWh energii elektrycznej, co w porównaniu
z 2011 r. stanowi spadek o 1 507 GWh (o 50 %). Głównym powodem spadku było zmniejszenie produkcji na potrzeby rynku
regulowanego, w szczególności zaś niższy stopień aktywacji zimnych rezerw ze strony operatora rynku ESO (TEC Varna
stanowi 60 % bułgarskich rezerw produkcyjnych). Nowa elektrownia fotowoltaiczna w Oreszcu dostarczyła do sieci 5 GWh
energii elektrycznej.

Moc zainstalowana
W Bułgarii Grupa ČEZ dysponuje źródłami produkcyjnymi o mocy zainstalowanej 1 265 MW, w tym 1 260 MW w elektrowni
zasilanej węglem Varna i 5 MW w elektrowni fotowoltaicznej Oreszec.

Lokalizacja źródeł produkcyjnych Grupy ČEZ w Bułgarii
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Spis elektrowni Grupy ČEZ w Bułgarii

Elektrownie zasilane węglem

Elektrownia Właściciel Rodzaj paliwa Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Varna TEC Varna EAD węgiel kamienny 6 x 210 1968–1969
1977–1979

Elektrownie zasilane węglem razem 1 260,0

Blok nr IV elektrowni Varna od 1.1.2013 r. jest odstawiony ze względu na fakt, iż nie spełnia limitów ekologicznych określonych w zintegrowanym pozwoleniu.

Elektrownie fotowoltaiczne

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Oreszec Free Energy Project Oreshets EAD 5 2012

Elektrownie fotowoltaiczne razem 5,0

Stałe paliwa kopalniane oraz sorbenty
Elektrownia Varna zużyła w 2012 r. ogółem 665 tysięcy ton węgla kamiennego. Został on dostarczony z Rosji i Ukrainy. Węgiel
jest transportowany drogą morską z ukraińskiego Mariupolu. W porównaniu z 2011 r. poprawie uległa jakość spalanego węgla
(wyższa wartość opałowa).

Oczekiwana sytuacja w produkcji energii elektrycznej w 2013 r.
Elektrownia Varna, która jest największą z elektrowni zasilanych węglem w Grupie ČEZ, na 2013 r. zaplanowała podwyższenie
produkcji energii elektrycznej ze względu na prawdopodobnie wyższy stopień aktywacji zimnych rezerw ze strony bułgarskiego
operatora ESO w stosunku do 2012 r.

Ciepło
Elektrownia Varna wyprodukowała i dostarczyła tylko niewielkie ilości ciepła do pobliskich miejscowości (gmina Ezerowo).
Przychody ze sprzedaży tego rodzaju towaru mają marginalne znaczenie – wynoszą około 1 miliona CZK.

Dystrybucja energii elektrycznej

Energia elektryczna dystrybuowana do klientów końcowych w Bułgarii (GWh)

Wolumen energii elektrycznej dystrybuowanej do klientów końcowych na terenie zaopatrywanym przez Grupę ČEZ w 2012 r.
nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost zużycia gospodarstw domowych w 2012 r. był skompensowany
spadkiem zużycia przedsiębiorstw na poziomie niskiego napięcia. W stosunku do ubiegłego roku udało się zmniejszyć straty
w sieci dystrybucyjnej. Dotyczyło to strat o charakterze technicznym, które były mniejsze dzięki celowym inwestycjom w sieć
(wymiana i modernizacja transformatorów, wymiana liczników energii elektrycznej), jak również strat nietechnicznych, które
ograniczono poprzez kontynuację optymalizacji procesu zarządzania tymi stratami.
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Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym w Bułgarii (GWh)

Spółka sprzedażowa CEZ Elektro Bulgaria AD sprzedała klientom końcowym w 2012 r. ogółem 9 057 GWh energii elektrycznej,
co stanowi w stosunku do ubiegłego roku spadek o 26 GWh. Wzrost wolumenu energii elektrycznej sprzedanej gospodarstwom
domowym był w zgodzie z długookresowym lekko rosnącym trendem skompensowany zmniejszeniem sprzedaży
przedsiębiorstwom na poziomie niższego napięcia. W 2012 r. przedsiębiorstwa pozostawały klientami spółki CEZ Elektro
Bulgaria, pomimo tego, iż część klientów będących przedsiębiorstwami – w szczególności podłączonych na poziomie
średniego napięcia – może wybrać dostawcę energii elektrycznej na wolnym rynku.
Spółka CEZ Trade Bulgaria w 2012 r. sprzedała klientom końcowym na wolnym rynku 1 041 GWh energii elektrycznej.

Oczekiwania dotyczące sytuacji w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.
W 2013 r. Grupa ČEZ oczekuje niewielkiego wzrostu wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej w związku z podłączaniem
nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej oraz wzrostem zużycia gospodarstw domowych oraz segmentu komercyjnego.
W zakresie sprzedaży energii elektrycznej oczekuje spadku w stosunku do 2012 r. spowodowanego głównie odejściem części
klientów-przedsiębiorstw do innego dostawcy po rozpoczęciu następnego etapu liberalizacji rynku energii elektrycznej
od początku 2013 r.
Obniżenie ceny energii elektrycznej od 5.3.2013 r. w okresie od marca do końca czerwca 2013 r., kiedy kończy się okres
regulacyjny, spowoduje obniżenie wyniku gospodarczego o około 0,2 miliarda CZK. Taryfy na okres od 1.7.2013 r. zostaną
określone później.

Inwestycje
W 2012 r. inwestycje w Bułgarii osiągnęły 1,7 miliarda CZK. Inwestycje w dziedzinie dystrybucji były ukierunkowane głównie
na podnoszenie jakości sieci dystrybucyjnej, wymianę liczników energii elektrycznej, podłączanie nowych punktów do sieci
dystrybucyjnej oraz skup obiektów energetycznych według ustawy energetycznej. Także w 2013 r. inwestycje będą
skoncentrowane głównie na podnoszeniu jakości sieci dystrybucyjnej, wymianie liczników energii elektrycznej i skupie
obiektów energetycznych.
Rozważa się ekologizację elektrowni Varna, stanowiącą warunek konieczny kontynuacji jej eksploatacji po 31.12.2014 r.
W związku z realizacją tego projektu osiągnięto by zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających SOX, NOX i pyłów
zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przez Bułgarię przed wejściem do Unii Europejskiej.
W dziedzinie produkcji inwestycje związane były głównie z budową elektrowni fotowoltaicznej Oreszec. Na 2013 r. zaplanowano
budowę elektrowni zasilanej biomasą na bazie gazyfikacji w pobliżu miejscowości Etropole, w przypadku której przewidziane
koszty inwestycyjne wynoszą około 0,3 miliarda CZK. Inwestycje w elektrownie tego rodzaju są realizowane w związku
ze zobowiązaniem wynikającym z umowy kupna elektrowni zasilanej węglem Varna.
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Rumunia

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce
Ramy prawne dla sektora energetycznego są zgodne z modelem standardowym dla pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej. Poszczególne rodzaje działalności zostały już oddzielone pod względem prawnym (unbundling) i częściowo
sprywatyzowane. Większość aktywów produkcyjnych jest skoncentrowana w spółkach należących do skarbu państwa.
Do najważniejszych producentów energii elektrycznej należą Hidroelectrica, Nuclearelectrica oraz Termoelectrica. Niektóre
miejskie lub regionalne ciepłownie znajdują się w posiadaniu gmin. Sieć przesyłowa jest zarządzana przez spółkę Compania
Naţională de Transport al Energia Electrice „TRANSELECTRICA“ S.A. Segment dystrybucji charakteryzuje się zdecydowanie
największą otwartością – 3 regiony obsługuje Electrica należąca do państwa, kolejne 5 zostało już sprywatyzowane
przez zagranicznych inwestorów. Na najbliższe lata zaplanowano prywatyzację udziałów mniejszościowych w spółkach
dystrybucyjnych należących do państwa.
Działalność w zakresie regulacji prowadzi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.
Pełną liberalizację rynku dla segmentu klientów będących przedsiębiorstwami zaplanowano na 2013 r. a dla segmentu
gospodarstw domowych do 2017 r. Znacząca część wyprodukowanej energii elektrycznej jest przedmiotem kontraktów
rocznych lub dostaw dziennych. Organizatorem rynku energii elektrycznej jest spółka Societatea Comercială Operatorul Pieţei
de Energie Electrică – OPCOM S.A.
Rumunia wspiera produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem tzw. zielonych certyfikatów. Komisja
Europejska w dniu 14.7.2011 r. zatwierdziła schemat przyznawania drugiego zielonego certyfikatu. W dniu 12.10.2011 r. rząd
rumuński zatwierdził akt wykonawczy do ustawy o źródłach odnawialnych i przyznanie drugiego zielonego certyfikatu
dla produkcji z elektrowni wiatrowych, które obowiązuje od 1.11.2011 r. Dotychczas produkcję z elektrowni wiatrowych
wspierano jednym certyfikatem za każdą wyprodukowaną MWh. Pierwszy zielony certyfikat dla parku elektrowni wiatrowych
Cogealac został przyznany w dniu 1.10.2012 r., natomiast drugi 1.12.2012 r. Park elektrowni wiatrowych Fântânele korzystał
z dwóch certyfikatów przez cały 2012 r.
W momencie wejścia do Unii Europejskiej Rumunia stała się członkiem EU ETS i zaakceptowała plan realizacji LCPD (regulacja
emisji SOX, NOX oraz pyłów). W związku z koniecznością spełnienia norm emisyjnych wynikających z LCPD do 2015 r.
z eksploatacji wycofane zostaną źródła produkcyjne zasilane węglem o mocy do 3 GW.

Grupa ČEZ w Rumunii

Produkcja energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej w Rumunii, brutto (GWh)

Wzrost produkcji w porównaniu z rokiem ubiegłym w Rumunii wynika przede wszystkim z kontynuacji budowy parku
elektrowni wiatrowych.
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Lokalizacja źródeł produkcyjnych Grupy ČEZ w Rumunii

Moc zainstalowana
Na dzień 31.12.2012 r. spółki Grupy ČEZ w Rumunii miały do dyspozycji źródła o zainstalowanej mocy elektrycznej 618 MW.
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Spis elektrowni Grupy ČEZ w Rumunii

Elektrownie wiatrowe

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Cogealac Ovidiu Development S.R.L. 252,5 2012

Fântânele Tomis Team S.R.L. 347,5 2010
MW Team Invest S.R.L.

Elektrownie wiatrowe razem 600,0

Grupa ČEZ w 2012 r. zakończyła budowę parku elektrowni wiatrowych Fântânele i Cogealac w okręgu Konstanca. Budowano
i podłączano do sieci ostatnie wiatrowe turbiny w Fântânele. W parku Cogealac stopniowo dobudowano i podłączono
do sieci 87 turbin. Ostatnia z 240 turbin w parku elektrowni wiatrowych Fântânele i Cogealac została podłączona do sieci
w dniu 22.11.2012 r.
W 2012 r. w parku elektrowni wiatrowych Fântânele i Cogealac wyprodukowano ogółem 966 GWh energii elektrycznej, co
stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 346 GWh.

Elektrownie wodne

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Breazova TMK Hydroenergy Power S.R.L. 0,370 1977

Crainicel 1 TMK Hydroenergy Power S.R.L. 8,380 1950

Crainicel 2 TMK Hydroenergy Power S.R.L. 3,750 1997

Grebla TMK Hydroenergy Power S.R.L. 5,500 1970

Małe elektrownie wodne razem 18,0

W 2012 r. kontynuowano prace w ramach modernizacji małych elektrowni wodnych spółki TMK Hydroenergy Power S.R.L.,
które znajdują się w południowo-zachodniej części Rumunii w okręgu Caraş-Severin w pobliżu miasta Reşiţa.
Do końca lipca odstawiono wszystkie elektrownie w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych.
Po remoncie z planowym terminem zakończenia do końca 2013 r. moc zainstalowana wzrośnie do 20,6 MW.
Od stycznia do lipca 2012 r. we wszystkich elektrowniach spółki TMK Hydroenergy Power S.R.L. wyprodukowano ogółem
31 GWh energii elektrycznej.

Oczekiwania dotyczące sytuacji w produkcji energii elektrycznej w 2013 r.
Oczekiwana produkcja energii elektrycznej w parku wiatrowym Fântânele wynosi 0,9 TWh, natomiast w przypadku sąsiedniego
Cogealac 0,6 TWh. Produkcja zespołu elektrowni wodnych Reşiţa ze względu na trwający remont za cały 2013 r. będzie zerowa.
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Dystrybucja energii elektrycznej

Energia elektryczna dystrybuowana do klientów końcowych w Rumunii (GWh)

Rumuńska spółka dystrybucyjna CEZ Distributie S.A. dystrybuowała w 2012 r. energię elektryczną o wolumenie 6 978 GWh, co
stanowi spadek w stosunku do ubiegłego roku o 357 GWh. Jego głównym powodem było mniejsze zużycie energii elektrycznej
u znaczącego klienta z branży przemysłowej.

Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym w Rumunii (GWh)

Rmuńska spółka CEZ Vanzare S.A. działająca w dziedzinie sprzedaży w 2012 r. sprzedała klientom końcowym 3 687 GWh
energii elektrycznej, co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 177 GWh. Spółka TMK Hydroenergy Power S.R.L.
w 2012 r. sprzedała klientom końcowym energię elektryczną o wolumenie 24 GWh. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku
wynika głównie z większego zużycia gospodarstw domowych.

Oczekiwania dotyczące sytuacji w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.
W planie przewidziano sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym na poziomie 3,5 TWh. Wolumen energii elektrycznej
dystrybuowanej do klientów końcowych w 2013 r. zaplanowano na 7,5 TWh.

Inwestycje
Całkowite inwestycje w dziedzinie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej osiągnęły w 2012 r. wartość 8,3 miliarda CZK.
W 2012 r. inwestycje w Rumunii oprócz budowy parków wiatrowych Fântânele i Cogealac dotyczyły także modernizacji małych
elektrowni wodnych spółki TMK Hydroenergy Power S.R.L. Kontynuowano także inwestycje w podnoszenie parametrów sieci
dystrybucyjnej na wszystkich poziomach napięcia.
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Republika Turcji

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce
Rynek turecki otrząsnął się z następstw globalnego kryzysu ekonomicznego już w 2010 r. i nadal rozwijał się w szybkim
tempie. Pod koniec 2012 r. PKB był o 16 % wyższy, niż na początku kryzysu w 2008 r. W związku z dynamiką i potencjałem
wzrostu Turcja stanowi odpowiednie środowisko do inwestowania w budowę źródeł oferujące wiele atrakcyjnych okazji
związanych z prywatyzacją. W 2012 r. sprywatyzowano 3 spółki dystrybucyjne obsługujące ogółem 8,1 miliona klientów.
Prywatyzacją objęto także 4 złoża węgla brunatnego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej z całkowitymi
zasobami 1 196 milionów ton węgla oraz elektrociepłownię (Seyitömer) o mocy zainstalowanej 600 MW. Kolejnym
przedmiotem prywatyzacji stały się projekty elektrowni wodnych o całkowitej mocy zainstalowanej 63,25 MW. Rynek turecki
jest częściowo zliberalizowany od końca 2009 r., jednak tylko jedna piąta produkcji trafia na wolny rynek hurtowy. Rynek
klientów końcowych jest praktycznie w pełni zliberalizowany, za wyjątkiem gospodarstw domowych. W ramach przybliżania
do ustawodawstwa Unii Europejskiej wprowadzono obowiązek oddzielenia do końca 2012 r. dystrybucji energii elektrycznej
klientom końcowym od jej sprzedaży. Proces ten powinien zostać sfinalizowany w ciągu okresu przejściowego – do połowy
2013 r. Ponadto rząd turecki dąży do zwiększenia efektywności rynku poprzez prywatyzację źródeł produkcyjnych należących
do państwa o łącznej mocy zainstalowanej do 16 GW.
W dniu 1.7.2012 r. wszedł w życie nowy kodeks handlowy bazujący na przepisach Unii Europejskiej. Zwiększa on przejrzystość
zarządzania spółkami handlowymi oraz ich sprawozdawczości i wprowadza obowiązek prowadzenia niezależnych audytów, jak
również audytów wewnętrznych. Poszerza prawa akcjonariuszy i wprowadza ograniczenia dotyczące akcji z prawem
pierwszeństwa. Od 1.7.2013 r. wchodzi w życie obowiązek wszystkich spółek kapitałowych do prowadzenia własnej strony
internetowej, na której akcjonariuszom i wierzycielom powinny być udostępniane wszystkie potrzebne informacje na temat
funkcjonowania spółki.
Spółki dystrybucyjne w Turcji borykają się z ekspansją spółek hurtowych, które udzielają dużym klientom, w szczególności
przedsiębiorstwom przemysłowym, znaczących rabatów. Ze względu na wyraźnie wyższe ceny rynkowe energii elektrycznej
w 2012 r. w stosunku do lat poprzednich wzrosła jednak cena kupna energii elektrycznej dla spółek hurtowych, które
w związku z tym nie były w stanie utrzymać klientów uprawnionych do kupowania energii na wolnym rynku. Wielu z tych
właśnie klientów zmieniło w drugim półroczu 2012 r. wybraną taryfę na krajową (taryfa dostępna dla wszystkich odbiorców),
w związku z czym wolumen energii elektrycznej sprzedanej przez spółkę Sakarya Elektrik Dagitim A.S. wyraźnie wzrósł.

Grupa ČEZ w Turcji

Produkcja energii elektrycznej
W dziedzinie produkcji energii elektrycznej działa spółka Akenerji Elektrik Üretim A.S. oraz jej jednostki zależne Akkur Enerji
Elektrik Üretim A.S. i Mem Enerji Elektrik Üretim A.S. W 2012 r. te spółki wyprodukowały ogółem 2 585 GWh energii
elektrycznej, zmiana w stosunku do ubiegłego roku jest nieistotna (2 594 GWh w 2011 r.). W porównaniu z rokiem ubiegłym
zmniejszył się jednak wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach gazowych, spadek produkcji dotyczył
przede wszystkim elektrowni Çerkezköy. Wzrosła natomiast produkcja elektrowni wodnych, z których trzy zostały wprowadzone
do eksploatacji w 2012 r.
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Lokalizacja źródeł produkcyjnych współposiadanych przez Grupę ČEZ w Turcji

Spis elektrowni współposiadanych przez Grupę ČEZ w Turcji

Elektrownie gazowe

Elektrownia Właściciel Rodzaj paliwa Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Bozüyük Akenerji Elektrik Üretim A.S. gaz ziemny 1 x 45 1997
2 x 43,5 1997

Çerkezköy Akenerji Elektrik Üretim A.S. gaz ziemny 1 x 21,5 1993
1 x 43,5 1995

1 x 33 1996

İzmir-Kemalpaşa Akenerji Elektrik Üretim A.S. gaz ziemny 2 x 43,6 2005
1 x 40 2005

Elektrownie gazowe razem 357,2

Elektrownie wiatrowe

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Ayyıldız RES Akenerji Elektrik Üretim A.S. 5 x 3 2009

Elektrownie wiatrowe razem 15,0

Elektrownie wodne

Elektrownia Właściciel Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji

Akocak Akenerji Elektrik Üretim A.S. 81 2010

Bulam Mem Enerji Elektrik Üretim A.S. 7,03 2010

Burcbendi Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 27,33 2010

Feke I Akkur Enerji Üretim A.S. 2 x 14,5 2012

Feke II Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 69,35 2010

Gokkaya Mem Enerji Elektrik Üretim A.S. 2 x 14 2012

Himmetli Mem Enerji Elektrik Üretim A.S. 2 x 13,5 2012

Uluabat Akenerji Elektrik Üretim A.S. 97,02 2010

Elektrownie wodne razem 365,7

Grupa ČEZ Grupa ČEZ za granicą – Republika Turcji
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Oczekiwana sytuacja w produkcji energii elektrycznej w 2013 r.
Przewidziano, iż całkowita ilość wyprodukowanej energii elektrycznej powinna wynosić 2 264 GWh. Niewielki spadek wolumenu
produkcji w stosunku do ubiegłego roku wynika z odstawienia elektrowni Çerkezköy ze względu na jej planowaną sprzedaż.

Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
Spółka Sakarya Elektrik Dagitim A.S. w 2012 r. dystrybuowała ogółem 7 859 GWh, sprzedając klientom końcowym 8 217 GWh
energii elektrycznej. W stosunku do ubiegłego roku w niewielkim stopniu zwiększył się wolumen dystrybuowanej energii
elektrycznej (z 7 646 GWh w 2011 r.), natomiast wyraźny wzrost odnotowano w zakresie sprzedaży (o 24,3 % w stosunku
do 6 106 GWh w 2011 r.). Stopniowy wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynika z rosnącego popytu
zarówno miejscowych gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych. Niestabilny wolumen
sprzedaży energii elektrycznej wynika z migracji klientów uprawnionych do kupowania energii na wolnym rynku pomiędzy
spółką Sakarya Elektrik Dagitim A.S. a dostawcami hurtowymi w zależności od rozwoju ceny rynkowej.

Oczekiwania dotyczące sytuacji w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.
Oczekujemy, iż w 2013 r. wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej będzie wynosił 8 272 GWh, natomiast w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej oczekiwany wolumen to 6 986 GWh. Przewidywania dotyczące spadku wolumenu sprzedanej energii
elektrycznej w stosunku do ubiegłego roku odzwierciedlają wyżej opisaną sytuację cenową na tureckim rynku energii elektrycznej.

Uwaga: elektrownie i spółki dystrybucyjne w Turcji nie są uwzględnione w informacjach sumarycznych o Grupie ČEZ w zakresie jednostek technicznych i liczby
pracowników, ponieważ znajdują się one w posiadaniu spółek stowarzyszonych.

Inwestycje
Całkowity wolumen inwestycji w 2012 r. osiągnął wartość 0,6 miliarda TRY (ok. 6,3 mld CZK).
W 2012 r. sfinalizowano budowę i następnie rozpoczęto eksploatację trzech elektrowni wodnych – Himmetli, Gökkaya
i Feke I – którymi uzupełniono portfolio posiadanych wodnych źródeł produkcyjnych.
Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest budowa obiegu parogazowego o mocy 872 MW w miejscowości Hatay
na południowo-wschodnim wybrzeżu Turcji, która weszła w etap realizacji dnia 15.10.2011 r. Będzie to wyjątkowo efektywna
elektrownia o nadzwyczaj wysokiej skuteczności przekraczającej 57 % i żywotności co najmniej 30 lat. Wdrożenie tego źródła
do eksploatacji zaplanowano na drugie półrocze 2014 r.
Inwestycje w dziedzinie dystrybucji były ukierunkowane na zwiększanie pojemności i efektywności sieci.

Węgry

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce
Węgierski rynek energii elektrycznej jest od początku 2008 r. zliberalizowany za wyjątkiem dostaw dla gospodarstw domowych
i odbiorców posiadających wyłączniki zabezpieczające poniżej nominalnej wartości prądu 3 x 63 A, którym przysługuje prawo
do taryf określonych przez organ regulacyjny, oraz za wyjątkiem wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Zużycie energii elektrycznej po częściowym ożywieniu gospodarki węgierskiej w 2012 r. ustabilizowało się na poziomie 39 TWh,
z niewielkim tylko spadkiem w stosunku do poprzedniego roku, który wynosił 0,6 %. Jedna czwarta mocy produkcyjnych
znajduje się pod kontrolą spółki Magyar Villamos Művek Zrt. (Węgierskie Zakłady Energetyczne, sp. z o.o.) będącej w posiadaniu
państwa, natomiast reszta należy do prywatnych spółek. Większość źródeł produkcyjnych zasilana jest gazem i mazutem,
w eksploatacji jest także jedna elektrownia jądrowa. Spółki dystrybucyjne zostały sprywatyzowane i są w posiadaniu
zagranicznych spółek RWE-EnBW, E.ON i Électricité de France.
Ogółem w 2012 r. na Węgrzech wyprodukowano 32 TWh energii elektrycznej, co stanowi spadek stosunku do ubiegłego roku
o 4 %. Także w 2012 r. utrzymywała się tendencja do zastępowania kosztownej krajowej produkcji energii elektrycznej tańszym
importem, który w tym roku wynosił 7,4 TWh energii elektrycznej.

Grupa ČEZ Grupa ČEZ za granicą – Republika Turcji
Grupa ČEZ za granicą – Węgry
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Wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych znajdujący się w obrocie w ramach tzw. systemu KÁT
(obowiązkowy skup energii ze źródeł odnawialnych) w 2012 r. zmniejszył się o 68 % do 2 TWh ze względu na zakończenie
wsparcia dla źródeł kogeneracyjnych w ramach systemu.
Możliwości budowy nowych elektrowni wiatrowych są w dalszym ciągu ograniczone do 740 MW. Chociaż na Węgrzech są
stosunkowo korzystne warunki słoneczne dla źródeł fotowoltaicznych, elektrownie tego typu nie są atrakcyjne dla inwestorów,
ponieważ regulowane ceny energii elektrycznej są stosunkowo niskie.
W dniu 11.9.2012 r. nastąpiło kolejne przełomowe wydarzenie na rynku energii, którym było połączenie rynków (market coupling)
Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji zapewniające alokację transgranicznych przepływów energii elektrycznej i zdolności
przesyłowych między tymi rynkami. Po trzech miesiącach sprawnego funkcjonowania można stwierdzić, iż nowy system jest
stabilny, w związku z czym uczestniczący operatorzy rynku (HUPX, OKTE i OTE) postanowili w dalszym ciągu go optymalizować.

Grupa ČEZ na Węgrzech
Grupa ČEZ posiada 7 % akcji w znaczącym węgierskim koncernie energetycznym MOL Nyrt.

Produkcja ciepła
Produkcja pary technologicznej dla Rafinerii Dunajskiej była zapewniana przez spółkę MOL - CEZ European Power
Hungary Kft. Spółka w 2012 r. wyprodukowała 1 185 TJ energii cieplnej z gazu i oleju opałowego kupowanego od spółki
MOL Energiakereskedő Zrt. (40% udział w tej spółce należy do MOL Nyrt.).

Wytwórnia ciepła

Grupa ČEZ Grupa ČEZ za granicą – Węgry
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Sprzedaż energii elektrycznej na Węgrzech
Sprzedaż energii elektrycznej realizowała spółka CEZ Magyarország Kft. W 2012 r. klientom końcowym z segmentu dużych
odbiorców dostarczono 1 146 GWh.
Węgierski członek Grupy ČEZ, spółka CEZ Magyarország Kft., która jest sprzedawcą na węgierskim rynku energii elektrycznej,
w 2012 r. zwiększyła liczbę klientów. Na jej wynik gospodarczy jednak podobnie jak w poprzednim roku negatywnie wpłynął
podatek z przychodów obciążający spółki sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i handlu detalicznego (iparági különadó)
wprowadzony w 2010 r. a także dodatkowe opodatkowanie zysku dotyczące spółek energetycznych (energiaellátók jövedelemadója).

Oczekiwana sytuacja w dziedzinie sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.
Oczekujemy, iż całkowity wolumen dostaw w 2013 r. będzie na podobnym poziomie jak w 2012 r. Już na końcu poprzedniego
roku wolumen energii elektrycznej sprzedanej na 2013 r. osiągnął 941 GWh.

Inwestycje
W 2012 r. wstrzymano prace nad projektem budowy elektrowni parogazowej o mocy 850 MW na terenie miejscowości
Százhalombatta, w której znajduje się najważniejsza rafineria spółki MOL Nyrt., i ponoszono tylko wydatki niezbędne
do utrzymania projektu w stanie umożliwiającym kontynuację projektu lub jego sprzedaż (decyzja ma być podjęta
do 31.12.2013 r.).

Republika Słowacka

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce
Na słowackim rynku energii przebiega, podobnie jako w sąsiednich krajach, stopniowe wdrażanie norm i dyrektyw Unii
Europejskiej zmierzające do liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu, wzmocnienia kompetencji i niezależności organów
regulacyjnych oraz poszerzenia praw klientów. Kamień milowy na tej drodze stanowiło uchwalenie nowej ustawy o energetyce,
które miało miejsce w połowie 2012 r., natomiast ustawa weszła w życie w dniu 1.9.2012 r. Ustawa przyznaje wyraźnie większe
prawa odbiorcom energii elektrycznej i gazu ziemnego. Konsumenci obecnie mogą w prostszym trybie i szybszym tempie
zrealizować decyzję o zmianie dostawcy obydwu towarów energetycznych, otrzymując odpowiednie rozliczenie bezpłatnie
i najpóźniej w ciągu 6 tygodni od przeprowadzenia zmiany.
Podczas prac nad aktualizacją ustawy o energetyce dużą uwagę poświęcono problematyce oddzielenia działalności
podmiotów działających na rynku energii w dziedzinie produkcji, dystrybucji i dostaw od funkcjonowania sieci przesyłowej
i sieci transportowych. Proces ten, określany jako unbundling, w praktyce zrealizowany zostanie z zastosowaniem modelu
pełnego rozdziału własności. Analogiczny proces przeprowadzony zostanie także w dziedzinie przetwarzania i dostaw gazu.
Jako całkowicie nowy element ustawa o energetyce wprowadza obowiązek zapewnienia każdemu odbiorcy energii
elektrycznej i gazu ziemnego prawa do korzystania z tak zwanej usługi powszechnej, które przysługiwało będzie wszystkim
podmiotom – począwszy od gospodarstw domowych, poprzez instytucje nieprodukcyjne aż po duże zakłady przemysłowe.
Usługa powszechna zapewnia „prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości na ich terytorium w rozsądnych
cenach, które powinny być przejrzyste, łatwo i wyraźnie porównywalne oraz pozbawione cech dyskryminacji“.

Grupa ČEZ Grupa ČEZ za granicą – Węgry
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Grupa ČEZ w Republice Słowackiej

Produkcja energii elektrycznej i ciepła
Produkcja pary technologicznej i energii elektrycznej stanowi przedmiot działalności spółki CM European Power Slovakia, s. r. o.
Jej odbiorcą jest rafineria Slovnaft (wchodzi w skład Grupy MOL). Spółka CM European Power Slovakia, s. r. o. w 2012 r.
wyprodukowała 484 GWh energii elektrycznej i 4 797 TJ energii cieplnej.
CM European Power Slovakia, s. r. o. kupuje olej opałowy oraz gaz rafineryjny od rafinerii Slovnaft.

Lokalizacja źródeł produkcyjnych współposiadanych przez Grupę ČEZ w Republice Słowackiej

Spis elektrociepłowni współposiadanych przez Grupę ČEZ w Republice Słowackiej

Elektrociepłownie

Elektrownia Właściciel Rodzaj paliwa Moc zainstalowana (MW) Rok wprowadzenia Rok
na dzień 31.12.2012 r. do eksploatacji odsiarczenia

Slovnaft CM European Power 2 x 25; 2 x 32 1965–1996 2012
Slovakia, s. r. o.

Elektrociepłownie razem 114,0

Grupa ČEZ Grupa ČEZ za granicą – Republika Słowacka
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Sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Republice Słowackiej
Sprzedaż energii elektrycznej i gazu stanowi przedmiot działalności spółki CEZ Slovensko, s.r.o. W 2012 r. spółka dostarczała
energię elektryczną i gaz klientom z segmentów dużych odbiorców i małych odbiorców, czyli gospodarstw domowych oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. W segmencie małych odbiorców do końca 2012 r. podpisano niemalże 90 tysięcy umów. W 2012 r.
klientom końcowym we wszystkich segmentach dostarczono 1 578 GWh energii elektrycznej oraz 1,2 TWh gazu ziemnego.

Sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego na 2013 r.
Na 2013 r. przewidziano wzrost wolumenu dostaw w segmencie dużych odbiorców oraz ewentualnie także w segmencie
małych odbiorców w zależności od rozwoju w dziedzinie regulacji cen. Aktywna praca na rynku mająca na celu zwiększenie
udziału rynkowego będzie kontynuowana.

Uwaga: Elektrociepłownia na Słowacji nie jest uwzględniona w informacjach sumarycznych o Grupie ČEZ w zakresie jednostek technicznych i liczby
pracowników, ponieważ znajduje się ona w posiadaniu spółek stowarzyszonych.

Inwestycje
CM European Power Slovakia, s. r. o. sfinalizowała projekt odsiarczania w celu spełnienia limitów emisyjnych oraz realizowała
remonty pozostałych części technologii, aby umożliwić zwiększenie mocy produkcyjnych do celów dostaw ciepła na potrzeby
zakładu i energii elektrycznej dla rafinerii Slovnaft.
Opracowano studium wykonalności oraz materiały wyjściowe z badań dla projektu nowego źródła jądrowego na terenie
Jaslovskich Bohunic. Studium zawiera analizy i ocenę proponowanych alternatyw technicznych, ocenę odpowiedniości terenu,
systemu wykonawców, zarządzania projektem, zabezpieczenia finansowego oraz analizy ekonomicznej projektu nowego
źródła jądrowego. Udziałem w planowanym projekcie budowy elektrowni jądrowej na terenie Jaslovskich Bohunic jest
zainteresowana rosyjska agencja państwowa Rosatom. W dniu 15 stycznia 2013 r. podpisano memorandum, które stwarza
warunki do przekazywania potrzebnych informacji na temat aktualnego stanu przygotowań projektu, aby Rosatom mógł
rozważyć ewentualny udział w projekcie i akwizycję określonego udziału.

Republika Albanii

Środowisko biznesowe w elektroenergetyce
Rynek energii elektrycznej podlega regulacji. Liberalizacja dostaw energii elektrycznej oferowana jest tylko dużym odbiorcom
działającym w branży wydobycia surowców, produkcji stali i innych metali oraz w szczególności producentom cementu,
od 2012 r. większość dużych odbiorców w związku ze zmianą ustawy przestała być zaliczana do klientów taryfowych, uzyskując
prawo do kupowania energii elektrycznej od dowolnego dostawcy. Budowa nowych dużych i małych źródeł energii jest
zliberalizowana i w przypadku elektrowni wodnych zarządzana poprzez ustawowo określony proces przyznawania koncesji.
Zużycie energii elektrycznej per capita w Albanii w 2012 r. rosło tylko w niewielkim stopniu w związku ze spowolnieniem
wzrostu gospodarczego i w dalszym ciągu znajduje się wyraźnie poniżej poziomu rozwiniętych państw europejskich.
Długotrwały trend wzrostu zużycia w sektorze komercyjnym jednak się utrzymał. Na wzrost gospodarczy Albanii w wyraźnym
stopniu oddziałuje kryzys zadłużenia w Europie a ponadto na sektor energetyczny wyjątkowo negatywnie wpłynęła długotrwała
susza. W związku z tym istotnie ograniczona została produkcja energii elektrycznej ze źródeł wodnych a wysokie ceny
importowanej energii elektrycznej w połączeniu z niską zdolnością płatniczą ludności i sytuacją ekonomiczną doprowadziły
do wyraźnych problemów z płynnością finansową w całym sektorze energetycznym w Albanii.
Transformacja struktury własnościowej sektora energetycznego Albanii dotychczas obejmowała przede wszystkim obszar
dystrybucji, co było związane z wejściem Grupy ČEZ na rynek albański w 2009 r. Decydująca część energii elektrycznej
pochodzi z produkcji dużych elektrowni wodnych należących do państwowej spółki Korporata Energjitike Shqiptare (KESH) sh.a.
W 2012 r. państwo rozpoczęło proces prywatyzacji 4 mniejszych elektrowni wodnych o całkowitej mocy 76,7 MW, który
dotychczas nie został ukończony.
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Grupa ČEZ w Albanii

Działalność w kraju
Grupa ČEZ weszła na rynek albański w maju 2009 r., nabywając 76% udział w albańskiej spółce dystrybucyjnej Operatori
i Sistemit te Shperndarjes Sh.A., której nazwę następnie zmieniono na CEZ Shpërndarje (dalej także CEZ SH). Pozostałe 24 %
należało do Skarbu Państwa Albanii. W skład dokumentacji kontraktowej dotyczącej kupna udziału wchodziło obustronne przyjęcie
dokumentu pt. „Oświadczenie o regulacjach“ zawierającego zobowiązujące postanowienie o opracowaniu serii niezależnych
badań, które miały zostać zaakceptowane przez albański organ regulacyjny ERE i doprowadzić do uwzględnienia wszystkich
uzasadnionych kosztów spółki dystrybucyjnej w taryfach oraz do ustawienia pozostałych warunków regulacji w taki sposób, aby
mogły być realizowane obowiązki posiadacza licencji. Od samego początku dochodziło jednak do łamania wielu wzajemnych
uzgodnień ze strony albańskich urzędów. ERE najpierw w 2009 r. nie zaakceptował wyników niezależnego badania dotyczącego
poziomu początkowego strat. W 2010 r. natomiast odrzucił badanie strat i powiązane zalecenia w zakresie obniżania strat
i wbrew ramom regulacyjnym nie uwzględnił jego wyników w taryfach spółki dystrybucyjnej.
Od 2011 r. sytuacja w dalszym ciągu ulegała pogorszeniu w reakcji na kryzys zadłużenia w Europie oraz brak wody do produkcji
energii elektrycznej, która w Albanii wytwarzana jest przede wszystkim w elektrowniach wodnych. Państwowa spółka KESH
będąca operatorem elektrowni była więc zmuszona do importu energii elektrycznej po wysokich cenach z zagranicy i zaczęła
mieć problemy związane z płynnością finansową. W grudniu 2011 r. ERE w wydanych decyzjach o taryfach na okres 2012–2014 r.
(decyzja z dnia 15.12.2011 r. nr 147 w sprawie taryfy dystrybucyjnej oraz nr 148 w sprawie taryfy sprzedażowej RPS) podwyższył
regulowane ceny skupu energii elektrycznej dla CEZ SH o 91 %, bez odpowiedniego skorygowania cen regulowanych dla klientów
końcowych. ERE ponadto nie zaakceptował ani badania dotyczącego wartości należności nieściągalnych przedstawionego
przez CEZ SH zgodnie z Oświadczeniem o regulacjach. Rezultaty badania wobec tego nie zostały uwzględnione przy obliczaniu
taryf. Od tych decyzji i obliczonych taryf, które wydane zostały w sposób sprzeczny z Oświadczeniem o regulacjach, spółka
CEZ SH wniosła sprzeciw do ERE, składając następnie także pozew sądowy. Decyzje te a także inne warunki ustawione
w niekorzystny sposób przez albańskie instytucje miały negatywny wpływ na wyniki gospodarcze CEZ SH, powodując problemy
z płynnością, w wyniku których sytuacja finansowa spółki CEZ SH stała się krytyczna a spółka przestała być wypłacalna.
Przez cały 2012 r. wielokrotnie pisemnie zwracaliśmy uwagę ERE na problemy i pogarszającą się sytuację finansową CEZ SH
a także na konieczność podjęcia natychmiastowych działań, aby spółka CEZ SH nie utraciła zdolności wywiązywania się
z obowiązków wynikających z licencji. ERE nie reagował na wielokrotne zwracanie uwagi na sytuację i wezwania ze strony
ČEZ, w dalszym ciągu blokując starania ČEZ o poprawę środowiska w zakresie regulacji poprzez restrykcje utrudniające
odłączanie klientów zalegających z płatnościami, zmiany metodyki wykazywania wykrytych kradzieży energii,
niezaakceptowanie warunków umożliwiających korzystanie z kredytu inwestycyjnego oraz inne kroki administracyjne.
ERE wprawdzie później dodatkowo zatwierdził badanie dotyczące wysokości należności nieściągalnych i w niewielkim stopniu
obniżył regulowane ceny skupu energii elektrycznej dla CEZ SH, jednak ta częściowa korekta nie została przeprowadzona
zgodnie z procedurą określoną w Oświadczeniu o regulacjach i nie przyniosła tak bardzo potrzebnej stabilizacji finansowej
spółki dystrybucyjnej. Ponadto zmieniło się podejście albańskich organów administracji podatkowej prowadzące
do dodatkowego wymiaru podatków i kar.
Dopiero pod wpływem pogłębiającego się kryzysu energetycznego w Albanii pod koniec roku albański rząd zgodził się
na rozpoczęcie negocjacji poświęconych odejściu Grupy ČEZ z kraju. W ramach prowadzonych rozmów albańska strona
zaczęła publicznie proklamować własne bliżej nieokreślone roszczenia finansowe wobec ČEZ. Te roszczenia nie zostały jednak
nigdy wystarczająco uzasadnione, dookreślone prawnie ani jednoznacznie skwantyfikowane przez stronę albańską.
ČEZ ustosunkował się pisemnie do wszelkich tego typu twierdzeń albańskiej strony, odrzucając je jako nieprawdziwe,
bezpodstawne i nieuzasadnione.
Pod koniec 2012 r. organ regulacyjny rozpoczął procedurę zmierzającą do odebrania licencji na dystrybucję z powodu rzekomego
nieprzestrzegania warunków licencyjnych. W dniu 21.1.2013 r. ERE podjął decyzję o odebraniu spółce CEZ SH licencji
na dystrybucję (DSO) i sprzedaż energii elektrycznej klientom taryfowym (RPS), równocześnie powołując tzw. administratora
CEZ SH. Administrator przejął zarząd nad spółką, włącznie z uprawnieniami decyzyjnymi i odpowiedzialnością za jej funkcjonowanie.
Administrator wszedł w prawa zarówno organów statutowych CEZ SH, jak w prawa ČEZ jako akcjonariusza, przez co ČEZ
de facto utracił kontrolę nad CEZ SH. W ramach ochrony interesów swoich akcjonariuszy spółka ČEZ odwołała się od decyzji
o powołaniu administratora i zakresie jego uprawnień a równocześnie w dniu 7.2.2013 r. oficjalnie poinformowała rząd
Republiki Albanii o zamiarze wszczęcia międzynarodowego arbitrażu, co stanowi warunek konieczny dla jego zainicjowania.
W dniu 7.2.2013 spółka ČEZ, a. s. uregulowała zobowiązania CEZ SH wobec International Financial Corporation oraz Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju, wynikające z umowy kredytowej zawartej pomiędzy tymi dwoma bankami a CEZ SH w czerwcu
2011 r. i z tytułu pisemnego porozumienia pomiędzy ČEZ, a. s. a obydwoma tymi bankami zawartego w dniu 20.7.2012 r.
Obydwa te banki następnie zamknęły dostęp do dotychczas niewykorzystanej części linii kredytowej wynikającej
z pierwotnej umowy.
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Dystrybucja energii elektrycznej

Energia elektryczna dystrybuowana do klientów końcowych w Albanii (GWh)

Dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym w 2012 r. zapewniała spółka CEZ SH, która na albańskim
rynku energii funkcjonuje jako jedyna spółka dystrybucyjna równocześnie prowadząca także sprzedaż energii elektrycznej
klientom końcowym.
W 2012 r. spółka dystrybuowała do swoich klientów ogółem 3 771 GWh energii elektrycznej, co stanowiło o 716 GWh więcej
niż w 2011 r. Zmniejszenie wolumenu dystrybucji energii elektrycznej stosunku do ubiegłego roku wynikało z podejścia
i rozporządzeń albańskiego organu regulacyjnego, z wprowadzonych restrykcji utrudniających odłączanie klientów
nieregulujących płatności, ze zmiany metodyki wykazywania wykrytych kradzieży energii oraz z innych kroków administracyjnych,
które doprowadziły do wzrostu strat w sieci oraz spadku wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej.

Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym w Albanii (GWh)

Wszystkie te czynniki wpływające negatywnie na wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej odbiły się także na wolumenie
sprzedaży energii elektrycznej, który dodatkowo zmniejszył się w stosunku do ubiegłego roku także w wyniku zmiany ustawy.
Prowadziła ona do podjęcia decyzji o rezygnacji z taryfy dla chronionych klientów przez znaczną liczbę dużych odbiorców,
którzy postanowili stać się odbiorcami z prawem kupowania energii od dowolnego dostawcy. W stosunku do 2011 r. wobec
tego wolumen sprzedaży energii elektrycznej zmniejszył się o 25 % do wartości 3 771 GWh.

Oczekiwania dotyczące sytuacji w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w 2013 r.
Albański sektor elektroenergetyczny na początku 2013 r. znajdował się w stanie znacznej destabilizacji. Brak środków
na inwestycje, wysokie straty w sieci oraz niskie marże po stronie produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
w dalszym ciągu stanowią wyraźne ograniczenia dla rozwoju tej dziedziny. Niedobór mocy produkcyjnych, które nie są w stanie
zaspokoić zużycia energii w kraju, prowadzi do odpływu środków finansowych, które konieczne są do sfinansowania importu
energii elektrycznej z zagranicy po cenach, jakich klienci w Albanii nie są w stanie zapłacić. Wolumen sprzedaży energii
elektrycznej w 2013 r. będzie zależny od globalnego rozwoju gospodarczego i gotowości instytucji ponadnarodowych oraz
państw do wspierania rozwoju Albanii.

Inwestycje
Ze względu na odsunięcie na później korzystania z długoterminowego kredytu inwestycyjnego od EBOiR oraz IFC inwestycje
w 2012 r. ograniczone były do koniecznego minimum i dotyczyły pomiaru, w szczególności zakupu nowych liczników energii
elektrycznej, oraz finalizacji projektów z 2011 r.
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Działalność Grupy ČEZ w pozostałych krajach

Królestwo Niderlandów
Grupa ČEZ w Królestwie Niderlandów nie prowadzi własnej działalności handlowej w dziedzinie energetyki. Holenderskie
spółki zależne mają charakter spółek holdingowych lub zapewniających finansowanie projektów w ramach Grupy ČEZ.

Bośnia i Hercegowina
W związku ze złamaniem umowy wdrożeniowej dotyczącej projektu Gacko w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie
i nieprzyjęciu opcji put przez MH ERS spółka ČEZ, a. s. w dniu 19.5.2009 r. wszczęła postępowanie arbitrażowe wobec rządu
Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, MH ERS oraz RiTE Gacko, żądając zapłaty kwoty w wysokości 50 milionów EUR
z tytułu utraconego zysku, poniesionej szkody i wartości swego udziału. Na podstawie orzeczenia wstępnego sądu arbitrażowego
w 2011 r. z postępowania wyjęto Republikę Serbską w Bośni i Hercegowinie. Pozostali pozwani w dalszym ciągu pozostają
uczestnikami postępowania prowadzonego przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej
w Wiedniu, w ramach którego rozprawy odbywają się w Wiedniu. Przesłuchania dotyczące meritum sprawy przewidziano
na czerwiec 2013 r., decyzji trybunału arbitrażowego oczekuje się najwcześniej pod koniec 2013 r.

Serbia
W Serbii Grupa ČEZ prowadzi handel hurtowy energią elektryczną. Aktywność na polu akwizycji od 2010 r. jest wygaszana.

Republika Kosowo
Obrót hurtowy energią elektryczną był prowadzony bezpośrednio przez spółkę ČEZ, a. s. Na dzień 31.10.2012 r. jej licencja wygasła.

Republika Federalna Niemiec
Grupa ČEZ zakończyła swoją działalność w dziedzinie produkcji energii elektrycznej i wydobycia węgla w Niemczech w dniu
29.6.2012 r., sprzedając posiadany udział w spółce JTSD - Braunkohlebergbau GmbH. Na niemieckim rynku energii Grupa ČEZ
w dalszym ciągu obecna jest tylko w dziedzinie obrotu energią elektryczną i innymi towarami.

Federacja Rosyjska
Działalność w kraju jest ograniczana do minimum a na 2013 r. przewidziano finalizację likwidacji jedynej rosyjskiej spółki
zależnej CEZ RUS OOO.

Ukraina
Działalność w kraju jest ograniczana do minimum a na 2013 r. przewidziano finalizację likwidacji jedynej ukraińskiej spółki
zależnej CEZ Ukraine LLC.

Irlandia
W Irlandii Grupa ČEZ nie prowadzi żadnej działalności handlowej w dziedzinie energetyki. Główny przedmiot działalności
tutejszych spółek zależnych związany jest z zapewnieniem finansowania dla Grupy ČEZ. Na 2013 r. zaplanowano likwidację
spółki CEZ Finance Ireland Ltd.

Cypr
Rumuński członek Grupy ČEZ, spółka Tomis Team S.R.L., nabyła w 2010 r. w związku z rozliczeniem transakcji z 2008 r.
dotyczącej budowy parku elektrowni wiatrowych Fântânele i Cogealac 100% udział w spółce Taidana Limited. W 2012 r.
sfinalizowano działania związane z rozliczeniem pierwotnej transakcji.
Na Cyprze Grupa ČEZ nie prowadzi żadnej działalności handlowej w dziedzinie energetyki.
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ŁĄCZYMY EDUKACJĘ Z PRAKTYKĄ
Sześćdziesiąt partnerskich szkół ponadpodstawowych i uczelni
wyższych ma możliwość wysyłania swoich pedagogów i studentów
na staże fachowe i wycieczki organizowane przez Grupę ČEZ.
Przykładem unikalnego projektu realizowanego bezpośrednio
w zakładach ČEZ był w pierwszym półroczu 2012 r. staż
dla dziesięciu pedagogów Średniej Szkoły Elektrotechnicznej
w Ostrawie. Nauczyciele uczestniczyli w wykładach, spotkaniach
i wycieczkach: zwiedzili wybrane rozdzielnie, gdzie zaznajomili się
z zasadami pracy pod napięciem, z procedurami diagnostyki
w ramach sterowania siecią dystrybucyjną czy też z możliwościami
wykorzystania termowizji w energetyce.





Republika Czeska

2012 r.
1.4. powstała spółka Elektrárna Počerady, a.s. jako jednostka
w 100 % zależna od ČEZ, a. s.
28.6. spółka ČEZ, a. s. sfinalizowała nabycie 100 % akcji
spółki Energotrans, a.s.
2.7. spółka ČEZ Energetické produkty, s.r.o. nabyła udział
handlowy w wysokości 59,94 % w spółce in PROJEKT
LOUNY ENGINEERING, s.r.o.
6.8. spółka Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (obecna
nazwa: ÚJV Řež, a. s.) sprzedała posiadany 62,5% udział
handlowy w spółce LACOMED, spol. s r.o.
22.8. powstała spółka Elektrárna Mělník III, a. s. jako
jednostka w 100 % zależna od ČEZ, a. s.
23.8. powstała spółka Elektrárna Tisová, a.s. jako jednostka
w 100 % zależna od ČEZ, a. s.
7.9. powstała spółka Elektrárna Dětmarovice, a.s. jako
jednostka w 100 % zależna od ČEZ, a. s.

1.10. spółka ČEZ Teplárenská, a.s. zwiększyła posiadany
udział handlowy w spółce Tepelné hospodářství města Ústí
nad Labem s.r.o. z 36,25 % do 55,83 %. O tę samą wartość –
19,58 % – zmniejszył się udział własnościowy spółki Teplárna
Trmice, a.s. Obydwie te zmiany były związane z podziałem
spółki Teplárna Trmice, a.s. przez wydzielenie, w ramach
którego wydzielona część aktywów (instalacji dystrybucji
ciepła) przeniesiona została do spółki ČEZ Teplárenská, a.s.
1.11. w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółką
przejmującą ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozwiązano
następujące spółki: eEnergy Ralsko a.s., 3 L invest a.s.,
eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., AREA-GROUP CL a.s.,
FVE Vranovská Ves a.s., DOMICA FPI s.r.o., GENTLEY a.s.,
Bohemian Development, a.s., eEnergy Hodonín a.s., Bioplyn
technologie s.r.o., FVE Buštěhrad a.s. oraz KEFARIUM,a.s.
Spółka ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. została podzielona
poprzez wydzielenie części mienia, która została przejęta
przez spółkę ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
30.11. spółka Teplárna Trmice, a.s. sprzedała posiadany 65%
udział handlowy w spółce ULITEP, spol. s r.o.

2013 r.
1.1. powstała spółka Telco Pro Services, a. s., jako jednostka
w 100 % zależna od ČEZ ICT Services, a. s.
1.1. nazwę spółki ČEZ Správa majetku, s.r.o. zmieniono
na ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
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Republika Bułgarii
6.11. rozwiązano spółkę CEZ Laboratories Bulgaria
EOOD – in liquidation. W związku z bułgarskim
ustawodawstwem i nawiązującym do niego orzeczeniem
urzędu antymonopolowego spółka ta nie mogła w dalszym
ciągu prowadzić działalności w dziedzinie weryfikacji
liczników energii elektrycznej.
12.11. w powiązaniu z celami strategicznymi Grupy ČEZ
rozwiązano spółkę CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD
w wyniku fuzji ze spółką TEC Varna EAD. Istnienie tej spółki
było związane z przygotowaniami projektu budowy źródła
parogazowego w Warnie o zaplanowanej mocy zainstalowanej
880 MW, projekt został jednak zawieszony.
20.12. nabyto spółkę Eco Etropol AD. Spółka CEZ Bulgarian
Investments B.V. nabyła 99,998% udział w tej spółce. Jej
zadaniem jest wybudowanie urządzenia do gazyfikacji biomasy
i produkcji energii elektrycznej o mocy zainstalowanej 5 MW
w okolicach miasta Etropole, w nawiązaniu do zobowiązania
wynikającego z memorandum inwestycyjnego zawartego
w związku z nabyciem elektrowni Varna.

Królestwo Niderlandów
31.12. rozwiązano spółkę CEZ Finance B.V., która
od 17.10.2012 r. przez krótki okres nosiła nazwę CEZ Finance B.V.
in liquidatie. Za jej pośrednictwem spółka ČEZ, a. s.
przed przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej
emitowała obligacje w walutach obcych.

Rzeczpospolita Polska
21.5. i 20.12. – dwuetapowo – podwyższono udział Grupy ČEZ
(w formie udziału majątkowego posiadanego przez CEZ
Poland Distribution B.V.) w spółce Eco-Wind Construction S.A.
z 67 % do 75 % zgodnie z dokumentacją transakcyjną z 2011 r.
21., 22. i 23.11. zarejestrowano spółki Baltic Green I sp. z o.o.,
Baltic Green II sp. z o.o. i Baltic Green III sp. z o.o. Należą one
w 100 % do holenderskiej spółki CEZ Poland Distribution B.V.
Spółki te będą realizowały projekty budowy pierwszych
parków elektrowni wiatrowych z portfolio przygotowywanego
przez spółkę Eco-Wind Construction S.A. Elektrownie będą
budowane w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim
a ich oczekiwana moc wynosi 168 MW.

Republika Turcji
W 2012 r. podjęto działania zmierzające do tego, aby
doprowadzić strukturę własnościową tureckiej spółki
dystrybucyjnej i sprzedażowej Sakarya Elektrik Dagitim A.S.,
prowadzonej przez Grupę ČEZ przy współpracy z tureckim
partnerem AKKÖK, do zgody z wymogami ustawodawstwa.
Oddzielono dystrybucję energii elektrycznej od jej sprzedaży,
którą obecnie prowadzi spółka Sakarya Elektrik Perakende
Satis A.S. założona w dniu 12.11.2012 r. Spółka Sakarya
Elektrik Dagitim A.S. obecnie prowadzi wyłącznie dystrybucję
energii elektrycznej. Obydwie te spółki należą w 100 %
do Akcez Enerji A.S. Zgodnie z umową zawartą pod koniec
2012 r. spółka Akcez Enerji A.S. należała będzie
bezpośrednio do ČEZ, a. s. i partnera tureckiego AKKÖK,
posiadających obecnie udział w wysokości 27,5 %, który
w ciągu 2013 r. (w zależności od spełnienia warunków
umowy) zwiększony zostanie o dodatkowe 22,5 % będące
obecnie w posiadaniu Akenerji Elektrik Üretim A.S. W wyniku
tej operacji obaj główni akcjonariusze spółki Akenerji Elektrik
Üretim A.S. (ČEZ, a. s. i AKKÖK) będą mieli równy, 50% udział
w jej kapitale zakładowym.

Republika Kosowo
19.4. rozwiązano spółkę New Kosovo Energy L.L.C.

Republika Federalna Niemiec
29.6. rozliczono sprzedaż całego 50% udziału w spółce
JTSD - Braunkohlebergbau GmbH, która należała w 100 %
do niemieckiej spółki Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft
mbH działającej w branży wydobycia i produkcji energii
elektrycznej; w związku ze sprzedażą tego udziału
utracono kontrolę nad spółkami Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH, Fernwärme GmbH
Hohenmölsen - Webau, GALA-MIBRAG-Service GmbH,
Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH,
MUEG Mitteldeutsche Umwelt, Ingenieurbüro
für Grundwasser GmbH i MIBRAG Neue Energie GmbH.
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Polityka personalna
w Grupie ČEZ

Kształtowanie się liczby pracowników

Na dzień 31.12.2012 r. spółki Grupy ČEZ objęte konsolidacją zatrudniały 31 308 osób, co stanowi o 112 osób mniej niż w 2011 r.

Rzeczywista liczba pracowników (osób) na dzień 31.12. według obszarów

Uwaga: W styczniu 2013 r. albańską spółkę dystrybucyjną wyjęto z konsolidacji.

Struktura zatrudnienia według wieku w stosunku do ubiegłego roku pozostała niemalże bez zmian.

Struktura pracowników według wieku na dzień 31.12.2012 r.
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Także w strukturze zatrudnienia według najwyższego uzyskanego wykształcenia w porównaniu z 2011 r. zaszły tylko
niewielkie zmiany.

Struktura pracowników według najwyższego uzyskanego wykształcenia na dzień 31.12.2012 r.
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Rekrutacja strategiczna

Rok 2012 był pod względem rekrutacji strategicznej kolejnym rokiem intensywnych działań zmierzających przede wszystkim
do pobudzenia zainteresowania dzieci i młodzieży nauką i studiami na kierunkach technicznych oraz do zapewnienia
wystarczającej liczby odpowiednich kandydatów do pracy w związku z wymianą generacyjną personelu i budową nowych bądź
modernizacją starszych źródeł. Także w tym roku działania te oceniane były pozytywnie, czego dowodem jest pierwsze miejsce
w ankiecie zatytułowanej „Jasny Wybór“ przeprowadzonej wśród studentów uczelni wyższych oraz drugie miejsce w ankiecie
„The Most Desired Company“ w ramach konkursu „Pracodawca Roku“. Dzięki intensywnej aktywności prowadzonej w
ostatnich czterech latach uplasowaliśmy się na 3. miejscu także w ankiecie „The Most Desired Company“ dziesięciolecia.
Znacząca część działań w dziedzinie rekrutacji strategicznej standardowo skoncentrowana jest na współpracy ze szkołami
i uczelniami. Właśnie w ramach tej aktywności znajdywani są przyszli pracownicy, przede wszystkim w szkołach i uczelniach,
na których prowadzone są kierunki techniczne (głównie w dziedzinach związanych z energią elektryczną oraz maszynoznawstwem).
Sieć szkół i uczelni partnerskich obejmuje 13 wydziałów na 7 uniwersytetach oraz 46 szkół ponadpodstawowych.
Utalentowanych studentów znajdujemy przede wszystkim dzięki tradycyjnie organizowanym programom pt. „Matura Jądrowa“ oraz
„Uniwersytet Letni“ w obu elektrowniach jądrowych – w Temelínie oraz w Dukovanach a także dzięki „Maturom Energetycznym“
poświęconym energetyce tradycyjnej, które odbywają się w Elektrowni Prunéřov, natomiast podobna impreza z tematyką
dystrybucji energii elektrycznej realizowana jest w Děčínie. Oprócz tych imprez organizowane są wycieczki, wykłady lub spotkania
ze znaczącymi osobistościami energetyki oraz pracownikami Grupy ČEZ. Także w 2012 r. udało się pozyskać utalentowanych
studentów z wymaganym profilem do programu stypendialnego odpowiednio do naszych wymogów operacyjnych.
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Program edukacyjny
Przedmiot działalności i zamierzenia strategiczne Grupy ČEZ stawiają wysokie wymagania pod względem wiedzy, doświadczenia
i umiejętności pracowników. Oprócz realizacji wszelkich szkoleń, których celem jest zapewnienie spełnienia wymogów
kwalifikacyjnych przez pracowników, Grupa ČEZ skoncentrowała się w szczególności na:

rozwoju menedżerów, realizowanym w ramach programu ČEZ Leader, oraz kluczowych pracowników poprzez
realizację długofalowych, indywidualnie opracowanych planów rozwoju osobistego. Plany rozwoju osobistego są celowo
skoncentrowane na doskonaleniu fachowym i osobistym, w celu wsparcia realizacji celów biznesowych. W ramach
elektrowni jądrowych ponadto systematycznie rozwijamy potencjał menedżerski w ramach specjalnego programu
„ČEZ Leader dla Elektrowni Jądrowych“,
ciągłym podnoszeniu jakości przygotowania pracowników elektrowni jądrowych w dziedzinie kształcenia zawodowego
i specyficznych kompetencji,
przygotowaniu przyszłego personelu dla planowanego nowego źródła jądrowego poprzez angażowanie kandydatów
w system przygotowania zawodowego i szkoleń,
identyfikowaniu i współdzieleniu ważnej wiedzy i doświadczeń personelu (Knowledge Management), pozwalającym
na zminimalizowanie ryzyka ich utraty i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności działania. Proces zarządzania
wiedzą jest wdrażany w elektrowniach jądrowych Temelín i Dukovany oraz w poszczególnych jednostkach ČEZ, a. s.
odpowiednio do aktualnych potrzeb. W dziedzinie Nuclear Knowledge Management ustawienia procesowe ČEZ, a. s.
uznane zostały przez międzynarodową agencję MAEA w Wiedniu za przykład dobrej praktyki,
rozpoczęciu systematycznych szkoleń pracowników dostawców elektrowni konwencjonalnych poświęconych bezpieczeństwu,
przygotowaniu nowych kompleksowych programów zasadniczego przygotowania zawodowego dla pracowników elektrowni
konwencjonalnych i wodnych,
poszerzeniu oferty produktów edukacji elektronicznej w formie kursów prowadzonych w trybie e-learningu oraz portalu
samoedukacyjnego,
programie ČEZ Potentials – jest to roczny program rozwojowy dla nowych pracowników osiągających najlepsze wyniki.

Polityka socjalna

Polityka socjalna Grupy ČEZ bazuje na utrzymaniu pokoju społecznego. Obejmuje szeroką gamę aktywności i udogodnień
dla pracowników w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które wynikają z układów zbiorowych zawartych pomiędzy
pracodawcami a związkami zawodowymi. W Grupie ČEZ pracownicy otrzymują płace odpowiednio do długoterminowych
wyników ekonomicznych Grupy ČEZ i jej pozycji na rynku pracy. W spółkach Grupy ČEZ czas pracy skrócony jest do 37,5 godziny
tygodniowo, pracownikom przysługuje dodatkowy tydzień urlopu wypoczynkowego w stosunku do wymogów prawa, ponadto
pracownicy otrzymują zwolnienia od pracy z rekompensatą płacy ponad ramy ustawowe. Spółki Grupy ČEZ oferują pracownikom
świadczenia pozapłacowe w ponadstandardowym zakresie obejmującym konta osobiste przeznaczone w szczególności
na rekreację, opiekę medyczną, dopłaty na fundusz emerytalny, ubezpieczenia na życie, wyżywienie zakładowe, dopłaty
przez pierwsze trzy dni przebywania na zwolnieniu lekarskim, nagrody z okazji jubileuszów życiowych i przejścia na emeryturę
a w nadzwyczajnych przypadkach także jednorazowe zapomogi socjalne.
Podstawowe zasady wynagradzania i polityki socjalnej Grupy ČEZ w Republice Czeskiej są stosowane także do zagranicznych
akwizycji, w przypadku których jednak polityka socjalna opiera się o długoterminowe układy zbiorowe zawarte przez związki
zawodowe i poprzednich pracodawców.
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Relacje ze związkami zawodowymi

W 2012 r. w spółce ČEZ, a. s. działało w sumie 27 samodzielnych podstawowych organizacji związkowych, w których zrzeszonych
było około 2 000 pracowników, a więc 33 % ich całkowitej liczby.
W spółkach zależnych Grupy ČEZ objętych pełną integracją w Republice Czeskiej działało ogółem 39 podstawowych organizacji
związkowych, zrzeszających około 3 100 pracowników, co stanowi 48 % ogólnej liczby pracowników. W tym 35 podstawowych
organizacji związkowych było zrzeszonych w czterech stowarzyszeniach szczebla regionalnego.
Wszystkie organizacje związkowe są zrzeszone w dwóch związkach zawodowych: Związku Zawodowym ECHO (Odborový
svaz ECHO) oraz Czeskim Związku Zawodowym Energetyków (Český odborový svaz energetiků).
W ciągu 2012 r. odbywały się regularne spotkania pracodawcy z przedstawicielami organizacji związkowych, podczas których
organizacjom związkowym przekazywano informacje i zapewniono omówienie z nimi zmian organizacyjnych i innych tematów
przewidzianych Kodeksem pracy lub układem zbiorowym.
Układy zbiorowe w ČEZ, a. s. i w zintegrowanych spółkach zależnych obowiązują aż do 31.12.2014 r. Jesienią 2012 r.
przebiegały negocjacje zbiorowe dotyczące aneksów do obowiązujących układów zbiorowych, których tematem był przede
wszystkim wzrost płac na 2013 r. Negocjacje zbiorowe zakończono w grudniu, podpisując aneks nr 10 do układu zbiorowego
ČEZ, a. s., i aneks nr 7 do układów zbiorowych zintegrowanych spółek zależnych.
W ramach grupy Severočeské doly działa 15 podstawowych organizacji związkowych. Układy zbiorowe obowiązują
do 31.12.2014 r., spółka zależna SD - KOMES, a.s. zawarła układ zbiorowy, który obowiązuje do 31.12.2013 r.
W Rumunii układy zbiorowe zawierane są w spółkach CEZ Distributie, CEZ Romania i CEZ Vanzare. W spółkach CEZ Vanzare
i CEZ Romania podpisano już układy, które obowiązują do końca 2013 r. W spółce CEZ Distributie układ z 2012 r. został
prolongowany do 31.3.2013 r. W marcu 2013 r. zawarto nowy układ zbiorowy obowiązujący od 1.4.2013 r. na okres dwóch lat.
W polskich spółkach Grupy ČEZ w 2012 r. działały ogółem 4 organizacje związkowe. We wrześniu 2012 r. w elektrowni ELCHO
zawarte zostało porozumienie pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych a kierownictwem spółki w sprawie gwarancji
zatrudnienia i warunków płacowych dla pracowników odchodzących do firmy zewnętrznej w ramach zaplanowanego
outsourcingu nawęglania elektrowni. W elektrowni ELCHO układ zbiorowy obowiązuje do końca 2013 r. Układ zbiorowy
dla pracowników elektrowni Skawina jest zawarty na czas nieokreślony.
W bułgarskiej elektrowni Varna działały 3 organizacje związkowe. Układ zbiorowy obowiązuje do końca 2013 r. W spółce
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD działały 4 organizacje związkowe, w spółce CEZ Bulgaria EAD działały również 4 organizacje
związkowe, zaś w spółce CEZ Elektro Bulgaria AD 2 organizacje związkowe. Układy zbiorowe w tych spółkach zostały zawarte
na okres do 31.12.2013 r.
W albańskiej spółce dystrybucyjnej CEZ Shpërndarje Sh.A. w 2012 r. działały dwie organizacje związkowe. Układ zbiorowy
został zawarty na okres do końca 2013 r.
W Grupie ČEZ działa Europejska Rada Pracownicza Grupy ČEZ, której członkami są przedstawiciele pracowników z Republiki
Czeskiej, Polski, Bułgarii i Rumunii. Spośród 23 członków Europejskiej Rady Pracowniczej Grupy ČEZ 14 pochodzi z Czech,
4 z Bułgarii, 3 z Rumunii i 2 z Polski.
W ramach drugiej kadencji Europejskiej Rady Pracowniczej Grupy ČEZ w 2012 r. odbyły się dwa posiedzenia, które miały
miejsce w Bukareszcie i w Pradze. Informowanie i konsultacje na poziomie ponadnarodowym dotyczyły przede wszystkim
polityki i strategii Grupy ČEZ, jej struktury organizacyjnej i majątkowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy.
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Podstawowy zbiór norm regulujących aspekty ekonomiczne
i handlowe działalności gospodarczej Grupy ČEZ zawiera
ustawa nr 513/1991 Dz. U. R. Cz., Kodeks handlowy. Jako
emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
na rynku publicznym spółka ČEZ podlega także ustawie
nr 256/2004 Dz. U. R. Cz. o działalności gospodarczej
na rynku kapitałowym. Obydwie te ustawy w 2012 r. były
kilkakrotnie nowelizowane.
Proces wyłaniania dostawców w ČEZ, a. s. podlega ustawie
nr 137/2006 Dz. U. R. Cz. o zamówieniach publicznych, która
w 2012 r. była kilkakrotnie nowelizowana a także wydano
do niej akty wykonawcze.

Oprócz wyżej opisanych ogólnych ram legislacyjnych
dla Grupy ČEZ kluczowe znaczenie ma ustawodawstwo
dotyczące branży energetycznej, podstawę ram legislacyjnych
w tej dziedzinie stanowią następujące przepisy prawa:

ustawa nr 458/2000 Dz. U. R. Cz. o warunkach
działalności gospodarczej oraz administracji państwowej
w branżach energetycznych i o zmianie niektórych ustaw
(prawo energetyczne),
ustawa nr 18/1997 Dz. U. R. Cz. o pokojowym wykorzystaniu
energii jądrowej i promieniowania jonizującego oraz
o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (prawo atomowe),
ustawa nr 406/2000 Dz. U. R. Cz. o gospodarce
energetycznej,
ustawa nr 180/2005 Dz. U. R. Cz. o wspieraniu produkcji
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (ustawa o wspieraniu wykorzystania
źródeł odnawialnych),
ustawa nr 165/2012 Dz. U. R. Cz. o wspieranych źródłach
energii i o zmianie niektórych ustaw (z dniem 1.1.2013 r.
uchyla ustawę nr 180/2005 Dz. U. R. Cz.).

Oprócz wymienionych pięciu podstawowych norm prawnych
regulujących energetykę coraz większy wpływ na działalność
gospodarczą w branży energetycznej, przede wszystkim
w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła, mają normy
prawne dotyczące ochrony środowiska.

Spośród nich za kluczowe można uznać następujące ustawy:
ustawa nr 86/2002 Dz. U. R. Cz. o ochronie atmosfery
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa
o ochronie atmosfery),
ustawa nr 201/2012 Dz. U. R. Cz. o ochronie powietrza
(z dniem 1.9.2012 r. uchyla ustawę nr 86/2002 Dz. U. R. Cz.),
ustawa nr 695/2004 Dz. U. R. Cz. o warunkach
prowadzenia obrotu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych oraz o zmianie niektórych ustaw,
ustawa nr 383/2012 Dz. U. R. Cz. o warunkach
prowadzenia obrotu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (z dniem 1.1.2013 r. uchyla część pierwszą
ustawy nr 695/2004 Dz. U. R. Cz. dotyczącą warunków
obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych).

W 2012 r. wydano istotne nowelizacje następujących
przepisów prawa:

ustawa nr 458/2000 Dz. U. R. Cz. o warunkach
działalności gospodarczej oraz administracji państwowej
w branżach energetycznych i o zmianie niektórych ustaw
(prawo energetyczne),
– nowelizacja pośrednia poprzez ustawę nr 165/2012

Dz. U. R. Cz. – poszerzenie zakresu kompetencji
Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej,
wspieranie produkcji z biometanu, wspieranie
zdecentralizowanej produkcji energii elektrycznej
(weszła w życie 30.5.2012 r., 1.1.2013 r.),

– nowelizacja pośrednia poprzez ustawę nr 350/2012
Dz. U. R. Cz. – modyfikacja zakresu kompetencji
Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej
w związku z nowelizacją prawa budowlanego (weszła
w życie 1.1.2013 r.),

Grupa ČEZ Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym energetyki w Republice Czeskiej

152

Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym
energetyki w Republice Czeskiej



ustawa nr 406/2000 Dz. U. R. Cz. o gospodarce
energetycznej,
– nowelizacja bezpośrednia poprzez ustawę nr 318/2012

Dz. U. R. Cz. – efektywność wykorzystania energii
ze źródeł i instalacji do dystrybucji energii, audyt
energetyczny (wchodzi w życie 1.1.2013 r., 1.1.2014 r.,
1.1.2015 r.),

– nowelizacja pośrednia poprzez ustawę nr 165/2012
Dz. U. R. Cz. – modyfikacje związane z nową ustawą
o wspieranych źródłach energii (wchodzi w życie
30.5.2012 r., 1.1.2015 r.).

W 2012 r. wydano ponadto przepisy o niższej mocy prawnej –
akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw lub
nowelizacje przepisów wykonawczych:

do ustawy nr 458/2000 Dz. U. R. Cz. o warunkach
działalności gospodarczej oraz administracji państwowej
w branżach energetycznych i o zmianie niektórych ustaw
(prawo energetyczne):
– nowe rozporządzenie nr 59/2012 Dz. U. R. Cz. w sprawie

sprawozdawczości dotyczącej regulacji (weszło w życie
2.3.2012 r.),

– nowe rozporządzenie nr 344/2012 Dz. U. R. Cz. w sprawie
stanu awaryjnego w gazownictwie i sposobu zapewnienia
standardu bezpieczeństwa w zakresie dostaw gazu
(weszło w życie 1.11.2012 r.),

– nowe rozporządzenie nr 345/2012 Dz. U. R. Cz. w sprawie
sterowania dyspozytorskiego siecią gazowniczą
i przekazywania danych do celów sterowania
dyspozytorskiego (weszło w życie 1.11.2012 r.),

– rozporządzenie nr 348/2012 Dz. U. R. Cz. zmieniające
rozporządzenie nr 140/2009 Dz. U. R. Cz. w sprawie
sposobu regulacji cen w branżach energetycznych
i procedur regulacji cen, w aktualnym brzmieniu (weszło
w życie 5.11.2012 r.),

– nowe rozporządzenie nr 387/2012 Dz. U. R. Cz. w sprawie
autoryzacji budowy instalacji wytwarzających energię
elektryczną ze strony państwa (weszło w życie 1.12.2012 r.),

– rozporządzenie nr 388/2012 Dz. U. R. Cz. zmieniające
rozporządzenie nr 79/2010 Dz. U. R. Cz. w sprawie
sterowania dyspozytorskiego siecią elektroenergetyczną
oraz przekazywania informacji na potrzeby sterowania
dyspozytorskiego (weszło w życie 1.12.2012 r.),

– rozporządzenie nr 436/2012 Dz. U. R. Cz. zmieniające
rozporządzenie nr 365/2009 Dz. U. R. Cz. w sprawie
reguł rynku gazu, w aktualnym brzmieniu (weszło
w życie 1.1.2013 r.),

– rozporządzenie nr 438/2012 Dz. U. R. Cz. zmieniające
rozporządzenie nr 541/2005 Dz. U. R. Cz. w sprawie
reguł rynku energii elektrycznej, zasad określania cen
za usługi operatora rynku energii elektrycznej oraz
wykonywania niektórych innych postanowień prawa
energetycznego, w aktualnym brzmieniu (weszło w życie
1.1.2013 r.),

– rozporządzenie nr 445/2012 Dz. U. R. Cz. zmieniające
rozporządzenie nr 426/2005 Dz. U. R. Cz. w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania licencji
na prowadzenie działalności w branżach energetycznych,
w aktualnym brzmieniu (weszło w życie 1.1.2013 r.),

– nowe rozporządzenie nr 452/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie wymogów dotyczących wniosków o przyznanie,
zmianę, przedłużenie lub odwołanie autoryzacji
na budowę wybranych instalacji gazowych włącznie
z wzorem wniosku oraz w sprawie warunków
rozpatrywania tych wniosków (weszło w życie 1.1.2013 r.),

– rozporządzenie nr 476/2012 Dz. U. R. Cz. zmieniające
rozporządzenie nr 82/2011 Dz. U. R. Cz. w sprawie
pomiarów energii elektrycznej i sposobu określania
rekompensaty szkody przy bezprawnym odbiorze,
bezprawnych dostawach, bezprawnym przesyle lub
bezprawnej dystrybucji energii elektrycznej (weszło
w życie 1.1.2013 r.),

do ustawy nr 406/2000 Dz. U. R. Cz. o gospodarce
energetycznej:
– nowe rozporządzenie nr 441/2012 Dz. U. R. Cz.

w sprawie określenia minimalnej efektywności
wykorzystania energii przy produkcji energii elektrycznej
oraz energii cieplnej (weszło w życie 1.1.2013 r.),

– nowe rozporządzenie nr 480/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie audytu energetycznego oraz opinii
o energetyce (weszło w życie 1.1.2013 r.),

do ustawy nr 180/2005 Dz. U. R. Cz. o wspieraniu
produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz
o zmianie niektórych ustaw (ustawa o wspieraniu
wykorzystania źródeł odnawialnych):
– rozporządzenie Rady Ministrów nr 355/2012 Dz. U. R. Cz.

określające limit środków z budżetu państwowego
na dotacje z tytułu kompensacji kosztów dodatkowych
ponoszonych w związku ze wspieraniem energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 2013 r. (weszło
w życie 29.10.2012 r.),

– rozporządzenie Rady Ministrów nr 429/2012 Dz. U. R. Cz.
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów nr 355/2012
Dz. U. R. Cz. w sprawie określania limitu środków
z budżetu państwowego na dotacje z tytułu kompensacji
kosztów dodatkowych ponoszonych w związku
ze wspieraniem energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych na 2013 r. (weszło w życie 30.11.2012 r.),

do ustawy nr 165/2012 Dz. U. R. Cz. o wspieranych
źródłach energii oraz o zmianie niektórych ustaw:
– nowe rozporządzenie nr 346/2012 Dz. U. R. Cz.

w sprawie terminów i procedur doboru formy wsparcia,
procedur rejestracji wsparcia u operatora rynku,
terminów i procedur doboru i zmian trybu zielonego
bonusu na energię elektryczną oraz terminu zaoferowania
energii elektrycznej podmiotowi zobligowanemu do jej
skupu (rozporządzenie rejestracyjne; weszło w życie
5.11.2012 r.),
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– nowe rozporządzenie nr 347/2012 Dz. U. R. Cz.
określające parametry techniczno-ekonomiczne źródeł
odnawialnych do produkcji energii elektrycznej oraz
okres żywotności instalacji produkujących energię
elektryczną ze wspieranych źródeł (weszło w życie
5.11.2012 r., 1.1.2013 r.),

– nowe rozporządzenie nr 439/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie określenia sposobu i terminów rozliczenia
i regulowania składnika ceny dotyczącego przesyłu
energii elektrycznej, transportu gazu, dystrybucji energii
elektrycznej i gazu w celu pokrycia kosztów związanych
ze wspieraniem energii elektrycznej, zdecentralizowanej
produkcji energii elektrycznej i biometanu oraz
w sprawie wykonywania niektórych innych postanowień
ustawy o wspieranych źródłach energii (rozporządzenie
w sprawie rozliczeń; weszło w życie 1.1.2013 r.),

– nowe rozporządzenie nr 440/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii (weszło w życie 1.1.2013 r.),

– nowe rozporządzenie nr 453/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie energii elektrycznej pochodzącej z procesu
wysoce efektywnego wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w skojarzeniu oraz w sprawie energii elektrycznej
ze źródeł wtórnych (weszło w życie 1.1.2013 r.),

– nowe rozporządzenie nr 459/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie wymogów dotyczących biometanu, sposobu
pomiaru biometanu i jakości biometanu dostarczanego
do sieci transportowej, sieci dystrybucyjnej lub
podziemnych zbiorników gazu (obowiązuje od 1.1.2013 r.),

– nowe rozporządzenie nr 477/2012 Dz. U. R. Cz. w sprawie
określenia rodzajów i parametrów wspieranych źródeł
odnawialnych produkujących energię elektryczną, ciepło
lub biometan oraz w sprawie określenia i przechowywania
dokumentów (wchodzi w życie 1.1.2013 r., 1.1.2014 r.,
30.4.2014 r.),

– nowe rozporządzenie nr 478/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie wykazywania i ewidencji energii elektrycznej
oraz ciepła ze wspieranych źródeł oraz biometanu, ilości
i jakości rzeczywiście nabytych i wykorzystanych źródeł
oraz w sprawie wykonania niektórych innych postanowień
ustawy o wspieranych źródłach energii (weszło w życie
1.1.2013 r.),

do ustawy nr 201/2012 Dz. U. R. Cz. o ochronie powietrza:
– rozporządzenie Rady Ministrów nr 351/2012 Dz. U. R. Cz.

w sprawie kryteriów zrównoważonego wykorzystania
biopaliw (weszło w życie 1.11.2012 r.),

– nowe rozporządzenie nr 415/2012 Dz. U. R. Cz.
w sprawie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczania
i jego określania oraz wykonania niektórych innych
postanowień ustawy o ochronie powietrza (weszło
w życie 1.12.2012 r.).

Ze względu na to, iż Republika Czeska należy do Unii
Europejskiej, konieczne jest śledzenie ram prawnych i ich
zmian także na poziomie Unii Europejskiej. Państwa
członkowskie są bowiem zobowiązane do wdrażania
ustawodawstwa Unii Europejskiej w ramach zmian krajowych
przepisów prawnych (w przypadku dyrektyw) lub
bezpośrednio do jego przestrzegania (w przypadku
rozporządzeń lub decyzji).

Na poziomie unijnym w 2012 r. miały miejsce następujące
modyfikacje ustawodawstwa i wprowadzanie nowych
przepisów, mające znaczenie dla działalności prowadzonej
przez Grupę ČEZ:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE
oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (tekst
mający znaczenie dla EOG),
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów
pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów
transakcji (tekst mający znaczenie dla EOG),
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012
z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające
ramy metodologii porównawczej do celów obliczania
optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań
minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej
budynków i elementów budynków (tekst mający znaczenie
dla EOG),
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia
21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów
na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów
dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady,
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia
21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania
i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady,
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1042/2012 z dnia
7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE)
nr 1031/2010 w celu wpisania do wykazu platformy aukcyjnej,
która ma zostać wyznaczona przez Zjednoczone Królestwo,
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 784/2012 z dnia
30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)
nr 1031/2010 w celu wpisania platformy aukcyjnej
wyznaczonej przez Niemcy do wykazu oraz sprostowania
art. 59 ust. 7 tego rozporządzenia,
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Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 994/2012/UE
z dnia 25 października 2012 r., w sprawie ustanowienia
mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów
międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami
członkowskimi a państwami trzecimi (tekst mający
znaczenie dla EOG),
2012/709/Euratom: Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia dodatkowego programu
badawczego na lata 2012–2015 dotyczącego reaktora
wysokostrumieniowego, realizowanego przez
Wspólne Centrum Badawcze Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej,
2012/413/UE: Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie ustanowienia rocznych wykazów priorytetów
do celów opracowywania kodeksów sieci i wytycznych
na rok 2013 (tekst mający znaczenie dla EOG),
Decyzja Komisji z dnia 6.7.2012 r. w sprawie wniosku
złożonego przez Republikę Czeską na podstawie art. 10c,
ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2003/87/WE w sprawie przejściowego przydziału
bezpłatnych uprawnień do emisji w związku
z modernizacją produkcji energii elektrycznej,
Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 10 lutego 2012 r.
ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów
krajowych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji
przemysłowych (notyfikowana jako dokument nr C(2012)
612) (tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/115/UE),
Pomoc państwowa SA.33537 (2012/N) – Republika
Czeska: przejściowe bezpłatne przyznanie uprawnień
do emisji gazów cieplarnianych w celu modernizacji
urządzeń do produkcji energii elektrycznej,
2012/148/UE: Zalecenie Komisji z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie przygotowań do rozpowszechnienia
inteligentnych systemów pomiarowych.

Regulacje rynku hurtowego

W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości
hurtowego rynku energii (REMIT) z dnia 25 października
2011 r., które weszło w życie w dniu 28 grudnia 2011 r.,
wprowadzono regulacje hurtowych rynków energii na poziomie
Unii Europejskiej. Uczestnicy rynku są zobowiązani
do skutecznego i terminowego publikowania niektórych
informacji wewnętrznych dotyczących ich przedsiębiorstw.

Obowiązek ten obejmuje informacje dotyczące mocy
produkcyjnych i stopnia wykorzystania urządzeń do produkcji,
zużycia lub przesyłu energii elektrycznej. ČEZ, a. s. publikuje
pod adresem internetowym www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/
remit.html informacje o źródłach produkcyjnych
w Republice Czeskiej włącznie z ich odstawieniami
od pierwszego dnia obowiązywania rozporządzenia.
Od 16.8.2012 r. informacje te są publikowane także
na platformie EEX Transparency. Ujawnianie obejmuje spółki
ČEZ, a. s., Elektrárna Chvaletice a.s., Elektrárna Počerady, a.s.,
Elektrárna Dětmarovice, a.s., Energotrans, a.s. oraz Teplárna
Trmice, a.s. Informacje dotyczące elektrowni posiadanych
przez Grupę ČEZ za granicą są publikowane na odpowiednich
krajowych stronach internetowych.

www.cez.bg/bg/za-nas/kompaniite-v-balgariya/tets-varna/
remit.html
www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/ec-elcho-s-a/
remit.html
www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/elektrownia-skawina-s-a/
remit.html

Rozporządzenie także wprowadza zakaz nieuczciwych
działań, które wpływają na rynki hurtowe energii. Nadzór
nad przestrzeganiem obowiązków uczestników rynku w zakresie
publikowania obowiązkowych informacji prowadzi URE.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym,
kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR)
z dnia 4.7.2012 r. weszło w życie 16.8.2012 r. Celem jest
obniżenie ryzyka związanego z obrotem instrumentami
pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem
regulowanym. Rozporządzenie stopniowo wprowadza
obowiązkowy clearing wybranych kontraktów dotyczących
tych instrumentów pochodnych za pośrednictwem
kontrahentów centralnych i równocześnie obowiązkowe
przekazywanie danych dotyczących kontraktów związanych
z instrumentami pochodnymi rejestrom danych osobowych.
Spółka ČEZ, a. s. rozpoczęła przygotowania do realizacji tych
obowiązków w odpowiednich ustawowo określonych terminach.

Uwaga: Niniejszy rozdział zawiera wybrane informacje
dotyczące ustawodawstwa i został opracowany z największą
starannością. Nie można jednak interpretować go jako
kwalifikowanej porady prawnej. Spółka ČEZ, a. s. nie ponosi
odpowiedzialności za żadne czynności prawne podjęte lub
zaniechane przez kogokolwiek w oparciu o podane zestawienie.
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TORUJEMY DROGĘ DLA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
Zgodnie z programem FutureMotion Grupa ČEZ lansuje rozwój
wykorzystania samochodów elektrycznych. Przy współpracy
z miastami i gminami, partnerami infrastrukturalnymi
i przedstawicielami przemysłu samochodowego Grupa ČEZ
przyczynia się do rozwoju tej bezemisyjnej gałęzi transportu,
pomagając w testowaniu i ewaluacji jej wpływu na elektryczną sieć
dystrybucyjną. Do końca 2012 r. Spółka zainstalowała
32 standardowe i superszybkie stacje doładowywania, które
dzięki wykorzystaniu wyższego napięcia ładują 80 % pojemności
akumulatora w ciągu 20 minut. W ramach projektu
Elektromobilność ČEZ do użytku w Republice Czeskiej
wprowadzono 40 samochodów elektrycznych.





Ochrona środowiska naturalnego

Ochrona powietrza

Republika Czeska
Produkcja substancji zanieczyszczających emitowanych do atmosfery przez źródła Grupy ČEZ podlega nieustannemu
monitoringowi. W 2012 r. we wszystkich źródłach spalania Grupy ČEZ przestrzegano limitów emisyjnych, nie przekroczono
łącznego pułapu emisyjnego dla ČEZ, a. s. i spełniono pozostałe warunki techniczne eksploatacji źródeł związane z ochroną
atmosfery przewidziane w zezwoleniach na eksploatację wydanych przez odpowiednie urzędy administracyjne.
Grupa ČEZ w ramach eksploatacji elektrowni zasilanych węglem i ciepłowni długookresowo i systematycznie śledzi ich wpływ
na stopień zanieczyszczenia powietrza przy pomocy własnej sieci pomiaru imisji. W 2012 r. działało 14 stacji pomiaru imisji
usytuowanych w pobliżu elektrowni zasilanych węglem i ciepłowni, zapewniających pomiar gazowych substancji
zanieczyszczających (SO2, NOX), w 5 spośród tych stacji mierzono także imisje cząstek pyłów lotnych (PM10, PM2,5).
Informacje o wynikach monitoringu emisji i imisji prowadzonego w związku z eksploatacją źródeł spalania są publikowane
w trybie ciągłym za pośrednictwem stron internetowych, na których umieszczane są wyniki pomiarów emisji, imisji oraz
obliczone udziały źródeł w zanieczyszczeniu atmosfery w danej okolicy.
We wszystkich elektrowniach zasilanych węglem należących do ČEZ, a. s., za wyjątkiem elektrociepłowni Dvůr Králové,
wprowadzone są pomiary pyłów lotnych, NOX, SO2 i CO2 w trybie ciągłym.

Polska
W 2012 r. obydwa źródła spalania należące do Grupy ČEZ przestrzegały limitów emisyjnych.

Bułgaria
W 2012 r. Elektrownia Varna przestrzegała limitów emisyjnych.
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Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych

Zestawienie według spółek Grupy ČEZ

Przyznane uprawnienia oraz produkcja CO2 w 2012 r. (tony)

Przyznane uprawnienia Wyprodukowano CO2

ČEZ, a. s. 25 294 999 19 577 950

ČEZ Teplárenská, a.s. 93 508 11 604

Elektrárna Chvaletice a.s. 2 719 059 3 376 802

Elektrárna Počerady, a.s. 6 696 795 5 966 653

Energotrans, a.s. 2 209 181 1 895 779

Teplárna Trmice, a.s. 1 125 198 722 226

Energetické centrum s.r.o. 19 203 1 062

Polska 3 628 509 1 884 205

Bułgaria 3 357 936 1 580 583

Razem 42 935 207 35 016 864

Zakończenie bezpłatnych przydziałów
Republika Czeska, podobnie jak 8 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, korzysta z wyjątku od reguły nakazującej
przyznawanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych do celów produkcji energii elektrycznej od 2013 r. wyłącznie drogą
aukcji. Jej wniosek z września 2011 r. o zezwolenie na częściowo bezpłatne przyznawanie uprawnień do celów produkcji
energii elektrycznej (tzw. „derogacja“) został zaakceptowany w czerwcu 2012 r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej
ds. Zmian Klimatu, natomiast w grudniu 2012 r. uzyskano akceptację w zakresie ochrony konkurencji od Dyrekcji Generalnej
Komisji Europejskiej ds. Konkurencji. Wnioski złożone przez Polskę i Bułgarię, w których Grupa ČEZ również prowadzi
działalność produkcyjną, w chwili zamknięcia niniejszego Raportu rocznego zatwierdzone były wyłącznie przez Dyrekcję
Generalną Komisji Europejskiej ds. Zmiany Klimatu, a więc na razie nie ma możliwości stosowania derogacji w tych państwach.
W ramach derogacji Grupa ČEZ w Republice Czeskiej może pozyskać uprawnienia do emisji o wolumenie 76,1 miliona ton
w latach 2013–2020 w zamian za inwestycje w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Wysokość tych inwestycji musi
co najmniej dorównywać wartości uprawnień przyznanych bezpłatnie w ramach derogacji. Wartość uprawnień jest określana
na podstawie ich cen rynkowych w poprzednim roku.
W 2012 r. Grupa ČEZ przedstawiła Ministerstwu Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej raport o realizacji inwestycji w okresie
od 25.6.2009 r. do 30.9.2012 r. opracowany przez niezależnych audytorów w dziedzinie finansów i energetyki, w którym
potwierdzili oni, iż zainwestowano ponad 22 miliardy CZK w czyste technologie przyjazne dla środowiska. W oparciu
o informacje zawarte w tym raporcie Grupa ČEZ w 2013 r. otrzyma uprawnienia do emisji o wolumenie 18,8 miliona ton
do celów produkcji energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych w Republice Czeskiej.
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Ochrona wód

Pobór wody i spuszczanie wód ściekowych odbywają się na warunkach określonych w zintegrowanych pozwoleniach,
wydawanych przez odpowiednie urzędy, ewentualnie na podstawie decyzji organów gospodarki wodnej. W okresie
sprawozdawczym we wszystkich źródłach produkcyjnych Grupy ČEZ przestrzegano technicznych warunków eksploatacji
źródeł związanych z ochroną wód, które przewidziano w zezwoleniach na eksploatację wydanych przez odpowiednie urzędy
administracyjne. Nie odnotowano żadnych awaryjnych wycieków substancji niebezpiecznych zagrażających jakości wód.

Ochrona i wspieranie fauny

Republika Czeska
W związku z tym, iż spółka ČEZ Distribuce ma ustawowy obowiązek wyposażenia wszystkich linii wysokiego napięcia
w zabezpieczenia chroniące ptaki przed urazami do 2024 r., obecnie przygotowywane są działania mające na celu ogólne
zbadanie sytuacji pod względem bezpieczeństwa tych linii. Przez cały rok 2012 prowadzono ciągły monitoring zderzeń ptaków
w locie z przewodami zewnętrznych linii wysokiego napięcia na odcinku przejścia przez rzekę Łabę. Monitoring realizowany
jest już od 2011 r. i nie odnotowano żadnego zderzenia ptaka z liniami, które doprowadziłoby do urazu mechanicznego.
W ciągu 2012 r. przeprowadzono we wszystkich zakładach ČEZ, a. s., w przypadku których było to uzasadnione, ocenę ryzyka
szkody ekologicznej według ustawy nr 167/2008 Dz. U. R. Cz. o zapobieganiu szkodom ekologicznym.
Grupa ČEZ intensywnie interesuje się ochroną fauny występującej na terenach i w okolicach elektrowni. Dzięki opiece
Grupy ČEZ udaje się chronić na przykład sokoła wędrownego, mocno zagrożonego wyginięciem bobra europejskiego,
brzegówkę objętą szczególną ochroną, motyla skalnika semele i zagrożone gatunki mrówek. W pobliżu elektrowni jądrowej
Dukovany Grupa ČEZ długookresowo wspiera zabytek przyrody w Miroslaviu oraz rezerwat przyrody Mohelenská hadcová
step, który jest siedliskiem krytycznie zagrożonych gatunków modliszki, sieciarki i jaszczurki zielonej. Dzięki rewitalizacji
i odbagnieniu Stawu Miroslavskiego powstały idealne warunki lęgowe dla wielu gatunków ptaków wodnych i brodzących
a także dla płazów, włącznie z kumakiem nizinnym objętym ogólnoeuropejską ochroną.
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Rumunia
Spółka CEZ Distributie S.A. kontynuowała realizację projektu instalacji środków chroniących ptaki przed porażeniem na liniach
elektrycznych. Na terenie parku elektrowni wiatrowych Fântânele i Cogealac specjalistyczna firma prowadziła monitoring
ekosystemu, w szczególności ptaków, ich ciągów, odżywiania, reprodukcji i zachowania. W 2012 r. nie stwierdzono żadnych
zmian w życiu ptaków ani innych zwierząt na tym obszarze.

Bułgaria
W 2012 r. spółka CEZ Razpredelenie Bulgaria AD rozpoczęła realizację projektu wyposażania linii elektrycznych na obszarze
Dolno Ozirowo w środki zabezpieczające przed porażeniem elektrycznym ptaków, realizację zaplanowano na 2013 r. Spółki
również przygotowują instalację 54 platform dla gniazd bocianich.

Sanacja i rekultywacja

Republika Czeska
W 2012 r. kontynuowano rekultywację krajobrazu w okolicach elektrowni konwencjonalnych Grupy ČEZ (składowiska,
zwałowiska, place składowe itp.). Na rekultywację w 2012 r. wykorzystano ponad 8,2 miliona ton ubocznych produktów
spalania certyfikowanych do tych celów. Uboczne produkty spalania (UPS) to przede wszystkim popiół, produkty odsiarczania
spalin metodą półsuchą oraz gips energetyczny powstający przy czyszczeniu spalin mokrą metodą wapienną.
Grupa ČEZ wyprodukowała w 2012 r. przy produkcji energii elektrycznej i ciepła ogółem ponad 9,9 miliona ton ubocznych
produktów spalania. Z całkowitej ilości UPS ponad 99 % wykorzystano jako produkty certyfikowane (ponad 82 % do celów
rekultywacji i kształtowania krajobrazu), jedynie nieznaczna ilość UPS została zagospodarowana jako odpad zgodnie z prawem
dotyczącym odpadów.

Zużycie a emisje

Zużycie i emisje Grupy ČEZ

Jednostka 2011 r. 2012 r. Indeks
2012/2011 r. (%)

Energia elektryczna razem GWh 5 186 5 232 100,9

Całkowite zużycie wody tys. m3 490 621 618 338 126,0

w tym: wody powierzchniowe tys. m3 490 404 618 088 126,0

wody gruntowe tys. m3 217 251 115,5

Emisje oraz emisje względne substancji zanieczyszczających atmosferę
Pyły ton 2 324 2 293 98,7

Dwutlenek siarki ton 52 487 48 164 91,8

Tlenki azotu ton 49 843 45 028 90,3

Tlenek węgla ton 5 292 5 666 107,1

Dwutlenek węgla ton 33 375 472 31 552 076 94,5
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Spółki Grupy ČEZ w 2012 r. wsparły projekty w zakresie
badań i rozwoju (czeski skrót VaV) kwotą 758,8 miliona CZK.
Koszty ČEZ, a. s. obejmują także program badań próbek
z urządzeń elektrowni jądrowych, którego celem jest
pozyskiwanie informacji o aktualnym stanie zbiorników
ciśnieniowych reaktora stanowiących podstawę naukową
do predykcji jego żywotności.

Wydatki związane z badaniami i rozwojem poniesione

przez spółki Grupy ČEZ w 2012 r. (mln CZK)

Spółka
ČEZ, a. s. 232,6

Centrum výzkumu Řež s.r.o. 238,9

ČEZ Distribuce, a. s. 4,8

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 12,0

Severočeské doly a.s. 23,1

ÚJV Řež, a. s. 247,4

Razem 758,8

ČEZ, a. s.

Centralizacja działalności w zakresie badań i rozwoju
przyczynia się do wzrostu kompetencji technologicznych
ČEZ, a. s. oraz do efektywnego spożytkowania synergii
wynikających z pracy nad projektami w sposób
wykorzystujący przekrojowo różne dziedziny nauki.
W ramach realizacji projektów badawczo-rozwojowych
ČEZ, a. s. współpracuje z instytucjami, których przedmiotem
zainteresowań w zakresie VaV jest energetyka, włącznie
z uczelniami wyższymi.

W dziedzinie relacji transgranicznych kontynuowano
współpracę z Electric Power Research Institute, Inc. (EPRI,
energetyka jądrowa) oraz z VGB Powertech, eV (energetyka
oparta na paliwach kopalnianych). ČEZ, a. s. nieustannie
aktywnie monitoruje przygotowania nowych mechanizmów
wsparcia i współpracy w dziedzinie badań, rozwoju
i demonstracji nowych technologii energetycznych w ramach
Unii Europejskiej i jest członkiem kilku europejskich platform
technologicznych, np. Sustainable Nuclear Energy TP
(zrównoważona energetyka jądrowa) oraz Smart Grids TP
(inteligentne sieci). Spółka ČEZ, a. s. stała się członkiem
stowarzyszenia NUGENIA działającego w dziedzinie badań
i rozwoju w zakresie energetyki jądrowej II i III generacji.
Odpowiednik europejskich platform technologicznych
w Republice Czeskiej stanowi platforma technologiczna
„Zrównoważona Energetyka Republiki Czeskiej“ a ČEZ, a. s.
jest jej aktywnym członkiem.

Energetyka jądrowa
ČEZ, a. s. w pełnym zakresie wykorzystuje wyniki projektów
badawczo-rozwojowych dotyczących energii jądrowej
organizowanych w ramach EPRI (Electric Power Research
Institute) w oparciu o zapotrzebowanie operatorów elektrowni
jądrowych z całego świata. Program badawczo-rozwojowy
EPRI pokrywa szeroką gamę obszarów, począwszy
od niezawodności paliwa, korozji materiałów, aspektów
bezpieczeństwa a kończąc na nowych technologiach
jądrowych. Inne projekty badań i rozwoju ČEZ, a. s.
w dziedzinie energetyki jądrowej są skoncentrowane
na dalszym udoskonalaniu parametrów eksploatowanych
elektrowni jądrowych w zakresie bezpieczeństwa, ochrony
środowiska i ekonomii.

Grupa ČEZ Badania i rozwój

162

Badania i rozwój



Energetyka konwencjonalna
W elektrowni Mělník przetestowano i wdrożono
do standardowej eksploatacji innowacyjny młyn węgla
brunatnego o obniżonej energochłonności, podwyższonej
efektywności mielenia, z poszerzonym zakresem regulacji
mocy. Do wybranego kotła fluidalnego (w elektrowni Poříčí)
i kotła granulacyjnego (w elektrowni Tisová) zaaplikowano
matematyczny model walidacji dla optymalizacji warunków
spalania węgla. Dodatkową korzyścią jest obniżenie emisji
NOX, ewentualnie zwiększenie skuteczności operacyjnej bloku.

Odnawialne źródła energii
W 2012 r. kontynuowano testowanie innowacyjnej metody
membranowej uszlachetniania i oczyszczania biogazu
w celu jego przetwarzania na biometan, zweryfikowano
długookresową stabilność eksploatacyjną jednostek
przetwarzających biogaz ze stacji biogazowych oraz
z oczyszczalni wód odpadowych. Trwały także prace
nad rozwojem nowej koncepcji turbiny wodnej, którą można
by wykorzystać na obszarach z małymi różnicami wysokości.
Aktywność była ukierunkowana także na obszar identyfikacji
i weryfikacji potencjału istniejących elektrowni fotowoltaicznych.

Akumulacja energii i rozwój sieci dystrybucyjnych
ČEZ, a. s. prowadzi ewaluację perspektywicznych kierunków
rozwoju i zastosowań technologii akumulacji energii,
przede wszystkim na bazie baterii, między innymi w związku
z gwałtownym rozwojem produkcji energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych charakteryzujących się nieregularną
produkcją a także z rozwojem energetyki rozproszonej.
ČEZ, a. s. uczestniczy w projekcie VII Programu
Ramowego Grid4EU.

Projekty wspierane z państwowych środków
publicznych
ČEZ, a. s. uczestniczy w pracach nad dwoma projektami
dofinansowanymi przez Agencję Technologiczną Republiki
Czeskiej. Projekt w ramach programu ALFA poświęcony jest
problematyce odpowiedniości materiałów konstrukcyjnych
dla systemów energetycznych wykorzystujących jako czynnik
roboczy wodę nadkrytyczną i parę o wysokiej temperaturze,
w których materiały te są narażone na korozję. W ramach
kompleksowego projektu pt. „Centrum Badań i Rozwoju
Eksperymentalnego Niezawodnej Energetyki“ (program
Centra Kompetencji) dąży się do podwyższenia efektywności,
przedłużenia żywotności, niezawodności eksploatacyjnej,
bezpieczeństwa i efektywności energetycznej urządzeń
elektrowni konwencjonalnych i jądrowych. Projekt ponadto
przyczynia się do wychowania nowej generacji inteligencji
technicznej i rozwoju słabnącego know-how w dziedzinie
energetyki i energetycznego przemysłu maszynowego.

Opłaty związane z rejestracją ochronnych znaków

towarowych ČEZ, a. s. w 2012 r. (tys. CZK)

Opłaty na rzecz Urzędu Własności Przemysłowej
za rejestrację znaków towarowych w Republice Czeskiej 35,0

Opłaty na rzecz Urzędu Własności Przemysłowej
za prolongację znaków towarowych w Republice Czeskiej 60,5

Opłaty na rzecz rzecznika patentowego 125,0

Razem 220,5

ÚJV Řež, a. s.

Do kluczowych rodzajów działalności tej spółki należy
świadczenie usług w zakresie rozwoju i projektowania
operatorom i dostawcom urządzeń energetycznych,
w szczególności elektrowni jądrowych. Duże znaczenie ma
także udział w VII Programie Ramowym poświęconym
rozszczepianiu jądrowemu (EURATOM) oraz w innych
projektach międzynarodowych (MAEA oraz OECD / NEA)
skoncentrowanych przede wszystkim na podnoszeniu
poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych z reaktorami
typu VVER.
W celu większej koncentracji i bardziej efektywnego
zarządzania rozwojem i badaniami spółka ÚJV Řež, a. s.,
posiada udziały majątkowe w wyspecjalizowanych
jednostkach zależnych, którymi są na przykład instytuty
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. działający
w dziedzinie badań i testowania urządzeń w energetyce
i systemach transportowych, Ústav aplikované mechaniky
Brno, s.r.o. mający długoletnią tradycję w dziedzinie badań
i świadczenia usług w dziedzinie inżynierii maszynowej
i projektowania konstrukcji oraz Centrum výzkumu Řež s.r.o.
(samodzielna informacja, patrz dalej).

Jednostki należące do Grupy ÚJV są tradycyjnie członkami
wielu europejskich platform technologicznych, konsorcjów
oraz sieci zawodowych, na przykład:

SNE-TP (platforma technologiczna na rzecz
zrównoważonej energetyki jądrowej),
FCH JTI (platforma poświęcona wodorowi i ogniwom
paliwowym),
HTR–TN (sieć technologiczna poświęcona reaktorom
wysokotemperaturowym),
konsorcjum JHR (budowa i eksploatacja reaktora
badawczego Jules Horowitz),
EERA (Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Energią),
IGDTP (platforma technologiczna na rzecz
wdrożenia składowania geologicznego wysoce
radioaktywnych odpadów),
NUGENIA (bezpieczna i niezawodna eksploatacja
elektrowni jądrowych II i III generacji).
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ÚJV Řež, a. s. bierze udział w wielkiej liczbie projektów
wspieranych z krajowych i międzynarodowych środków
publicznych:

Projekty wspierane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu
Republiki Czeskiej:

niezawodne i bezpieczne źródło jądrowe nowej generacji
dla energetyki Republiki Czeskiej,
badanie właściwości materiałów do celów bezpiecznego
składowania odpadów radioaktywnych oraz rozwój
sposobów ich oceny,
badania i rozwój metod i technologii wychwytywania CO2

z paliw kopalnianych oraz jego geologicznego składowania
w warunkach Republiki Czeskiej,
badania ryzyka, analizy bezpieczeństwa oraz projekty
wykorzystania rezerw projektowych bloków jądrowych
z reaktorami VVER,
bezpieczeństwo elektrowni jądrowych nowej generacji,
projekt budowy centrum badań i rozwoju PET
(pozytronowa tomografia emisyjna) w miejscowości Řež,
badania i rozwój technologii oraz system składowania
odpadów radioaktywnych w związku z nowym źródłem
jądrowym,
badania i rozwój zaawansowanych technologii wodorowych
dla energetyki i transportu,
reaktor jądrowy o małej mocy do produkcji energii
elektrycznej i ciepła w Republice Czeskiej,
badanie metod analizy ryzyka i poważnych awarii w celu
sformułowania propozycji dalszego podnoszenia
bezpieczeństwa elektrowni jądrowych po wydarzeniach
w Fukushimie,
metody i narzędzia nieinwazyjnej diagnostyki tras kablowych
systemów pomiarowych i sterujących w ramach
skomplikowanych całości technologicznych w trybie on-line.

Projekty wspierane przez Agencję Technologiczną
Republiki Czeskiej:

badania i rozwój zaawansowanej produkcji technologicznej
wodoru przy użyciu elektrolizy wysokotemperaturowej,
nowa automatyczna zdalnie sterowana technologia
diagnostyki i napraw urządzeń zanurzonych,
rozwój metodyki oceny degradacji właściwości
napromieniowanych materiałów trudno wymienialnych
komponentów elektrowni jądrowych.

Projekty wspierane przez Ministerstwo Szkolnictwa,
Młodzieży i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej:

wspieranie udziału we wspólnych projektach badawczych
OECD Nuclear Energy Agency (HALDEN, CABRI, ROSA,
SCIP i inne),
zapewnienie udziału w programie EDFA (fuzja jądrowa)
i wykorzystanie jego wyników.

Wybrane projekty VII Programu Ramowego (EURATOM):
ESFR-CP (europejski reaktor chłodzony sodem),
LONGLIFE (kruszenie zbiorników ciśnieniowych reaktorów
pod wpływem promieniowania),
ADVANCE (żywotność przewodów w elektrowniach
jądrowych),
GETMAT (materiały dla reaktorów jądrowych 4. generacji).

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Spółka Centrum výzkumu Řež s.r.o. jest organizacją
realizującą projekty w dziedzinie badań energii jądrowej oraz
bezpieczeństwa. Jej działalność badawczo-rozwojową można
podzielić na cztery obszary:

Badania i rozwój poświęcone eksploatowanym
reaktorom jądrowym
Badania były poświęcone wpływowi neutronów na powstawanie
uszkodzeń materiałów zbiornika ciśnieniowego.
Przeprowadzono także badania mające na celu głębsze
zrozumienie mechanizmów uszkadzania paliwa
i udoskonalenie procesu podejmowania decyzji o sposobie
późniejszego wykorzystania ogniw paliwowych. Prace
w dziedzinie chemii były skoncentrowane na identyfikowaniu
korelacji pomiędzy eksploatacją a obiegiem wody, w celu
zoptymalizowania trybów eksploatacji dla zapewnienia
wysokiego stopnia integralności materiałów i ograniczania
transportu radioaktywności. W reaktorze LR-0 prowadzone
są unikatowe eksperymenty przy użyciu pełnowymiarowego
modelu strefy aktywnej w celu określenia dokładnego
przebiegu strumienia neutronów, co powinno umożliwić
predykcję uszkodzeń zbiornika oraz określenie możliwości
podwyższenia mocy reaktora dzięki dokładniejszej
interpretacji pomiarów komór jonizacyjnych rozszczepieniowych.
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Badania i rozwój reaktorów jądrowych IV generacji
Krytycznym obszarem w problematyce reaktorów jądrowych
IV generacji jest problematyka materiałów, której Centrum
výzkumu Řež s.r.o. poświęca wiele uwagi, skupiając się
szczególnie na reaktorach, chłodzeniu helem, wodą
nadkrytyczną oraz metalami w stanie ciekłym (ołów, stop
bizmut – ołów). Prace poświęcone metalom w stanie ciekłym
są skoncentrowane na zachowaniu tlenu w metalach ciekłych
oraz na znalezieniu efektywnego sposobu prowadzenia
diagnostyki – pomiarów potencjału korozyjnego, aby móc
śledzić właściwości czynnika chłodzącego i jego reakcje
z materiałami konstrukcyjnymi. Te prace dotyczące
innowacyjnych typów reaktorów są prowadzone wyłącznie
w ramach współpracy międzynarodowej, przede wszystkim
w ramach VII Programu Ramowego.

Badania dotyczące fuzji jądrowej
Spółka koncentruje się na badaniach technologii produkcji
trytu i odprowadzania ciepła powstającego podczas reakcji
fuzji. Koncepcja tych urządzeń powinna zostać
zweryfikowana na modułach prototypowych tzw. TBM (Test
Blanket Modul) w międzynarodowym termonuklearnym
reaktorze eksperymentalnym (ITER).

SUSEN
Projekt SUSEN jest realizowany w formie regionalnego
centrum badań i rozwoju w ramach programu operacyjnego
Badania i Rozwój dla Innowacji. Badania w ramach projektu
SUSEN są skoncentrowane na rozpoczęciu i początkowym
etapie prac zapewniających trwałość projektu po 2015 r.
Oprócz prac poświęconych reaktorom IV generacji
rozpoczęto aktywność badawczą w szczególności
w dziedzinie przetwarzania odpadów radioaktywnych, prace
eksperymentalne w zakresie likwidacji odpadów przy użyciu
technologii stapiania z solami, kontynuowano badania
dotyczące wykorzystania technologii zimnego tygla oraz
rozpoczęto prace dotyczące metodyki korozji anaerobowej
w warunkach składowiska głębinowego.

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Kontynuowano prace nad dwoma projektami dofinansowanymi
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej
(program TIP). Pierwszy jest poświęcony możliwemu
wykorzystaniu popiołu z elektrowni jako alternatywnego
spoiwa do produkcji kompozytów cementowych przyjaznych
wobec środowiska. Celem innego projektu jest rozwój
nowych technologii przygotowania wysokowartościowych
porowatych kruszyw oraz oceny odpowiedniości użycia
różnych rodzajów krajowych popiołów.

ČEZ Distribuce, a. s.

Aktywność na polu badań i rozwoju była skoncentrowana
na testowaniu wyników analiz opracowanych w poprzednich
latach, przede wszystkim w dziedzinie nowych technologii
sieci wysokiego i niskiego napięcia. Spółka ČEZ Distribuce, a. s.
uczestniczy w projekcie VII Programu Ramowego Grid4EU
(wspieranego ze środków Komisji Europejskiej), którego
celem jest zweryfikowanie w ramach sześciu projektów
demonstracyjnych funkcjonowania tzw. inteligentnych sieci
(smart grids). Głównymi tematami Grid4EU są nowe
podejścia w dziedzinie sterowania siecią (automatyzacja
i sterowanie zdalne), integracja większej proporcji źródeł
odnawialnych lub aktywne zaangażowanie klientów.

Severočeské doly a.s.

Spółka realizuje projekty badawczo-rozwojowe poświęcone
podnoszeniu niezawodności operacyjnej w procesie
produkcji, ocenie warunków wydobycia oraz problematyce
zmniejszania obciążeń ekologicznych i ograniczania
negatywnych oddziaływań wydobycia odkrywkowego
na środowisko naturalne (pylenie i hałas) w środowisku
pracy i komunalnym. Spółka w 2012 r. stała się jednym
z uczestników projektu „Przedłużanie Żywotności
Przenośników Taśmowych Narażonych na Obciążenia
w Formie Uderzeń“ wspieranego przez Ministerstwo
Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej (program TIP). Celem
projektu jest przedłużenie żywotności przenośników
taśmowych w oparciu o optymalizację stopnia rozdrobnienia
transportowanych materiałów, wysokości spadania,
konstrukcji przenośnika taśmowego i miejsca, w które trafia
spadający materiał.
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KORZYŚCI OFERUJEMY TAKŻE PRZEDSIĘBIORSTWOM
Grupa ČEZ w 2012 r. zaprezentowała wybranym klientom z segmentu
przedsiębiorstw nowy ekskluzywny program świadczeń dla klientów
ČEZ Business Club. Członkowie programu otrzymują ciekawe korzyści
i rabaty na usługi lub produkty potrzebne do prowadzenia biznesu
u szerokiej gamy partnerów działających na przykład w branży
finansowej, oferujących wyposażenie do celów prowadzenia
działalności gospodarczej lub różne usługi. Wystarczy prosta rejestracja
a oferta rabatów, które mogą zredukować koszty przedsiębiorstw
nawet o dziesiątki tysięcy koron, staje się w pełni dostępna.





Spory sądowe

Republika Czeska
1. Spółka ČEZ, a. s. ewidencjonuje pozwy złożone

w związku z realizacją oferty przejęcia udziałowych
papierów wartościowych lub prawa wykupu udziałowych
papierów wartościowych od akcjonariuszy
mniejszościowych (tzw. squeeze-out):

Pozew o zweryfikowanie adekwatności świadczeń
udzielonych jako zapłata i przyznanie praw do zapłaty
w innej wysokości w związku z ofertą przejęcia
udziałowych papierów wartościowych spółki
Severomoravská energetika, a. s. złożoną w 2005 r.
Postępowanie prowadzone jest w pierwszej instancji.
W przypadku rozstrzygnięcia sporu na korzyść
powodów całkowita dopłata mogłaby osiągnąć
wysokość aż do około 1 060 milionów CZK. Wyniku
postępowania nie można przewidzieć.
Pozew o ponowne zbadanie adekwatności świadczeń
udzielonych jako zapłata i przyznanie praw do zapłaty
w innej wysokości w ramach squeeze-out spółki
Severočeské doly a.s. Postępowanie prowadzone jest
w pierwszej instancji. W przypadku rozstrzygnięcia
sporu na korzyść powodów całkowita dopłata mogłaby
osiągnąć wysokość aż do około 1 700 milionów CZK.
Wyniku postępowania nie można przewidzieć.
Pozew przeciwko spółce ČEZ Teplárenská, a.s.
o ponowne zbadanie adekwatności świadczeń
udzielonych jako zapłata i przyznanie praw do zapłaty
w innej wysokości w ramach squeeze-out w spółce
United Energy, a.s. Postępowanie prowadzone jest
w pierwszej instancji. Możliwego wpływu pozwu
na spółkę ČEZ Teplárenská, a.s., względnie ČEZ, a. s.
nie można na tym etapie postępowania określić.
Wyniku postępowania nie można przewidzieć.
Pozostałe spory dotyczące procesów tzw. squeeze-out
opisane w raporcie rocznym za 2011 r. w 2012 r.
zostały zakończone.

2. W przypadku walnych zgromadzeń spółek Severočeské
doly a.s. oraz United Energy, a.s. (ČEZ Teplárenská, a.s.
jest następcą prawnym tej spółki), które podjęły decyzje
o squeeze-out, akcjonariusze mniejszościowi zaskarżyli
ważność uchwał tych walnych zgromadzeń.

3. W postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec
spółki Lignit Hodonín, s.r.o. spółka ČEZ, a. s. zgłosiła
wierzytelność w wysokości ponad 115 milionów CZK,
przy czym 23 miliony CZK to strata powstała w wyniku
niedokonania zapłaty za dostarczoną energię elektryczną.
Pozostała część zgłoszonej wierzytelności to roszczenia
z tytułu sankcji wynikających z zawartych umów.
Zgłoszoną wierzytelność uznano w pełnej wysokości.
Przedsiębiorstwo dłużnika zostało sprzedane 2.9.2010 r.
i obecnie odbywają się rozliczenia z wierzycielami. Można
oczekiwać, że wierzytelności spółki ČEZ, a. s. zostaną
zaspokojone w nikłym stopniu. Równocześnie syndyk
złożył pozew wobec ČEZ, a. s. o rekompensatę szkody
w wysokości 196,2 miliona CZK z powodu rzekomego
nadużycia dominującej pozycji ČEZ, a. s. przy wyznaczaniu
ceny kupna w ramach dostaw węgla brunatnego.
ČEZ, a. s. nie uznaje tego roszczenia w żadnym zakresie.
Na podstawie orzeczenia Sądu Miejskiego w Pradze
z dnia 17.5.2012 r. uczestnikiem postępowania w miejsce
dotychczasowego powoda stał się nowy podmiot –
spółka UVR Mníšek pod Brdy a.s., która zakupiła
przedsiębiorstwo dłużnika. Rozprawy w tej sprawie
dotychczas nie zarządzono. Spółka UVR Mníšek
pod Brdy a.s. wniosła wszystkie zaległe wierzytelności
zakupione wraz z przedsiębiorstwem dłużnika do nowo
założonej spółki, która w związku z tym wejdzie
w prawa i obowiązki pierwotnego dłużnika, o czym
właściwy sąd został poinformowany.
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4. Spółka ČEZ, a. s. uczestniczy w 15 sporach
sądowych wytoczonych przez tego samego powoda –
przedsiębiorstwo państwowe Lesy České republiky, s.p.
Istota wszystkich tych sporów jest taka sama, chodzi
o roszczenie z tytułu szkód spowodowanych działalnością
operacyjną ČEZ, a. s. w latach 1997–2009 w drzewostanach
leśnych. Najstarszy pozew jest z 1999 r., natomiast
ostatni z 2012 r. Pozwy opiewają na całkowitą kwotę
235,8 miliona CZK plus opłaty powiązane.

5. Spółka ČEZ Prodej, s.r.o. od 2 czerwca 2010 r. prowadzi
spór sądowy z organizacją państwową Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) o rekompensatę
szkody w wysokości 805 milionów CZK. Spór jest
prowadzony w Sądzie Miejskim w Pradze, ČEZ Prodej, s.r.o.
występuje w nim jako powód. W postępowaniu wydano
nakaz zapłaty, SŽDC wniosła sprzeciw, rozprawy na razie
nie zarządzono. Istotę sporu stanowi złamanie umowy
o dostawach energii elektrycznej ze strony SŽDC
polegające na nieodebraniu uzgodnionego wolumenu
energii elektrycznej w 2010 r. i wynikająca z tego szkoda.

6. Spółka ČEZ Prodej, s.r.o. od 11 stycznia 2013 r. prowadzi
spór sądowy z organizacją państwową Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) o rekompensatę
szkody w wysokości 857 milionów CZK. Spór jest
prowadzony w Sądzie Miejskim w Pradze, ČEZ Prodej, s.r.o.
występuje w nim jako powód. Dotychczas nie zarządzono
rozprawy, istotę sporu stanowi złamanie umowy
o dostawach energii elektrycznej ze strony SŽDC
polegające na nieodebraniu uzgodnionego wolumenu
energii elektrycznej w 2011 r. i wynikające z tego szkody.

7. ČEZ Prodej, s.r.o. od maja 2012 r. prowadzi w Sądzie
Wojewódzkim w Ostrawie spór sądowy przeciwko spółce
VÍTKOVICE, a.s. o zapłatę 407 milionów CZK z tytułu
rekompensaty szkody powstałej w wyniku złamania
umowy o dostawach energii elektrycznej w 2011 r.,
przedmiotem pozwu jest także żądanie zapłaty
10 milionów CZK z tytułu nieuregulowanych opłat
za odebraną energię elektryczną w 2011 r. W ramach
tego sporu sądowego wydano nakaz zapłaty, przeciwko
któremu pozwany wniósł sprzeciw.

8. W postępowaniu upadłościowym dotyczącym spółki
MORAVIA ENERGO, a.s. spółka ČEZ, a. s. zgłosiła
wierzytelność w wysokości 1 505,9 miliona CZK, która
została uznana w pełnej wysokości. Dnia 1 sierpnia 2011 r.
wydano częściowe orzeczenie o podziale funduszy masy
upadłościowej, na podstawie którego wierzytelność
ČEZ, a. s. została zaspokojona w zakresie 71,3 miliona CZK.
W orzeczeniu z dnia 22 listopada 2012 r. sąd prowadzący
postępowanie upadłościowe zatwierdził raport końcowy,
zgodnie z którym spółka ČEZ, a. s. otrzyma z masy
upadłościowej kwotę w wysokości około 62,5 miliona CZK.

9. W postępowaniu upadłościowym prowadzonym
wobec spółki PLP a.s. spółka Teplárna Trmice, a.s.
zgłosiła wierzytelność niezabezpieczoną w wysokości
191 milionów CZK, powstałą z tytułu straty poniesionej
w wyniku niedokonania zapłaty za dostarczoną energię
elektryczną, ciepło i wodę surową oraz wierzytelność
w wysokości 59 milionów CZK, która stanowi
zastosowaną karę umowną. W ramach postępowań
rozpoznawczych, które odbyły się w pierwszym półroczu
2011 r., obydwie te należności zostały uznane. Niemalże
od 2 lat syndyk usiłuje sprzedać przedsiębiorstwo
dłużnika, dlatego komitet wierzycieli obecnie rozważa
możliwość sprzedaży masy upadłościowej w częściach.
Zaspokojenie wierzytelności spółki Teplárna Trmice, a.s.
jednak będzie faktycznie zerowe, ponieważ cały majątek
obciążony jest zabezpieczeniami.

10. Spółka ČEZ, a. s. w dniu 15.10.2010 r. złożyła pozew
wobec spółek Czech Coal a.s., Czech Coal Services a.s.
oraz Vršanská uhelná a.s. w sprawie ochrony
przed nieuczciwą konkurencją, w którym żąda
adekwatnego zadośćuczynienia pieniężnego
w wysokości 11 miliardów CZK, przy czym równocześnie
zgłasza roszczenie z tytułu kary umownej w wysokości
około 336 milionów CZK i roszczenie o odszkodowanie
w wysokości 14 milionów CZK. Postępowanie prowadzone
jest przez Sąd Wojewódzki w Ústí nad Labem, który
w dniu 19.11.2012 r. wydał częściowe orzeczenie, w którym
odrzucił roszczenie spółki ČEZ, a. s. o karę umowną
w wysokości około 336 milionów CZK. Orzeczenie nie jest
prawomocne a spółka ČEZ w dniu 18.1.2013 r. złożyła
od niego odwołanie. W sprawie pozostałych roszczeń
zgłoszonych przez spółkę ČEZ, a. s. Sąd Wojewódzki
w Ústí nad Labem nie podjął żadnych decyzji. W dniu
18.3.2013 r. strony zawarły ugodę, której przedmiotem
jest między innymi także cofnięcie odpowiedniego pozwu
z dnia 15.10.2010 r.

11. Pomiędzy spółkami ČEZ, a. s. a Sokolovská uhelná,
právní nástupce, a.s. (SU) istnieje spór o ilość i cenę
węgla brunatnego dostarczanego przez SU do ČEZ, a. s.
na podstawie długookresowej umowy kupna (z ważnością
aż do wyczerpania zapasów węgla w kopalniach SU,
względnie do 2027 r.). Spółka SU podważa zawartą
długookresową umowę kupna. W związku z tym sporem
dotychczas ČEZ, a. s. wszczęła wobec SU w dniu
13.7.2011 r. jedno postępowanie sądowe, w którym
ČEZ, a. s., w związku z płatnościami za dostawy węgla
brunatnego od stycznia 2011 r. do maja 2011 r., żąda
zwrotu środków pozyskanych drogą bezpodstawnego
wzbogacenia przez SU w całkowitej wysokości
około 56 milionów CZK z opłatami powiązanymi.
Postępowanie sądowe jest prowadzone w Sądzie
Wojewódzkim w Pilźnie, który dotychczas nie wydał
orzeczenia w tej sprawie.
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Zagranica

Albania
Ze względu na to, że w dniu 21.1.2013 r. organ regulacyjny
ERE wydał decyzje, na mocy których odebrał spółce
CEZ Shpërndarje Sh.A. licencje na eksploatację sieci
dystrybucyjnej i sprzedaż energii elektrycznej klientom
końcowym, oraz powołał administratora, który w oparciu o te
decyzje przejął wszelkie kompetencje organów spółki i jej
akcjonariuszy i wobec tego sprawuje faktycznie zarząd
nad spółką, na dzień zamknięcia niniejszego Raportu
rocznego nie ma do dyspozycji aktualnych informacji na temat
przebiegu sporów dotyczących CEZ Shpërndarje Sh.A.
12. Państwowa spółka energetyczna KESH, sh.a. zażądała

wydania nakazu zapłaty na kwotę 3,4 miliarda ALL
(ok. 680 mln CZK) spółce CEZ Shpërndarje Sh.A.,
dotyczącego nieuregulowanych zobowiązań spółki
CEZ Shpërndarje Sh.A. Powstały one przy zakupach
energii elektrycznej w kilku miesiącach 2011 r. Sąd wydał
nakaz zapłaty pomimo tego, że odpowiednie faktury
wystawione przez spółkę KESH, sh.a. nie mogą być
zgodnie z prawem albańskim traktowane jako ważny tytuł
płatniczy i że nie odbył się należyty proces sądowy.
Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. zaskarżyła nakaz
płatniczy o niezgodność z prawem i osiągnęła
zastosowanie przez sąd środka tymczasowego
wstrzymującego płatność aż do wydania ostatecznego
orzeczenia o poprawności tytułu płatniczego. Sąd
Rejonowy w Tiranie wydał orzeczenie o nieważności
faktur w pełnym zakresie, spółka KESH, sh.a. złożyła
odwołanie od jego decyzji. Sąd apelacyjny w dniu
22.1.2013 r. odrzucił jej odwołanie, potwierdzając
nieważność wystawionych faktur. Skargi kasacyjnej
do sądu najwyższego nie złożono.

13. Albański organ regulacyjny ERE wydał dla spółki
CEZ Shpërndarje Sh.A. w grudniu 2011 r. decyzję
o nowych taryfach na następujący trzyletni okres
regulacyjny. Decyzja ta nie jest zgodna z kilkoma zasadami
zawartymi w Oświadczeniu o regulacjach, które przybrało
formę ustawy w 2009 r., kiedy ČEZ, a. s. wszedł
do albańskiej spółki dystrybucyjnej i sprzedażowej.
Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. zaskarżyła decyzję
o taryfach po jej opublikowaniu w oficjalnym monitorze.
Obecnie postępowanie w tej sprawie prowadzone jest
w Sądzie Rejonowym w Tiranie.

14. W czasie pozyskania udziału w spółce CEZ Shpërndarje Sh.A.
w ramach Oświadczenia o regulacjach postanowiono,
iż ze względu na nieprecyzyjność i niekompletność
niektórych danych stosowanych jako parametry
przy regulacjach, takich jak na przykład poziom strat lub
należności nieściągalnych, w celu ich weryfikacji
zostaną zlecone niezależne badania przeprowadzone
przez ekspertów. Wyniki badań miały następnie być
brane pod uwagę przy określaniu taryf. Spółka
CEZ Shpërndarje Sh.A. przekazała organowi
regulacyjnemu ERE szczegółową analizę należności
nieściągalnych, z której wynikało, iż ich udział jest
wyraźnie większy, niż pierwotnie oczekiwano. Wbrew
Oświadczeniu o regulacjach ERE jednak zaakceptował
wyniki badania tylko częściowo i z opóźnieniem,
nie uwzględniając wyników przy podejmowaniu decyzji
o taryfach na lata 2012–2014. CEZ Shpërndarje Sh.A.
zaskarżyła decyzję ERE. Sąd Rejonowy w Tiranie orzekł
nieważność decyzji ERE.

15. W marcu 2011 r. ERE wydał decyzję zatwierdzającą umowę
o zakupach energii elektrycznej na 2011 r. pomiędzy
CEZ Shpërndarje Sh.A. i KESH, sh.a. pomimo zastrzeżeń
przedstawionych przez spółkę CEZ Shpërndarje Sh.A.
Umowa zawiera bowiem postanowienia sprzeczne
z prawem albańskim. Pozwalają one spółce KESH, sh.a.
żądać od CEZ Shpërndarje Sh.A. kompensacji ponad
ramy określone w Oświadczeniu o regulacjach z tytułu
różnic pomiędzy szacowanym wolumenem energii
elektrycznej na 2011 r. i rzeczywistym wolumenem odbioru.
Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. zaskarżyła w sądzie
decyzję ERE, postępowanie sądowe prowadzone w Sądzie
Rejonowym w Tiranie jednak dotychczas nie zostało
zakończone. Spółka KESH, sh.a. pisemnie poinformowała,
iż ma zamiar zafakturowania kompensacji w wysokości
ponad 5 miliardów ALL (ok. 1 mld CZK).

16. We wrześniu 2012 r. spółka KESH, sh.a. wystawiła spółce
CEZ Shpërndarje Sh.A. fakturę dotyczącą rzekomego
długu za energię elektryczną powstałego w 2011 r. Spółka
CEZ Shpërndarje Sh.A. nie zaakceptowała tej faktury,
nie uważając kwoty, na którą opiewała faktura, za swoje
zobowiązanie wobec spółki KESH, sh.a. Poinformowała,
iż dane dotyczące wolumenu energii elektrycznej
i należne kwoty nie są poprawne. Spółka KESH, sh.a.
pomimo tego wszczęła postępowanie egzekucyjne
w związku z brakiem zapłaty faktury. Spółka CEZ
Shpërndarje Sh.A. zareagowała, składając pozew
w Sądzie Rejonowym w Tiranie, przed którym w dalszym
ciągu prowadzone jest postępowanie w tej sprawie.

17. Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. zaskarżyła decyzję ERE
nr 134 z dnia 17.9.2012 r., w której zatwierdzono umowę
między KESH, sh.a. i CEZ Shpërndarje Sh.A. o zakupach
energii elektrycznej na okres od 1.1.2012 r. do 31.12.2014 r.
pomimo zarzutów zgłoszonych przez CEZ Shpërndarje Sh.A.
dotyczących sprzeczności niektórych części umowy
z prawem albańskim. W tej sprawie nadal prowadzone jest
postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym w Tiranie.
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18. Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. zaskarżyła decyzję ERE
nr 102 z dnia 19.7.2012 r., w której zatwierdzono umowę
między Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a. (operator
sieci przesyłowej w Albanii) i CEZ Shpërndarje Sh.A.,
pomimo zarzutów zgłoszonych przez CEZ Shpërndarje Sh.A.
dotyczących sprzeczności niektórych części umowy
z prawem albańskim. Na podstawie decyzji ERE
należność zwiększa się o odsetki za zwłokę w wysokości
0,5 % p.d. od pierwotnej kwoty. Postępowanie sądowe
prowadzone jest w Sądzie Rejonowym w Tiranie.

19. Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. zaskarżyła decyzje ERE
nr 108 i 109 z dnia 21.10.2012 r., w których zatwierdzono
umowy o dostawach energii elektrycznej pomiędzy
spółką a jej klientami końcowymi. Postanowienia zawarte
w tych umowach w nieadekwatnie wysokim stopniu
chronią klientów nieregulujących należycie i terminowo
płatności za dostawy energii elektrycznej, powodując
w ten sposób dodatkowe szkody spółce. Postępowanie
sądowe prowadzone jest w Sądzie Rejonowym w Tiranie.

20. Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. zaskarżyła decyzję
Urzędu Skarbowego w Tiranie z sierpnia 2012 r.
w sprawie wymierzenia zaległych opłat i nałożenia kary
w wysokości 3,6 miliarda ALL (ok. 0,65 mld CZK)
w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej. Spółka
CEZ Shpërndarje Sh.A. wprawdzie w dniu 31.8.2012 r.
złożyła odwołanie od tej decyzji w postępowaniu
podatkowym, pomimo tego jednak w dniu 20.12.2012 r.
decyzja o wymierzeniu podatku została uznana
przez dyrekcję ds. podatków za obowiązującą.
Postępowanie sądowe prowadzone jest w Sądzie
Rejonowym w Tiranie.

21. Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. przygotowywała pozew
o orzeczenie nieważności decyzji ERE nr 161 z dnia
7.12.2012 r. dotyczącej aktualizacji taryf produkcyjnych,
przesyłowych, dystrybucyjnych i sprzedażowych energii
elektrycznej na trzeci okres regulacyjny (lata 2012–2014)
dla spółek i źródeł CEZ Shpërndarje Sh.A., KESH sh.a.,
TEC-Vlorë, Operatori i Sistemit te Transmetimit sh.a., Ulëz,
Shkopet, Bistrica 1 oraz Bistrica 2. Taryfa dystrybucyjna
oraz warunki skupu energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych nie zostały uaktualnione przez ERE w taki
sposób, w jaki żądała tego spółka CEZ Shpërndarje Sh.A.
w swoim wniosku, w związku z czym zaczęto
przygotowywać pozew o orzeczenie nieważności tej
decyzji. Po odebraniu licencji i przejęciu zarządu
nad spółką CEZ Shpërndarje Sh.A. przez administratora
przekazano mu przygotowany pozew, jednak administrator
nie zgodził się na jego złożenie a termin, w którym jego
złożenie było możliwe, już minął.

22. W dniu 20.11.2012 r. spółka CEZ Shpërndarje Sh.A.
zgłosiła roszczenie o odszkodowanie w wysokości
26,54 miliarda ALL (ok. 4,6 mld CZK) wobec albańskiego
ministerstwa finansów oraz albańskiego ministerstwa
gospodarki, handlu i energetyki w oparciu o umowę
gwarancji rządowej z dnia 9.5.2009 r., w której Republika
Albanii zobowiązała się do odszkodowania spółki
CEZ Shpërndarje Sh.A. w przypadku poniesienia
przez nią szkody w wyniku pewnych zmian lub
nieprzestrzegania zasad regulacji uzgodnionych pomiędzy
stronami w procesie prywatyzacji CEZ Shpërndarje Sh.A.
Spółka CEZ Shpërndarje Sh.A. znajdująca się obecnie
pod zarządem administratora powołanego przez organ
regulacyjny dotychczas nie złożyła pozwu o odszkodowanie
przed właściwym trybunałem arbitrażowym.

23. W dniu 21.1.2013 r. ERE wydał decyzje nr 4 i 5, w których
odebrał spółce CEZ Shpërndarje Sh.A. licencje
na korzystanie z sieci dystrybucyjnej i sprzedaż energii
elektrycznej klientom końcowym, powołując
administratora, który obecnie sprawuje tymczasowy
zarząd nad spółką. Na podstawie tych decyzji
administrator również przejął wszelkie kompetencje
organów spółki i jej akcjonariuszy. Dyrektor wykonawczy
(managing director) spółki CEZ Shpërndarje Sh.A.,
którego kompetencje zostały w ten sposób de facto
zawieszone, w imieniu spółki złożył odwołanie od tej
decyzji organu regulacyjnego pod koniec lutego 2013 r.
w oparciu o interpretację prawną, według której jest to
jedyny akt prawny, do którego jest uprawniony także
po przejęciu kontroli nad spółką CEZ Shpërndarje Sh.A.
przez administratora.

Informacje o postępowaniu arbitrażowym w Albanii podano
także w podrozdziale pt. „Inne postępowania“.

Pozostałe kraje
24. Rumuńska spółka Electrica S.A. w październiku 2012 r.

złożyła w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym
przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu pozew
przeciwko spółce ČEZ, a. s., żądając zapłaty kwoty
w wysokości 18,8 miliona EUR (ok. 0,5 mld CZK).
Electrica S.A. utrzymuje, iż spółka ČEZ, a. s. złamała
swoje obowiązki wynikające z umowy prywatyzacyjnej
z dnia 5.4.2005 r., na podstawie której spółka ČEZ a. s.
nabyła od Electrica S.A. udział w jednostce zależnej
powoda, w spółce Electrica Oltenia S.A. Spółka ČEZ
między innymi rzekomo nie wywiązała się z obowiązku
informowania powoda o określonych sprawach
dotyczących spółki Electrica Oltenia S.A. Spółka ČEZ
uważa roszczenie spółki Electrica S.A. za nieuzasadnione,
ustosunkowując się do pozwu nie zaakceptowała go
w żadnym zakresie, wnioskując o jego odrzucenie.
Zakończenie arbitrażu przewidziano na 2014 r.
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25. Europejski Trybunał Praw Człowieka prowadzi
postępowanie w sprawie o dopuszczalność skargi
powodów Diaconescu i innych (Corneliu Diaconescu oraz
Elena Diaconescu) przeciwko państwu rumuńskiemu
dotyczącej bezprawnego umieszczenia urządzeń
elektrycznych na działkach będących ich własnością.
Sąd dotychczas nie wydał orzeczenia.

26. Kontynuowane są spory wytoczone w związku z budową
farm elektrowni wiatrowych Fântânele i Cogealac
w Rumunii. Najważniejszy spór dotyczący własności
działki pod stacją transformatorową został wstrzymany.

27. Inspekcja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Republiki
Tureckiej przeprowadziła w formie wizji lokalnej badanie
warunków pracy w spółce Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
W dniu 30.4.2012 r. wydała raport z przeprowadzonego
badania, w którym stwierdziła, iż przeprowadzony
outsourcing niektórych kluczowych czynności jest
sprzeczny z przepisami prawa pracy, i ponadto podjęła
decyzję o cofnięciu rejestracji umów, na podstawie
których odpowiednie spółki realizowały usługi
podlegające outsourcingowi na rzecz spółki Sakarya
Elektrik Dagitim A.S. Spółka Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
nie zgadza się z treścią raportu ani z wyciągniętymi
wnioskami, wobec czego w dniu 8.5.2012 r. zwróciła się
do Sądu Pracy Rejonu Sakarya, który w dniu 15.1.2013 r.
wydał orzeczenie oddalające jej zarzuty. Z tego
orzeczenia, które weszło w życie i od którego nie ma
możliwości odwołania, może wynikać konieczność
przeprowadzenia znaczących zmian organizacyjnych
w spółce Sakarya Elektrik Dagitim A.S. związanych
ze wzrostem kosztów.

28. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD, CEZ Elektro Bulgaria AD
i TEC Varna EAD złożyły odwołanie od decyzji Państwowej
Komisji Regulacji Energetycznej i Wodnej (DKEVR)
określającej ceny na okres 1.7.2012 r. – 30.6.2013 r.
Komisja nie zaakceptowała cen i potrzebnych przychodów
proponowanych przez te trzy spółki i przy podejmowaniu
decyzji ich zdaniem popełniła szereg błędów proceduralnych
i naruszeń prawa.

29. CEZ Razpredelenie Bulgaria AD, CEZ Elektro Bulgaria AD
i TEC Varna EAD złożyły odwołanie od decyzji Państwowej
Komisji Regulacji Energetycznej i Wodnej (DKEVR)
określającej wolumeny (kontyngenty) dostaw energii
elektrycznej na okres 1.7.2012 r. – 30.6.2013 r. Komisja
nie zaakceptowała proponowanych wolumenów energii
elektrycznej, które wpływają na potrzebne przychody.

30. Spółka CEZ Elektro Bulgaria AD zaskarżyła metodykę
wydaną przez Państwową Komisję Regulacji
Energetycznej i Wodnej (DKEVR) dotyczącą
kompensowania kosztów publicznego dostawcy / podmiotu
zaopatrującego oraz dostawców końcowych związanych
z realizacją obowiązku prowadzenia skupu energii
elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych
oraz pochodzącej z wysoce efektywnej produkcji ciepła
i energii elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracji)
po cenach preferencyjnych. Według tej metodyki CEZ
Elektro Bulgaria AD nie otrzymuje pełnej kompensacji
kosztów zakupu energii wyprodukowanej w ten sposób.

31. W ramach sporu sądowego rozpoczętego w 2001 r. –
kraj związkowy Górna Austria przeciwko ČEZ, a. s.
o zaprzestanie rzekomych imisji promieniowania
jonizującego z elektrowni jądrowej Temelín –
w październiku 2011 r. zakończono rozprawę
w pierwszej instancji a 4 stycznia 2012 r. Sąd Kraju
Związkowego w Linzu wydał wyrok oddalający pozew
w związku z argumentacją ČEZ, a. s. bazującą głównie
na poprzednich wyrokach Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich oraz dokumentach związanych
z protokołem z Melku. Kraj związkowy Górna Austria
złożył odwołanie od wyroku, które zostało oddalone
przez Sąd Apelacyjny w Linzu w dniu 12 kwietnia 2012 r.
W ustawowym terminie kraj związkowy Górna Austria
złożył kasację w Sądzie Najwyższym w Wiedniu, która
została również oddalona w dniu 19 września 2012 r.
Przedstawicielka prawna powoda zdecydowała się
na złożenie nadzwyczajnej skargi rewizyjnej, żądając
wznowienia postępowania. Sąd Kraju Związkowego
w Linzu w listopadzie 2012 r. odrzucił skargę. Od tej
decyzji kraj związkowy Górna Austria złożył odwołanie
do Sądu Apelacyjnego w Linzu, który w lutym 2013 r.
odrzucił je. Kraj federalny Górna Austria złożył
w tej sprawie tak zwaną kasację w Sądzie Najwyższym
w Wiedniu.
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32. Sąd Powiatowy w Banskiej Bystricy w Republice
Słowackiej rozpatruje pozew spółki CEZ Slovensko, s.r.o.
przeciwko spółce PPA Power s.r.o. o rekompensatę
szkody w wysokości 12,187 miliona EUR (ok. 305 mln CZK)
poniesionej na skutek nieprzestrzegania umowy
o dostawach energii elektrycznej w 2010 r. W postępowaniu
wydano nakaz zapłaty, spółka PPA Power s.r.o. wniosła
sprzeciw. Istotę sporu stanowi złamanie umowy ze strony
PPA Power s.r.o. polegające na nieodebraniu
uzgodnionego wolumenu energii elektrycznej w 2010 r.
i z tego wynikająca szkoda. Obecnie oczekuje się
na opinię biegłego, który powinien określić wysokość
szkody poniesionej przez CEZ Slovensko, s.r.o. Można
oczekiwać, iż po zbadaniu tej opinii sąd wyda wyrok.

Inne postępowania

W dniu 24.11.2009 r. spółce ČEZ, a. s. doręczono decyzję
Komisji Europejskiej (dalej „Komisja“) z dnia 16.11.2009 r.
zawierającą wezwanie do poddania się, wraz ze swymi
jednostkami zależnymi i pozostałymi przedsiębiorstwami
kontrolowanymi, badaniu na podstawie art. 20, ust. 4
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych
w art. 81 i 82 Traktatu WE (obecnie art. 101 i 102 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Podobną kontrolę
przeprowadzono także w spółce Severočeské doly a.s.
W dniu 11.7.2011 r. Komisja wydała decyzję o rozpoczęciu
postępowania na podstawie tytułu III Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1/2003 wobec spółki ČEZ, a. s. i jej podmiotów
zależnych. Komisja następnie zrezygnowała z pierwotnie
obranych kierunków badania, ograniczając zakres
dochodzenia wyłącznie do podejrzenia o naruszenie
artykułu 102 Traktatu o funkcjonowaniu UE (nadużycie
pozycji dominującej). Takiego nadużycia upatrywała
w rzekomym utrudnianiu wejścia konkurencji na rynek
hurtowy produkcji energii elektrycznej, które spółka ČEZ
miała popełnić poprzez rezerwowanie dla swoich istniejących
i przygotowywanych projektów większych zdolności
przesyłowych w sieci, niż były jej rzeczywiście potrzebne.
W dniu 28 czerwca 2012 r. spółka ČEZ, a. s. przedstawiła
Komisji propozycję zobowiązania do sprzedaży jednej
z posiadanych elektrowni zasilanych węglem. W dniu
10 lipca 2012 r. Komisja rozpoczęła postępowanie
konsultacyjne dotyczące propozycji zobowiązania ČEZ, a. s.
poprzez opublikowanie zawiadomienia o rozpoczęciu
tzw. testu rynkowego, które zawiera listę zaproponowanych
działań, w Monitorze Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie

z treścią zaproponowanych zobowiązań Spółka może sama
wybrać, którą spośród elektrowni Počerady, Chvaletice,
Tisová wraz z Mělníkiem III lub Dětmarovice sprzeda. Komisja
jednak pod koniec 2012 r. dokonała rewizji zaproponowanych
działań, skreślając Elektrownię Dětmarovice z listy elektrowni,
których sprzedaż umożliwiłaby zamknięcie postępowania
przeciwko Grupie ČEZ ze strony Komisji. Można oczekiwać,
iż po wzajemnym zaakceptowaniu zrewidowanej propozycji
Komisja wyda decyzję, na mocy której zaproponowane
zobowiązania dla ČEZ, a. s. staną się prawnie wiążące.
Chodzi o źródła zasilane węglem o mocy zainstalowanej
około 800 MW ewentualnie 1 000 MW w przypadku
elektrowni Počerady. Zakończenie postępowania w formie
tzw. postępowania ugodowego stanowi standardowe
podejście w dziedzinie europejskiego prawa ochrony
konkurencji. Komisja w takim przypadku akceptuje
zobowiązania zaproponowane przez badany podmiot
i zamyka całe postępowanie, jeżeli uzna, iż postępowanie
ugodowe doprowadzi do wystarczającego wzmocnienia
konkurencji na rynku tak, iż nie ma potrzeby kontynuowania
dochodzenia. Spółka ČEZ, a. s. w ten sposób zarówno
wyeliminuje ryzyko długotrwałego i kosztownego udowadniania
faktu, iż nie łamała zasad konkurencji, jak również zrealizuje
sprzedaż zgodnie z własną strategią rozwoju źródeł
zasilanych węglem – eksploatowania tylko nowoczesnych
niskoemisyjnych źródeł, dla których ma zapewnione paliwo.
W reakcji na wydarzenia w Albanii i długotrwale nieprzychylne
podejście państwa albańskiego do inwestycji ČEZ, a. s.
w CEZ Shpërndarje Sh.A. spółka ČEZ, a. s. przygotowuje się
do rozpoczęcia arbitrażu, który jest prawdopodobny.
Platformę dla międzynarodowego arbitrażu może stanowić
umowa prywatyzacji lub traktaty międzynarodowe dotyczące
ochrony inwestycji – Traktat Karty Energetycznej (Energy
Charter Treaty, ECT) lub umowa dwustronna między
Republiką Czeską a Republiką Albanii o wspieraniu
i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT). W dniu 7.2.2013 r.
spółka ČEZ, a. s. wystosowała do strony albańskiej
tzw. Notice of Dispute, stanowiący formalne zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia arbitrażu inwestycyjnego, które musi
poprzedzać pozew arbitrażowy. Po wysłaniu zawiadomienia
rozpoczyna się czas do namysłu (cooling-off period),
w którym można osiągnąć porozumienie z drugą stroną
w sprawie rozwiązania sytuacji, jeżeli jednak taka ugoda
nie nastąpi, można wybrać konkretną platformę prowadzenia
arbitrażu (czyli podjąć decyzję, czy arbitraż będzie
prowadzony na podstawie ECT czy BIT). Dokładna
kwantyfikacja kwoty, której spółka ČEZ, a. s. mogłaby żądać
w przypadku prowadzenia arbitrażu, przeprowadzona
zostanie na późniejszym etapie procedury.
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Filantropia firmowa oraz partnerski program
promocji Grupy ČEZ

Filantropia stanowi integralny element kultury firmowej Grupy ČEZ kreujący jej wizerunek jako podmiotu wspierającego
długofalowo edukację, kulturę, sport oraz życie społeczne poprzez sponsoring firmowy. Działalność dobroczynna w Grupie ČEZ
długookresowo prowadzona jest zgodnie z mottem „Pomagamy tam, gdzie działamy“.

Darowizny

Także w 2012 r. Grupa ČEZ kontynuowała działania związane z jednym z filarów jej odpowiedzialności społecznej, którym
jest aktywne donatorstwo. Przyznano jej dwa pierwsze miejsca w niezależnym konkursie promującym odpowiedzialne
i zrównoważone prowadzenie biznesu, obroniła zwycięstwo w rankingu TOP Odpowiedzialna firma w kategorii największy
donator firmowy w 2012 r. ze względu na wolumen środków finansowych oraz została nagrodzona za wspólne projekty
charytatywne Grupy ČEZ, jej pracowników i Fundacji ČEZ pierwszym miejscem w kategorii projektowej „Najbardziej
zaangażowani pracownicy“ 2012 r. Ze względu na długofalowe inicjatywne podejście do filantropii Grupa ČEZ należy
do najbardziej aktywnych przedsiębiorstw w Republice Czeskiej.

Darowizny finansowe

W 2012 r. spółki Grupy ČEZ przeznaczyły na darowizny środki finansowe w wysokości 438,4 miliona CZK, w tym darowizny
bezpośrednie to 262,5 miliona CZK a składki na Fundację ČEZ 175,9 miliona CZK. Na inne drobne darowizny wyasygnowano
21,3 miliona CZK.
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Podział darowizn bezpośrednich spółek Grupy ČEZ według obszarów

Obszar mln CZK %
infrastruktura gmin i rozwój regionów 151,9 57,9

kultura i ochrona środowiska 35,1 13,4

szkolnictwo, nauka i młodzież 19,9 7,6

opieka zdrowotna 4,6 1,7

sport 30,5 11,6

potrzebujący i niepełnosprawni 20,5 7,8

Razem 262,5 100,0

Grupa ČEZ Filantropia firmowa oraz partnerski program promocji Grupy ČEZ

175

Darowizny bezpośrednie spółek Grupy ČEZ (mln CZK)

Spółka Całkowita wartość
Republika Czeska
ČEZ, a. s. 153,0

ČEZ Distribuce, a. s. 2,0

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 1,9

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 1)

ČEZ Logistika, s.r.o. 0,1

ČEZ Měření, s.r.o. 1,7

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 0,3

ČEZ Prodej, s.r.o. 0,2

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 3,6

ČEZ Teplárenská, a.s. 0,5

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 0,7

Elektrárna Chvaletice a.s. 0,3

Energetické centrum s.r.o. 1)

Energotrans, a.s. 0,4

PRODECO, a.s. 1)

SD - 1.strojírenská, a.s. 1)

SD - Kolejová doprava, a.s. 1)

SD - Rekultivace, a.s. 0,1

Severočeské doly a.s. 94,2

Teplárna Trmice, a.s. 1)

ÚJV Řež, a. s. 0,2

Spółka Całkowita wartość
Polska
A.E. Wind sp. z o.o. 0,4

CEZ Polska sp. z o.o. 0,1

Eco-Wind Construction S.A. 0,1

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 0,4

Elektrownia Skawina S.A. 0,7

Bułgaria
CEZ Bulgaria EAD 0,4

CEZ Elektro Bulgaria AD 1)

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD 1)

TEC Varna 0,6

Rumunia
CEZ Distributie S.A. 0,1

CEZ Vanzare S.A. 0,1

TMK Hydroenergy Power S.R.L. 1)

Węgry
CEZ Magyarország Kft. 1)

Serbia
CEZ Srbija d.o.o. 1)

Razem 262,5

1) Mniej niż 0,1 miliona CZK.



Fundacja ČEZ

Darowizny spółek Grupy ČEZ na rzecz Fundacji ČEZ (mln CZK)

Spółka Udział
ČEZ, a. s. 66,5

ČEZ Distribuce, a. s. 66,0

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 4,2

ČEZ Logistika, s.r.o. 11,2

ČEZ Měření, s.r.o. 3,2

ČEZ Prodej, s.r.o. 21,6

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 3,2

Razem 175,9

W ciągu dziesięciu lat swego istnienia Fundacja ČEZ (www.nadacecez.cz ) w Republice Czeskiej udzieliła wsparcia
4 300 projektom pożytku publicznego w całkowitej wysokości blisko 1,48 miliarda CZK.
W 2012 r. dofinansowała 388 projektów całkowitą kwotą 140,5 miliona CZK. Pomoc była skierowana celowo na programy
reagujące na aktualne potrzeby społeczeństwa. Pomarańczowe Schody pomogły w integracji kolejnych uczniów i studentów
niepełnosprawnych fizycznie w normalnych klasach, Pomarańczowe Klasy pobudzały zainteresowanie uczniów i studentów
nauką przedmiotów technicznych, Wsparcie dla Regionów stworzyło nowe szanse na rozwój życia społeczności.
Pomarańczowy Rower natomiast był okazją do zaangażowania się w pomoc dla szerokiej publiczności.
Po raz czwarty z rzędu Fundacja ČEZ stała się partnerem projektu charytatywnego pracowników Grupy ČEZ – Spełniamy
Życzenia, Pamiętamy o Innych. W 2012 r. pomoc zaadresowana była do aktywnych emerytów. W projekt zaangażowało się
697 pracowników, którzy zebrali kwotę 525 tysięcy CZK, Fundacja ČEZ natomiast dołożyła kolejne 500 tysięcy CZK. Pomoc
finansowa została wykorzystana na wzbogacenie działalności 28 stowarzyszeń emerytów i jednostek, inspirujących aktywnym
stylem życia swoje otoczenie.

Wspieranie edukacji

Od 1992 r. w ČEZ, a. s. realizowany jest projekt edukacyjny Świat Energii. W jego ramach ČEZ, a. s. tworzy dla szkół, nauczycieli
i studentów długofalowy program wspierania edukacji w zakresie przedmiotów technicznych i przyrodniczych. Jego celem jest
oprócz popularyzacji także pozytywne motywowanie do studiów w dziedzinie energetyki i przyszłej pracy w tej branży. Program
przeznaczony jest dla wszystkich szkół w Republice Czeskiej i oferuje im wysokiej jakości materiały do nauki, pogadanki,
seminaria fachowe oraz wycieczki. Jako partner generalny ČEZ, a. s. wspiera imprezę Akademii Nauk Republiki Czeskiej
pt. „Tydzień Nauki“, największy krajowy konkurs projektów naukowo-technicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Expo Science, ogłasza własny konkurs projektów naukowo-technicznych dla studentów uczelni wyższych oraz konkurs prac
dyplomowych i doktoranckich pt. „Nagroda ČEZ“.

1
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Partnerstwo promocyjne

Grupa ČEZ jako znaczący podmiot życia biznesowego udzieliła wsparcia w formie reklamy wielu projektom społecznym
z różnych dziedzin, zarówno zakrojonym na dużą skalę, jak i mniejszym. Spośród projektów o charakterze sportowym
związanych z ochroną środowiska już tradycyjnie wspierała konserwację tras rowerowych oraz narciarstwa biegowego.

Grupa ČEZ tradycyjnie była partnerem imprez odbywających się w krajach, w których prowadzi działalność:
Wsparcie w regionach – Dni NATO w Ostrawie, trasa rowerowa Třebíč – elektrownia jądrowa Dukovany, trasa rowerowa Horní
Počaply – Vlíněves – Zelčín, Fundacja Południowoczeskie Trasy Rowerowe, Stowarzyszenie Strażaków Czech, Moraw i Śląska,
Ochotnicza Straż Pożarna Plácky, zespół miejscowy Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych Województwa Pilźnieńskiego,
Południowoczeska Brygada Ratunkowa Kynologów, Województwo z Lepszymi Perspektywami (Kraj s lepší vyhlídkou),
Stabilność w Dynamice (Stabilita v dynamice).
Kultura – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlovych Varach, festiwal muzyczny Colours of Ostrava, festiwal Uśmiechnięte
Lato (Vysmáté léto), teatr miejski Děčín, Grand Festiwal Śmiechu (Grand festival smíchu), Litomyšl Smetany (Smetanova Litomyšl),
Maj Janáčka (Janáčkův máj), Bohemia Jazz Fest, Folkové prázdniny (Wakacje folkowe) w Náměšti nad Oslavou, Dom Kultury
Miasta Orlová, Centrum Kultury Kaskáda (Kaskada) w Bílinie, Leica Gallery Prague, Teatr Wschodnioczeski Pardubice,
rumuński festiwal muzyki jazzowej Gărâna.
Sport amatorski – przygotowanie tras narciarskich Magistrali Izerskiej, przygotowanie narciarskich tras biegowych na terenach
Blanský les, Lipno i Česká Kanada, wspieranie transportu rowerowego w Karlovych Varach, ČEZ STREET hockey, Atletyka
dla dzieci (turnieje atletyczne) w Kladnie, Krkonošská 70, zawody w biegu TJ Lokomotiva Trutnov.
Sport profesjonalny – Czeska Drużyna Olimpijska, czeska Ekstraliga Hokeja na Lodzie, klub hokeja na lodzie Piraci (Piráti)
Chomutov, Futsal AC ROSE Kadaň, klub koszykówki ČEZ Basketball Nymburk, Czeski Związek Wychowania Fizycznego, Złoty
Kask (Zlatá přilba), Zawody atletyczne Złote Kolce (Zlatá tretra) oraz Poprzeczka Kutnohorska (Kutnohorská laťka), Puchar
Świata w kolarstwie crossowym w Táborze, młodzież klubu piłki nożnej FK Teplice, Skiinterkritérium SKI klub Ústí nad Orlicí,
klub hokeja na lodzie Energia (Energie) Karlovy Vary, klub sportowy Kadaň, klub piłki nożnej Górnik (Baník) Sokolov, klub piłki
nożnej Teplice, klub piłki nożnej PFK Lewski Sofia.
Edukacja – Dni Nauki i Techniki w Pilźnie i Brnie, Techmania Regionalnego Muzeum Techniki Pilzno, Uniwersytet Karola
w Pradze, Wydział Matematyczno-Fizyczny, imprezy Unii Studenckiej, Tydzień Nauki Akademii Nauk, Nauka w Ulicach
Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie, darowizny książek i edukacja na wsi w Rumunii – Asociaţia Vasiliada, remont
szkoły w pobliżu elektrowni oraz obóz letni dla dzieci z bardzo dobrymi wynikami w nauce w Rumunii.
Pomoc dla potrzebujących – samochody socjalne w Litoměřicach, Žatcu, Poděbradach i Děčínie dla organizacji KOMPAKT,
Stowarzyszenie Osób na Wózkach oraz Niepełnosprawnych Fizycznie i Umysłowo w Republice Czeskiej, Gwiazda (Hvězda)
SKP Pardubice, pobyty rehabilitacyjne dla osób z porażeniem mózgowym organizowane przez stowarzyszenie obywatelskie
DMO pobyty.
Ochrona środowiska – Posprzątajmy Góry Izerskie (Ukliďme Jizerky), ścieżka edukacyjna Zarządu Parku Narodowego
i Obszaru Chronionego Krajobrazu Szumawa, impreza Czeskiego Związku Obrońców Przyrody Vrané nad Vltavou, stacje
ratunkowe dla rannych zwierząt Czeskiego Związku Obrońców Przyrody Ekocentrum Połabskiego (Polabské ekocentrum),
ścieżki edukacyjne Towarzystwa Przyjaciół Lasu Blisko Przyrody (Společnost přátel přírodě blízkého lesa).
Opieka zdrowotna – wodne pogotowie ratunkowe Czeskiego Czerwonego Krzyża Pastviny, ratownictwo medyczne
województwa Vysočina, szpital w Czeskich Budziejowicach, szpital Třebíč, szpital Břeclav, szpital Brno.

Za granicą Grupa ČEZ w ramach partnerstwa promocyjnego skoncentrowała się w szczególności na wspieraniu wydarzeń
o charakterze sportowym i kulturalnym w miejscu prowadzenia działalności. Dofinansowała także funkcjonowanie stron
internetowych z informacjami z dziedziny energetyki www.energiainfo.hu .1
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178
WYCHOWUJEMY NOWĄ GENERACJĘ TECHNIKÓW
Program edukacyjny ČEZ w 2012 r. obchodził dwudziestolecie
swego istnienia. W tym okresie Grupa ČEZ zainwestowała w niego
ponad 150 milionów CZK, pomagając setkom tysięcy uczniów
w bliższym zaznajomieniu się z kierunkami technicznymi, między
innymi za pośrednictwem 4 100 pogadanek, oferując nauczycielom
współpracę przy wprowadzaniu do nauczania interesujących
tematów a także wiele pomocy naukowych i aplikacji internetowych.
W konkursach organizowanych w ramach programu dotychczas
wzięło udział 3 000 studentów, natomiast 1 200 pedagogów
skorzystało z możliwości wzbogacenia swojej wiedzy na specjalnych
seminariach.
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ČEZ, a. s. Podstawowy schemat organizacyjny ČEZ, a. s. na dzień 31.3.2013 r.

901004000
komunikacja i marketing
Grupy ČEZ

90100B000
public affairs Grupy ČEZ

901003000
dział prawny

901002000
audyt wewnętrzny

901008000
ochrona Grupy ČEZ

90100A000
inspektorat
bezpieczeństwa
Grupy ČEZ

901009000
jakość i system
zarządzania

901007000
rzecznik praw
klientów ČEZ

901000010
biuro dyrektora
generalnego

90B001000
biuro projektowe

90B002000
rozwój działalności
gospodarczej

90B003000
analizy rynków i prognozy

90B004000
grupowe zarządzanie
aktywami

90A001000
zarządzanie zagranicznymi
udziałami majątkowymi

90A003000
akwizycje zagraniczne
Rumunia

90A005000
akwizycje zagraniczne
Turcja

90A007000
zarządzanie wydajnością

90A009000
wsparcie techniczne
zarządzania aktywami

90A002000
akwizycje zagraniczne
Bułgaria

90A004000
akwizycje zagraniczne
Polska

90A006000
akwizycje zagraniczne
Albania

90A008000
dystrybucja

90A00A000
fuzje i akwizycje

90A000500
akwizycja zagraniczna MOL

904003000
trading

904000200
zagraniczne
przedstawicielstwa
handlowe

904000500
optymalizacja portfela

904000600
kontrakty długoterminowe

901000000
pion dyrektora generalnego
Daniel Beneš

90B000000
pion strategiczny
Pavel Cyrani

90A000000
pion dystrybucyjny i zagraniczny
Tomáš Pleskač

904000000
pion handlowy
Alan Svoboda

zarząd

walne zgromadzenie

Podstawowy schemat organizacyjny ČEZ, a. s.
na dzień 31.3.2013 r.



EJ = elektrownia jądrowa
EK = elektrownia zasilana węglem / elektrownie zasilane węglem

ČEZ, a. s. Podstawowy schemat organizacyjny ČEZ, a. s. na dzień 31.3.2013 r.

181

905002000
bezpieczeństwo

905004000
zarządzanie produkcją

905005000
zarządzanie aktywami

905006000
centralna inżynieria

905007000
zarządzanie systemem
dostawców

905008000
kogeneracja

905009000
centrum przygotowania
personelu

905000100
wsparcie analityczne pionu
produkcyjnego

9053DU000
EJ Dukovany

9053TE000
EJ Temelín

9053ME000
EK Mělník

9053PL000
EK Počerady i Ledvice

9053TP000
EK Tušimice i Prunéřov

9053VD000
elektrownie wodne

9053VT000
elektrociepłownie
Hodonín, Poříčí i Tisová

9053VI000
elektrociepłownia
Vítkovice

909001000
zarządzanie handlowe
inwestycjami

909004000
budowa elektrowni
konwencjonalnych

909005000
budowa elektrowni
jądrowych

908001000
zakupy, budownictwo
i kompleksowa
modernizacji elektrowni

908002000
zakupy dla produkcji

908003000
zakupy dla dystrybucji

908004000
zakupy usług typu
non-core i materiałów

908007000
cykl paliwowy

908000100
wsparcie zakupów

902001000
księgowość

902002000
centralny controlling

902003000
finansowanie

902004000
podatki

902005000
zarządzanie ryzykiem

902006000
zarządzanie ICT

906003000
udziały majątkowe

902008000
polityka personalna

905000000
pion produkcyjny
Ladislav Štěpánek – pełniący obowiązki dyrektora

909000000
pion inwestycyjny
Peter Bodnár

908000000
pion zakupów
Michaela Chaloupková

902000000
pion finansowy
Martin Novák

rada nadzorcza komitet ds. audytów



ČEZ, a. s.
Daniel Beneš
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Duhová 2/1444
140 53 Praga 4
Republika Czeska
tel.: +420 211 041 111
faks: +420 211 042 001
e-mail: cez@cez.cz

A.E. Wind sp. z o.o.
Piotr Kornobis
prezes zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 444 0 881
faks: +48 22 444 0 724
e-mail: biuro@ecowind.pl

Baltic Green I sp. z o.o.
Jaromír Pečonka i Jan Soudný
członkowie zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska

Baltic Green II sp. z o.o.
Jaromír Pečonka i Jan Soudný
członkowie zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska

Baltic Green III sp. z o.o.
Jaromír Pečonka i Jan Soudný
członkowie zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Martin Ruščák
członek zarządu i dyrektor
250 68 Husinec – Řež 130
Republika Czeska
tel.: +420 266 173 181

Shared Services Albania Sh. A.
(do 21.3.2013 r. CEZ Albania Sh.A.)
Jaroslav Macek
country manager
Rrurga Abdyl Frasheri
Kulla EGT, Pallati 12/1
1000 Tirana
Republika Albanii
tel.: +355 4 242 1480
faks: +355 4 242 1480
e-mail: info@shsa.al

CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
Josef Hejsek
dyrektor
Hadži Idrizova 20
71000 Sarajewo
Bośnia i Hercegowina
tel.: +387 61 487 278
faks: +387 33 227 086,

+387 33 206 190
e-mail: josef.hejsek@cez.cz

CEZ Bulgaria EAD
Petr Dokládal
prezes zarządu
i dyrektor generalny
ul. Georgi Sava Rakovski 140
1000 Sofia
Republika Bułgarii
faks: +359 2 8959 667
e-mail: zaklienta@cez.bg
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CEZ Bulgarian Investments B.V.
Hogehilweg 5D
1101 CA Amsterdam
Królestwo Niderlandów
tel.: +31 (0)20 452 7660
faks: +31 (0)20 452 7661

CEZ Deutschland GmbH
Tomáš Petráň
dyrektor generalny
Rudolf-Breitscheid-Straße 16
907 62 Fürth
Republika Federalna Niemiec
tel.: +420 211 042 594
faks: +420 211 042 054
e-mail: tomas.petran@cez.cz

CEZ Distributie S.A.
Doina Valerica Vornicu
dyrektorka wykonawcza
Brestei 2
200581 Craiova
Rumunia
tel.: +40 251 215 002
faks: +40 251 215 004
e-mail: office@cez.ro

CEZ Elektro Bulgaria AD
Kremena Stojanowa
prezeska zarządu
i dyrektorka generalna
ul. Georgi Sava Rakovski 140
1000 Sofia
Republika Bułgarii
tel.: +359 2 8958 389
faks: +359 2 9871 852
e-mail: cez.electro@cez.bg

CEZ Finance Ireland Ltd.
Arthur Cox
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlandia
tel.: +353 1 618 0000
faks: +353 1 618 0618
e-mail: dublin@arthurcox.com

CEZ Chorzow B.V.
Hogehilweg 5D
1101 CA Amsterdam
Królestwo Niderlandów
tel.: +31 (0)20 452 7660
faks: +31 (0)20 452 7661

CEZ International Finance B.V.
Hogehilweg 5D
1101 CA Amsterdam
Królestwo Niderlandów
tel.: +31 (0)20 452 7660
faks: +31 (0)20 452 7661

CEZ International Finance Ireland Ltd.
Arthur Cox
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlandia
tel.: +353 1 618 0000
faks: +353 1 618 0618
e-mail: dublin@arthurcox.com

CEZ Magyarország Kft.
(CEZ Hungary Ltd.)
Gábor Hornai
country manager
Rétköz utca 5
1118 Budapeszt
Węgry
tel.: +36 1 266 9324
faks: +36 1 266 9331
e-mail: hungary@cez.hu

CEZ MH B.V.
Hogehilweg 5D
1101 CA Amsterdam
Królestwo Niderlandów
tel.: +31 (0)20 452 7660
faks: +31 (0)20 452 7661

CEZ Nowa Skawina S.A.
Jan Soudný
prezes zarządu
Piłsudskiego 10
32-050 Skawina
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 12 277 82 18
faks: +48 12 277 86 18
e-mail: sekretariat@nowaskawina.pl

CEZ Poland Distribution B.V.
Hogehilweg 5D
1101 CA Amsterdam
Królestwo Niderlandów
tel.: +31 (0)20 452 7660
faks: +31 (0)20 452 7661
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CEZ Polska sp. z o.o.
Bohdana Horáčková
prezeska zarządu
i dyrektorka generalna
Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 370 11 22
faks: +48 22 370 52 00
e-mail: info@cezpolska.pl

CEZ Produkty Energetyczne
Polska sp. z o.o.
Jerzy Kanafek
prezes zarządu
M. Skłodowskiej-Curie 30
41-503 Chorzów
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 32 770 42 51
faks: +48 32 771 40 15
e-mail: biuro@cezep.pl

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
Stefan Apostolow
prezes zarządu
i dyrektor generalny
ul. Car Simeon 330
1309 Sofia
Republika Bułgarii
faks: +359 2 986 2805

CEZ Romania S.A.
Jan Veškrna
prezes zarządu
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B
013813 Bukareszt
Rumunia
faks: +40 251 269 2566

CEZ RUS OOO
Eugeni Triachow
członek zarządu
Presnenskij val 19
123557 Moskwa
Federacja Rosyjska – Rosja

CEZ Shpërndarje Sh.A.
Blloku Vasil Shanto
1000 Tirana
Republika Albanii
tel.: +355 4 227 4141
faks: +355 4 227 4184
od 21.1.2013 r. pod zarządem
przymusowym

CEZ Silesia B.V.
Hogehilweg 5D
1101 CA Amsterdam
Królestwo Niderlandów
tel.: +31 (0)20 452 7660
faks: +31 (0)20 452 7661

CEZ Slovensko, s.r.o.
Igor Nagy
członek zarządu
i dyrektor generalny
Gorkého 3
811 01 Bratysława
Republika Słowacka
tel.: +421 254 410 332
faks: +421 254 432 651
e-mail: cez@cez.sk

CEZ Srbija d.o.o.
Ljubin Popovski
dyrektor
Bulevar Mihajla Pupina 6
110 70 Belgrad
Serbia
tel.: +381 112 200 701
faks: +381 112 200 704
e-mail: ljubin.popovski@cez.cz

CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
Witold Pawłowski
członek zarządu
i dyrektor generalny
Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 370 11 24
faks: +48 22 370 52 01
e-mail: kontakt.ceztdm@cez-tdm.pl

CEZ Trade Albania Sh.P.K.
Ermela Hoxha
członkini zarządu
i dyrektorka handlowa
EGT Tower
Abdyl Frashëri Str. 12/1
1010 Tirana
Republika Albanii
tel.: +355 422 695 14
faks: +355 422 695 27
e-mail: ermela.hoxha@shsa.al

CEZ Trade Bulgaria EAD
Władimir Dyczew
prezes zarządu
i dyrektor wykonawczy
Witosza bul. 89A
1463 Sofia
Republika Bułgarii
tel.: +359 2 8959 120
faks: +359 2 9549 382
e-mail: office@cez-trade.bg
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CEZ Trade Polska sp. z o.o.
Witold Pawłowski
członek zarządu
i dyrektor generalny
Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 370 11 24
faks: +48 22 370 52 01
e-mail: kontakt@cez-trade.pl

CEZ Trade Romania S.R.L.
Ion Lungu
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B
013813 Bukareszt
Rumunia
tel.: +40 722 283 244
faks: +40 212 692 566
e-mail: ion.lungu@cez.ro

CEZ Ukraine LLC
Velyka Vasylkyvska 5
01004 Kijów
Ukraina

CEZ Vanzare S.A.
Mirela Anca Vişoica Dima
członkini zarządu
i dyrektorka wykonawcza
Brestei 2
200 581 Craiova, Dolj County
Rumunia
tel.: +40 251 216 000
faks: +40 251 216 002
e-mail: cez-vanzare@cez.ro

ČEZ Bohunice a.s.
Pavel Janík
prezes zarządu
Duhová 2/1444
140 53 Praga 4
Republika Czeska
e-mail: pavel.janik@cez.cz

ČEZ Distribuce, a. s.
Richard Vidlička
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Teplická 874/8
405 02 Děčín IV – Podmokly
Republika Czeska
tel.: +420 411 121 111
faks: +420 411 122 997
e-mail: cezdistribuce@cezdistribuce.cz

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Martin Koch
członek zarządu
i dyrektor generalny
28. října 3123/152
709 02 Ostrawa – Morawska Ostrawa
Republika Czeska
tel.: +420 591 111 111
faks: +420 591 113 282

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Pavel Sokol
członek zarządu
i dyrektor generalny
Komenského 534
253 01 Hostivice
Republika Czeska
tel.: +420 211 046 504
faks: + 420 211 046 505
e-mail: info@cezep.cz

ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Daniel Morys
członek zarządu i dyrektor generalny
Výstavní 1144/103
706 02 Ostrawa – Vítkovice
Republika Czeska
tel.: +420 596 903 401
e-mail: info.es@cez.cz

ČEZ Energo, s.r.o.
Michal Rzyman
członek zarządu
Karolinská 661/4
186 00 Praga 8 – Karlín
Republika Czeska
e-mail: info@cezenergo.cz

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Vladimír Marušík
dyrektor generalny
Bráfova 16
674 01 Třebíč
Republika Czeska
tel.: +420 561 105 575
e-mail: obchod@cezenergoservis.cz

ČEZ ICT Services, a. s.
Vítězslav Bogač
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Duhová 1531/3
140 53 Praga 4
Republika Czeska
tel.: +420 841 842 843
faks: +420 211 046 250
e-mail: servicedesk@cez.cz
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ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Hana Krbcová
członkini zarządu
i dyrektorka generalna
28. října 3123/152
702 00 Ostrawa – Morawska Ostrawa
Republika Czeska
tel.: +420 211 041 111
faks: +420 211 042 001

ČEZ Logistika, s.r.o.
Jiří Jílek
członek zarządu
i dyrektor generalny
28. října 3123/152
709 02 Ostrawa – Morawska Ostrawa
Republika Czeska
tel.: +420 591 113 839
faks: +420 591 114 680
e-mail: infoclg@cez.cz

ČEZ Měření, s.r.o.
Filip Secký
członek zarządu
i dyrektor generalny
Riegrovo náměstí 1493
500 02 Hradec Králové
Republika Czeska
tel.: +420 840 840 840
faks: + 420 492 112 964
e-mail: cez@cez.cz

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
Oldřich Kožušník
członek zarządu
i dyrektor generalny
Křižíkova 788
500 03 Hradec Králové
Republika Czeska
tel.: +420 492 112 821
faks: +420 492 112 708
e-mail: romana.pastikova@cez.cz

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Andrzej Martynek
prezes zarządu
Duhová 1444/2
140 53 Praga 4
Republika Czeska
tel.: +420 211 043 100

ČEZ Prodej, s.r.o.
Martin Ludvík
pełniący obowiązki kierownika
segmentu Business
Zuzana Řezníčková
członkini zarządu
i dyrektorka wykonawcza ds. retail
Ondřej Pícha
członek zarządu
i dyrektor wykonawczy
ds. finansowych i administracji
Duhová 1/425
140 53 Praga 4
tel.: +420 211 041 111
faks: +420 211 043 333
e-mail: cez@cez.cz

ČEZ Teplárenská, a.s.
Vladimír Gult
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Bezručova 2212/30
251 01 Říčany u Prahy
Republika Czeska
tel.: +420 311 118 682
faks: +420 311 118 688
e-mail: cezteplarenska@cez.cz

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Igor Šmucr
członek zarządu
i dyrektor generalny
Guldenerova 19
326 00 Plzeň
Republika Czeska
tel.: +420 840 840 840
faks: +420 371 102 008
e-mail: cez@cez.cz

ECO Etropol AD
Lukáš Mělnický
prezes zarządu
ul. Georgi Sava Rakovski 140
1000 Sofia
Republika Bułgarii

Eco-Wind Construction S.A.
Piotr Beaupré
prezes zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 444 0 881
faks: +48 22 444 0 724
e-mail: biuro@ecowind.pl

Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Vladimír Kontrik
prezes zarządu
735 71 Dětmarovice 1202
Republika Czeska
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Elektrárna Chvaletice a.s.
Jaroslav Volšický
prezes zarządu
i dyrektor generalny
K Elektrárně 227
533 12 Chvaletice
Republika Czeska
tel.: +420 462 101 111
e-mail: elektrarna.chvaletice@cez.cz

Elektrárna Mělník III, a. s.
Miroslav Krpec
prezes zarządu
Duhová 1444/2
140 00 Praga 4
Republika Czeska

Elektrárna Počerady, a.s.
František Strach
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Duhová 1444/2
140 53 Praga 4
Republika Czeska
tel.: +420 411 112 221
e-mail: frantisek.strach@cez.cz

Elektrárna Tisová, a.s.
Petr Kreissl
prezes zarządu
356 01 Březová – Tisová 2
Republika Czeska
tel.: +420 475 256 201
e-mail: petr.kreissl@cez.cz

Elektrociepłownia Chorzów
ELCHO sp. z o.o.
Jan Mikulka
prezes zarządu
M. Skłodowskiej-Curie 30
41-503 Chorzów
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 32 771 40 01
faks: +48 32 771 40 20
e-mail: elcho@cezpolska.pl

Elektrownia Skawina S.A.
Martin Hančar
prezes zarządu
Piłsudskiego 10
32-050 Skawina
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 12 276 20 00
faks: +48 12 277 86 18
e-mail:
sekretariat.skawina@cezpolska.pl

Elektrownie Wiatrowe
Lubiechowo sp. z o.o.
Michał Klesyk
prezes zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 444 0 881
faks: +48 22 444 0 724
e-mail: biuro@ecowind.pl

Energetické centrum s.r.o.
Radek Kozák
członek zarządu
i dyrektor wykonawczy
Otín 3
377 01 Jindřichův Hradec
Republika Czeska
tel.: +420 384 322 701
faks: +420 384 322 704

Energotrans, a.s.
Miroslav Krpec
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Partyzánská 1/7
170 00 Praga 7
Republika Czeska
tel.: +420 266 751 111
faks: +420 233 378 128

F.W. Tolkowiec sp. z o.o.
Krzysztof Dobosz
prezes zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 444 0 881
faks: +48 22 444 0 724
e-mail: biuro@ecowind.pl

Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
Piotr Kornobis
członek zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 444 0 881
faks: +48 22 444 0 724
e-mail: biuro@ecowind.pl

Farma Wiatrowa
Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o.
Piotr Kornobis
członek zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 444 0 881
faks: +48 22 444 0 724
e-mail: biuro@ecowind.pl
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Free Energy Project Oreshets EAD
Aleš Damm
dyrektor generalny
ul. Georgi Sava Rakovski 140
1000 Sofia
Republika Bułgarii
tel.: +359 2 8958 525
faks: +359 2 9871 863
e-mail: ales.damm@cez.bg

M.W. Team Invest S.R.L.
Ondřej Šafář, Leon Vrška
członkowie zarządu
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B
013813 Bukareszt
Rumunia
faks: +40 212 692 566
e-mail: ondrej.safar@cez.ro

leon.vrska@cez.ro

MARTIA a.s.
Petr Maralík
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Mezní 2854/4
400 11 Ústí nad Labem
Republika Czeska
tel.: +420 475 650 111
faks: +420 475 650 999
e-mail: martia@martia.cz

Mega Energy sp. z o.o.
Krzysztof Dobosz
prezes zarządu
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
tel.: +48 22 444 0 881
faks: +48 22 444 0 724
e-mail: biuro@ecowind.pl

NERS d.o.o.
Jaroslav Štěpánek
prezes zarządu
Industrijska zona bb
89 240 Gacko
Republika Serbska
w Bośni i Hercegowinie

Ovidiu Development S.R.L.
Ondřej Šafář, Leon Vrška
członkowie zarządu
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B
013813 Bukareszt
Rumunia
faks: +40 212 692 566
e-mail: ondrej.safar@cez.ro

leon.vrska@cez.ro

PPC Úžín, a.s.
Petr Kreissl
prezes zarządu
Duhová 1444/2
140 53 Praga 4
Republika Czeska
e-mail: petr.kreissl@cez.cz

PRODECO, a.s.
Petr Vorlíček
prezes zarządu
i dyrektor wykonawczy
Masarykova 51
416 78 Teplice
Republika Czeska
tel.: +420 417 633 777
faks: +420 417 538 472
e-mail: tep@prodeco.cz

SD - 1.strojírenská, a.s.
Josef Zetek
prezes zarządu i dyrektor
Důlní čp. 437
418 01 Bílina
Republika Czeska
tel.: +420 417 804 911
faks: +420 417 804 912
e-mail: obchod@sd1s.cz

SD - Autodoprava, a.s.
Petr Hokr
prezes zarządu i dyrektor
Důlní čp. 429
418 01 Bílina
Republika Czeska
tel.: +420 417 805 811
faks: +420 417 805 870
e-mail: sda@sdautodoprava.cz

SD - Kolejová doprava, a.s.
František Maroušek
prezes zarządu i dyrektor
Tušimice 7
432 01 Kadaň
Republika Czeska
tel.: +420 474 602 161
faks: +420 474 602 916
e-mail: charova@sd-kd.cz

SD - KOMES, a.s.
Martin Fefrčík
prezes zarządu i dyrektor
Moskevská 14/1
434 01 Most
Republika Czeska
tel.: +420 476 146 000
faks: +420 476 146 055
e-mail: info@komes.cz
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SD - Rekultivace, a.s.
Josef Hejsek
prezes zarządu i dyrektor
Tušimice 7
432 01 Kadaň
Republika Czeska
tel.: +420 474 602 439
faks: +420 474 602 444
e-mail: info@sd-rekultivace.cz

Severočeské doly a.s.
Ivan Lapin
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Republika Czeska
tel.: +420 474 604 210
faks: +420 474 604 211
e-mail: sustrova@sdas.cz

STE - obchodní služby spol. s r.o.
v likvidaci
Jiří Hala
likwidator
Vinohradská 8
120 21 Praga 2
Republika Czeska

ŠKODA PRAHA a.s.
Daniel Jiřička
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Duhová 2/1444
140 74 Praga 4
Republika Czeska
tel.: +420 211 045 381
faks: +420 211 045 040
e-mail: office@skodapraha.cz

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Daniel Jiřička
członek zarządu
i dyrektor generalny
Duhová 2/1444
140 74 Praga 4
Republika Czeska
tel.: +420 211 045 381
faks: +420 211 045 040
e-mail: info@spinvest.cz

Taidana Limited
Leon Vrška
członek zarządu
Griva Digeni 115, Trident Centre
3101 Limassol
Republika Cypryjska
e-mail: leon.vrska@cez.cz

TEC Varna EAD
Kamen Bosznakow
członek zarządu
i dyrektor generalny
9168 Ezerowo
Republika Bułgarii
tel.: +359 6656 411
faks: +359 6656 371
e-mail: info@varna-tpp.com

Tepelné hospodářství
města Ústí nad Labem s.r.o.
Miroslav Řehák
członek zarządu
i dyrektor wykonawczy
Malátova 2437/11
400 11 Ústí nad Labem
Republika Czeska
tel.: +420 472 770 140
faks: +420 472 770 150
e-mail: thmu@thmu.cz

Teplárna Trmice, a.s.
Petr Kreissl
prezes zarządu
Edisonova 453
400 04 Trmice
Republika Czeska
tel.: +420 475 256 111
faks: +420 475 256 579
e-mail: info@tetr.cz

TMK Hydroenergy Power S.R.L.
Daniel Radut
członek zarządu
i dyrektor generalny
Primăverii 4B
320 012 Reşiţa
Rumunia
tel.: +40 736 802 001
faks: +40 372 526 553
e-mail: office@cez.ro

Tomis Team S.R.L.
Ondřej Šafář, Leon Vrška
członkowie zarządu
Bd. Ion Ionescu de la Brad 2B
013 813 Bukareszt
Rumunia
faks: +40 212 692 566
e-mail: ondrej.safar@cez.ro

leon.vrska@cez.ro

ÚJV Řež, a. s.
Aleš John
prezes zarządu
i dyrektor generalny
Hlavní 130
250 68 Husinec – Řež
Republika Czeska
tel.: +420 266 173 532
faks: +420 220 940 840
e-mail: ujv@ujv.cz
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Centra informacyjne i miejsca
udostępnione do zwiedzania

Elektrownia wodna Štěchovice
Charakter wystawy elektrownia wodna

przepływowa
i szczytowo-pompowa

Prowadzona przez ČEZ, a. s.
Ulica, nr budynku Prof. Vl. Lista 329
Kod pocztowy i miejscowość 252 07 Štěchovice
Telefon 602 107 453

603 769 197
608 308 759
211 026 111

Faks 211 026 577
E-mail cez@cez.cz
Czynne przez cały rok
Konieczność rezerwacji tak, w dni powszednie

w godz. 8:00–15:00
Nazwa najbliższego Štěchovice (autobus)
przystanku komunikacji
publicznej

Elektrownia wodna Dalešice
Charakter wystawy elektrownia wodna

szczytowo-pompowa oraz
centrum informacyjne

Prowadzona przez ČEZ, a. s.
Ulica, nr budynku 675 77 Kramolín
Telefon 561 105 519
E-mail infocentrum.edu@cez.cz
Czynne lipiec – sierpień:

od poniedziałku do niedzieli
w godz. 9:00–16:00
wrzesień – czerwiec:
poniedziałek – piątek tylko
po uprzedniej rezerwacji

Konieczność rezerwacji wrzesień – czerwiec,
www.cez.cz

Nazwa najbliższego Kramolín (autobus)
przystanku komunikacji
publicznej

Elektrownia wodna Lipno
Charakter wystawy centrum informacyjne
Prowadzona przez ČEZ, a. s.
Ulica, nr budynku 382 78 Lipno nad Vltavou
Telefon 731 562 835

725 614 409
607 666 928
607 673 651
380 746 621

E-mail infocentrum.eli@cez.cz
Czynne od 15.6. do 15.9.

zwiedzanie codziennie
w godz. 10:00–16:00,
początek w każdą pełną
godzinę; w środy i piątki
w godz. 16:00–17:00
przewodnik w języku
niemieckim

Konieczność rezerwacji 16.9.–14.6.
Nazwa najbliższego Lipno nad Vltavou, žel. st.
przystanku komunikacji (autobus);
publicznej Lipno nad Vltavou (pociąg)

Elektrownia wodna Orlík
Charakter wystawy centrum informacyjne oraz

zwiedzanie elektrowni
i zapory wodnej

Prowadzona przez stowarzyszenie Rozvoj
destinace Písecka o.s.

Ulica, nr budynku Vodní elektrárna Orlík,
P. O. Box 9

Kod pocztowy i miejscowość 262 33 Solenice
Telefon 737 506 950
E-mail pisecko@email.cz
Czynne od poniedziałku do niedzieli
Konieczność rezerwacji tak
Nazwa najbliższego Solenice (autobus);
przystanku komunikacji Orlík – hráz (prom)
publicznej
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Elektrownia wodna Slapy
Charakter wystawy zwiedzanie elektrowni
Prowadzona przez ČEZ, a. s.
Ulica, nr budynku Vodní elektrárna Slapy
Kod pocztowy i miejscowość 252 08 Slapy nad Vltavou
Telefon 602 107 453
E-mail cez@cez.cz
Czynne przez cały rok
Konieczność rezerwacji tak, w dni powszednie

w godz. 8:00–15:00
Nazwa najbliższego Štěchovice, Třebenice
przystanku komunikacji (autobus)
publicznej

Elektrownie wodne Vydra i Čeňkova Pila
Charakter wystawy stała wystawa pt. „Energia

Szumawska“ dotycząca
historii i teraźniejszości
wykorzystywania źródeł
wodnych na Szumawie;
mała elektrownia wodna

Prowadzona przez ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
Ulica, nr budynku Čeňkova Pila
Kod pocztowy i miejscowość 341 92 Kašperské Hory
Telefon 376 599 237
E-mail cez@cez.cz
Czynne czerwiec – wrzesień:

od wtorku do niedzieli,
maj, październik: tylko środy
i soboty (początek zwiedzania
o godz. 9:00, 11:00, 13:00
i 15:00)

Konieczność rezerwacji nie
Nazwa najbliższego Srní, Čeňkova Pila (autobus)
przystanku komunikacji
publicznej

Elektrownia wodna szczytowo-pompowa Dlouhé Stráně
Charakter wystawy elektrownia wodna

szczytowo-pompowa
Prowadzona przez K3 Sport, s.r.o.
Ulica, nr budynku Přečerpávací vodní elektrárna

Dlouhé Stráně
Kod pocztowy i miejscowość 788 11 Kouty nad Desnou
Telefon 602 322 244

583 283 282
E-mail infocentrum.eds@cez.cz

info@k3-sport.cz
Czynne cały rok, przez cały tydzień

włącznie ze świętami
państwowymi
w godz. 8:00–17:00

Konieczność rezerwacji tak, www.dlouhe-strane.cz
Nazwa najbliższego Kouty nad Desnou /
przystanku komunikacji Loučná nad Desnou,
publicznej restaurace (autobus)

Centrum informacyjne poświęcone źródłom odnawialnym
Charakter wystawy centrum informacyjne,

mała elektrownia wodna
Hradec Králové

Prowadzona przez ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
Ulica, nr budynku Křižíkova 233
Kod pocztowy i miejscowość 500 03 Hradec Králové
Telefon 492 122 660

725 781 564
725 781 565

E-mail infocentrum.oze@cez.cz
Czynne centrum informacyjne:

przez cały tydzień
w godz. 9:00–16:00
zwiedzanie elektrowni:
w każdą sobotę, niedzielę
i święta państwowe
o godz. 14:00 lub zgodnie
z rezerwacją (po – nie)
nieczynne: zawsze w pierwszy
poniedziałek w miesiącu,
1.1., Poniedziałek
Wielkanocny, 24.12. i 31.12.

Konieczność rezerwacji dla grup powyżej 10 osób
zwiedzanie elektrowni
centrum informacyjne
z przewodnikiem

Nazwa najbliższego Labská kotlina –
przystanku komunikacji Obří akvárium
publicznej (autobus, trolejbus)
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ÚJV Řež, a. s.
Charakter wystawy reaktory LVR – 15 i LR – 0,

hala eksperymentalna
Prowadzona przez ÚJV Řež, a. s.,

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Ulica, nr budynku Hlavní 130, Řež
Kod pocztowy i miejscowość 250 68 Husinec
Telefon 266 173 463
Faks 220 940 840
E-mail scr@ujv.cz
Czynne po uprzednim uzgodnieniu
Konieczność rezerwacji tak
Nazwa najbliższego Husinec, Řež, závod
przystanku komunikacji (autobus)
publicznej

Elektrownia jądrowa Dukovany
Charakter wystawy centrum informacyjne
Prowadzona przez ČEZ, a. s.
Ulica, nr budynku Jaderná elektrárna

Dukovany 269
Kod pocztowy i miejscowość 675 50 Dukovany 2
Telefon 561 105 519
E-mail infocentrum.edu@cez.cz
Czynne cały rok, cały tydzień włącznie

ze świętami państwowymi
w godz. 9:00–16:00, w lipcu
i sierpniu do godz. 17:00;
nieczynne 1.1., Poniedziałek
Wielkanocny, 24.12., 25.12.,
26.12. i każdy 1. poniedziałek
w miesiącu

Konieczność rezerwacji dla grup powyżej 5 osób,
www.cez.cz

Nazwa najbliższego Dukovany, EDU (autobus)
przystanku komunikacji
publicznej

Elektrownia jądrowa Temelín
Charakter wystawy centrum informacyjne
Prowadzona przez ČEZ, a. s.
Ulica, nr budynku Jaderná elektrárna Temelín

(zameczek Vysoký Hrádek
obok elektrowni)

Kod pocztowy i miejscowość 373 05 Temelín – elektrárna
Telefon 381 102 639
Faks 381 104 900
E-mail infocentrum.ete@cez.cz
Czynne cały rok, cały tydzień włącznie

ze świętami państwowymi
w godz. 9:00–16:00, w lipcu
i sierpniu do godz. 17:30;
nieczynne 1.1., 24.12., 25.12.,
26.12. i 31.12.

Konieczność rezerwacji dla grup powyżej 5 osób
Nazwa najbliższego Temelín, Březí u Týna, JE
przystanku komunikacji (autobus)
publicznej

Elektrownia zasilana węglem Ledvice
Charakter wystawy centrum informacyjne
Prowadzona przez ČEZ Správa majetku, s.r.o.
Ulica, nr budynku Bílina 141
Kod pocztowy i miejscowość 418 48 Bílina
Charakter wystawy 411 102 313
E-mail infocentrum.ele@cez.cz
Czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00–16:00; w święta
państwowe nieczynne

Konieczność rezerwacji dla grup powyżej 10 osób
Nazwa najbliższego Chudeřice, závod (autobus);
przystanku komunikacji Chotějovice (pociąg)
publicznej

Elektrownia zasilana węglem Tušimice
Charakter wystawy zwiedzanie elektrowni
Prowadzona przez ČEZ, a. s.
Ulica, nr budynku Elektrárny Tušimice, Kadaň 9
Kod pocztowy i miejscowość 432 01 Kadaň
Telefon 720 733 105

724 551 232
E-mail marie.tuckova@cez.cz
Czynne cały rok, cały tydzień włącznie

ze świętami państwowymi
w godz. 9:00–16:00, w lipcu
i sierpniu do godz. 17:30;
nieczynne 1.1., 24.12., 25.12.,
26.12. i 31.12.

Konieczność rezerwacji tak
Nazwa najbliższego Tušimice, I. ELNA (autobus)
przystanku komunikacji
publicznej
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Centrum informacyjne spółki Severočeské doly a.s.
Charakter wystawy centrum informacyjne
Prowadzona przez AGENTURA MODUA s.r.o.
Ulica, nr budynku Boženy Němcové 5359
Kod pocztowy i miejscowość 430 01 Chomutov
Telefon 474 604 636
E-mail infocentrum@sdas.cz

(www.infocentrumsdas.cz)
Czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00–11:30,
12:10–16:00
w święta państwowe nieczynne

Konieczność rezerwacji tylko dla grup
Nazwa najbliższego Chomutov, Palackého
przystanku komunikacji (autobusy miejskie
publicznej i podmiejskie, trolejbus);

Chomutov, autobusové
nádraží (autobusy
dalekobieżne)

Kopalnia Nástup Tušimice
Charakter wystawy kopalnia odkrywkowa
Prowadzona przez Severočeské doly a.s.
Kod pocztowy i miejscowość 432 01 Kadaň
Telefon 474 602 956
Faks 474 602 957
E-mail hoffmanova@sdas.cz
Czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 6:00–14:00
Konieczność rezerwacji tak
Nazwa najbliższego Tušimice, důl Merkur
przystanku komunikacji (autobus)
publicznej

Kopalnia Bílina
Charakter wystawy kopalnia odkrywkowa
Prowadzona przez Severočeské doly a.s.
Ulica, nr budynku Důlní 375/89
Kod pocztowy i miejscowość 418 29 Bílina
Telefon 417 805 012
Faks 417 804 002
E-mail bila@sdas.cz
Czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 6:00–14:00
Konieczność rezerwacji tak
Nazwa najbliższego Bílina, aut. nádr. (autobus);
przystanku komunikacji Bílina (pociąg)
publicznej

Elektrownia ELCHO
Charakter wystawy zwiedzanie elektrowni
Prowadzona przez Elektrociepłownia Chorzów

ELCHO sp. z o.o.
Ulica, nr budynku M. Skłodowskiej-Curie 30
Kod pocztowy i miejscowość 41-503 Chorzów
Telefon +48 327 714 001
Faks +48 327 714 020
E-mail anna.kotlarska@cezpolska.pl
Czynne po uzgodnieniu
Konieczność rezerwacji tak
Nazwa najbliższego Chorzów, plac Jana (autobus)
przystanku komunikacji
publicznej

Elektrownia Skawina
Charakter wystawy zwiedzanie elektrowni
Prowadzona przez Elektrownia Skawina S.A.
Ulica, nr budynku ul. Piłsudskiego 10
Kod pocztowy i miejscowość 32-050 Skawina
Telefon +48 122 772 000
Faks +48 122 778 618
E-mail teresa.detyna@cezpolska.pl
Czynne po uzgodnieniu
Konieczność rezerwacji tak
Nazwa najbliższego Skawina, Elektrownia
przystanku komunikacji (autobus)
publicznej
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Informacje dla akcjonariuszy
i inwestorów

Kalendarium finansowe Data
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ za 2012 r. zbadane przez biegłego rewidenta 28.2.2013 r.
Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. za 2012 r. zbadane przez biegłego rewidenta 28.2.2013 r.
Skonsolidowane wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za 2012 r. 28.2.2013 r.

Konferencja prasowa 28.2.2013 r.
Telekonferencja (w języku angielskim) 28.2.2013 r.

Raport roczny Grupy ČEZ za 2012 r. – w wersji elektronicznej w języku czeskim, angielskim i polskim,
wersja drukowana tylko w języku czeskim 30.4.2013 r.
Raport roczny Grupy ČEZ za 2012 r. – wersja drukowana w języku polskim 3.5.2013 r.
Nieaudytowane skonsolidowane wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za I kwartał 2013 r. 7.5.2013 r.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 7.5.2013 r.
Konferencja prasowa 7.5.2013 r.
Telekonferencja (w języku angielskim) 7.5.2013 r.

Nieaudytowane wyniki gospodarcze ČEZ, a. s. za I kwartał 2013 r. 7.5.2013 r.
Wykazy księgowe 7.5.2013 r.

Raport roczny Grupy ČEZ za 2012 r. – wersja drukowana w języku angielskim 15.5.2013 r.
Zwyczajne walne zgromadzenie 19.6.2013 r.
Nieaudytowane skonsolidowane wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za I półrocze 2013 r. 8.8.2013 r.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 8.8.2013 r.
Konferencja prasowa 8.8.2013 r.
Telekonferencja (w języku angielskim) 8.8.2013 r.

Nieaudytowane wyniki gospodarcze ČEZ, a. s. za I półrocze 2013 r. 8.8.2013 r.
Wykazy księgowe 8.8.2013 r.

Raport półroczny Grupy ČEZ za 2013 r. 2.9.2013 r.
Nieaudytowane skonsolidowane wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za I–III kwartał 2013 r. 12.11.2013 r.

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12.11.2013 r.
Konferencja prasowa 12.11.2013 r.
Telekonferencja (w języku angielskim) 12.11.2013 r.

Nieaudytowane wyniki gospodarcze ČEZ, a. s. za I–III kwartał 2013 r. 12.11.2013 r.
Wykazy księgowe 12.11.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ za 2013 r. zbadane przez biegłego rewidenta 27.2.2014 r.
Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. za 2013 r. zbadane przez biegłego rewidenta 27.2.2014 r.
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Kontakty
Rzecznicy prasowi Grupy ČEZ
Ladislav Kříž ladislav.kriz@cez.cz +420 211 042 383
Barbora Půlpánová barbora.pulpanova@cez.cz +420 211 042 603
Lista kontaktów regionalnych w Republice Czeskiej www.cez.cz/cs/kontakty/pro-media.html
Relacje z inwestorami
Barbara Seidlová barbara.seidlova@cez.cz +420 211 042 529
Dana Fuková dana.fukova@cez.cz +420 211 042 514
Strony internetowe www.cez.cz
Pavel Foršt pavel.forst@cez.cz +420 211 043 362
Martin Schreier martin.schreier@cez.cz +420 211 042 612
Fundacja ČEZ www.nadacecez.cz
Michaela Žemličková michaela.zemlickova@cez.cz +420 211 046 720
Linia obsługi klienta w Republice Czeskiej
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
adres pocztowy: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň +420 840 840 840
Linia obsługi klienta w Bułgarii zaklienta@cez.bg 0700 10 010 (numer wybierany w Bułgarii)
Linia obsługi klienta w Rumunii cez_crc@cez.ro 0251-929 (numer wybierany w Rumunii)
Linia obsługi klienta na Słowacji cez@cez.sk 0850 888 444 (numer wybierany na Słowacji)
Internetowe biuro handlowe www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/virtualni-obchodni-kancelar.html
Rzecznik praw klientów Grupy ČEZ www.cez.cz/edee/qf/cs/quickforms/ombudsman
w Republice Czeskiej
Josef Sedlák
adres pocztowy: Ombudsman ČEZ
Hvězdova 1716/2b, 140 62 Praga 4 nie ma możliwości kontaktu telefonicznego
Rzecznik praw klientów Grupy ČEZ w Bułgarii cez.ombudsman@cez.bg
Radosław Dimitrow
kontakt korespondencyjny: +359 (0)2 8958 450
ul. Georgi Sava Rakovski 140, 1000 Sofia faks: +359 (0)2 8959 770

Prezentacja elektroniczna Grupy ČEZ

Komunikacja prowadzona przez Grupę ČEZ za pośrednictwem Internetu ułatwia akcjonariuszom i innym zainteresowanym
osobom dostęp do odpowiednich informacji.
Grupa ČEZ prezentuje się w formie kompleksowego serwisu informacyjnego włącznie z wiadomościami multimedialnymi
pod adresem internetowym www.cez.cz. Strona internetowa Grupy ČEZ zwyciężyła w ostatnim rankingu branżowym konkursu
Web Top 100 w kategorii stron poświęconych przemysłowi i energetyce w latach 2011 i 2012.
Informacje na stronie są do dyspozycji w języku czeskim i angielskim a częściowo także w języku niemieckim. Wybrane
komunikaty są publikowane także w języku polskim.
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W ciągu 2012 r. stronę www.cez.cz odwiedziło niemalże 2,4 miliona użytkowników, co stanowi wzrost o 19 % w stosunku
do ubiegłego roku. Ponad połowa odwiedzających stronę to internauci trafiający na nią po raz pierwszy. Równocześnie według
statystyki Google Analytics internauci spędzają na stronie średnio powyżej 4 minut a jedna trzecia spośród nich regularnie powraca.
Prezentacja internetowa Grupy ČEZ w poszczególnych krajach jej działalności przyjmuje formę stron o ujednoliconej szacie
graficznej. Wielojęzyczny portal internetowy oparty na wyjątkowej koncepcji, którego podstawę stanowi czeska strona
internetowa, działa pod adresem www.cez.bg dla Bułgarii, www.cez.hu dla Węgier, www.cez.ro dla Rumunii, www.cezpolska.pl
dla Polski i www.cez.sk dla Słowacji. Strony, za wyjątkiem ostatnich dwóch spośród nich, zawierają informacje w pewnym
zakresie także w języku angielskim. Zawierają one opisy działalności prowadzonej w danym kraju, przegląd wydarzeń
lokalnych oraz informacje dla klientów. Przed utratą kontroli nad albańską spółką dystrybucyjną w oparciu o tę koncepcję
funkcjonowała także strona www.cez.al.
W 2012 r. udoskonalono samoobsługę internetową ČEZ ON-LINE, która stanowi usługę zwiększającą komfort korzystania
z produktów i usług. Za jej pośrednictwem można uzyskać dostęp do kompleksowych informacji dotyczących punktu
odbiorczego, dokumentów księgowych, można wprowadzić samodzielnie dane z licznika energii lub zawrzeć umowę dostaw
gazu. Nowo zarejestrowani użytkownicy będą mogli od jesieni korzystać ze służby asystencyjnej ČEZ ASISTENT bezpłatnie
przez okres jednego roku.
Wśród usług świadczonych klientom w trybie on-line także w 2012 r. ważne miejsce zajmował nowy samoobsługowy Geoportal
Grupy ČEZ geoportal.cez.cz umożliwiający budowniczym i projektantom uzyskanie opinii na temat lokalizacji sieci oraz
komfortowy dostęp do innych potrzebnych informacji od spółek ČEZ ICT Services i ČEZ Distribuce. Dotychczas skorzystało
z niego ponad dwieście tysięcy użytkowników.

Oprócz tych stron źródłem dodatkowych informacji są także tematyczne microsites (prezentacje internetowe będące
uzupełnieniem zasadniczej strony internetowej):
1) www.cezregiony.cz, gdzie prezentowane są projekty, w które Grupa ČEZ angażuje się w poszczególnych regionach

Republiki Czeskiej.
2) www.kdejinde.cz, gdzie zamieszczane są informacje o wolnych miejscach pracy oraz o korzyściach związanych z pracą

w Grupie ČEZ.
3) www.futuremotion.cz oraz wwww.elektromobilita.cz prezentują projekt FutureMotion.
4) strony sprzedażowe www.levnyplynodcez.cz oraz www.cez.cz/etarif informują o korzystnych ofertach dla klientów i zawierają

praktyczne kalkulatory cen.
5) www.cez.cz/business przedstawia informacje dla klientów biznesowych, włącznie z możliwością dołączenia do programu

klienckiego ČEZ Business Club.

Grupa ČEZ wydaje ponadto szereg czasopism tematycznych, których pełne wersje lub wersje on-line można znaleźć w Internecie:
1) kwartalnik dla klientów ČEZ Info przeznaczony dla klienteli firmowej, w którym publikowane są aktualności dotyczące

Grupy ČEZ i energetyki: www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/ke-stazeni/magazin-cez-info.html.
2) magazyn lifestylowy Prąd (Šťáva) przeznaczony dla klientów z segmentu retail: www.stava.cz.
3) Czasopismo dla pracowników (11 numerów rocznie) ČEZ News, w którym wydarzenia w Grupie ČEZ są omawiane na bardziej

szczegółowym poziomie: www.cez.cz/cs/pro-media/casopis-cez-news.
4) Czasopismo elektrowni jądrowej Dukovany nazwane Informator (Zpravodaj) przeznaczone dla mieszkańców okolic tej elektrowni:

www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/edu/informacni-centrum/zpravodaj.html
lub w wersji on-line www.zpravodajedu.cz.

5) czasopismo elektrowni jądrowej Temelín nazwane Temelinki (Temelínky) informuje o aktualnych działaniach i wydarzeniach
w okolicach elektrowni: www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderne-elektrarny-cez/ete/informacni-centrum/
temelinky.html.

6) e-zin (czasopismo w postaci elektronicznej) Trzeci Biegun (Třetí pól) popularyzuje naukę i technikę, przy czym nacisk
kładziony jest na energetykę: www.3pol.cz.

7) strona informacyjna zawierająca aktualności dotyczące energii i energetyki, sponsorowana przez Grupę ČEZ na Węgrzech,
zamieszczona jest pod adresem www.energiainfo.hu.

8) miesięczny biuletyn Energetyka w UE (Energetika v EU), informujący o przebiegu procesów integracyjnych w dziedzinie
energetyki: www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/evropska-agenda/bulletin-energetika-eu.html.
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Głównie dla osób z branży przeznaczone są dwie strony w języku angielskim: prezentacja dla inwestorów pod adresem
www.cez.cz/cs/pro-investory/prezentace-pro-investory/ oraz nagrania telekonferencji, które odbywają się zawsze w dniach
konferencji prasowych, pod adresem www.cez.cz/cs/pro-investory/kalendar-ir-akci.html. Aby wyświetlić informacje, należy
w obydwu przypadkach wybrać odpowiedni rok.
Grupa ČEZ ponadto z powodzeniem prezentuje się na portalach społecznościowych Facebook i Twitter
(www.twitter.com/SkupinaCEZ).
W ramach Facebooku ČEZ aktualnie administruje 9 stron tematycznych, posiadających łącznie około 25 tysięcy „fanów“. Strony
co miesiąc odwiedza około 50 tysięcy użytkowników, w trakcie kampanii liczba odwiedzających atakuje granicę 100 tysięcy
internautów. Grupa ČEZ korzysta z tego kanału informacyjnego między innymi także do celów komunikacji kryzysowej z ludnością.
Największą liczbą fanów może pochwalić się najmłodsza z nich – „Pro jádro“ („Na rzecz jądra“) (www.facebook.com/projadro),
która została założona przez ČEZ we wrześniu 2012 r. Od tego czasu pozyskała ponad 10 tysięcy fanów.
Kolejna strona „Práce v ČEZ“ („Praca w ČEZ“) (www.facebook.com/PracevCEZu) poświęcona komunikacji rekrutacyjnej,
ma w chwili obecnej prawie 7 000 fanów a w ciągu 2012 r. stanowiła główny kanał komunikacyjnych konkursu dla studentów
pt. „Cool Brigáda“ („Fajna praca dodatkowa“). W ramach konkursu zainteresowani mogli wypróbować możliwość przyszłej
pracy w branży energetycznej i wygrać letni staż w jednym z zakładów Grupy ČEZ.
W ubiegłym roku Grupa ČEZ po raz pierwszy wykorzystała sieci społecznościowe podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Londynie, zakładając stronę „Jsme s vámi“ („Jesteśmy z Wami“) (www.facebook.com/jsmesvami), która zainteresowała
ponad 4 500 fanów. Internauci mogli na niej przy użyciu specjalnej aplikacji nazwanej ČEZ Games spróbować swoich sił
w quizie o tematyce olimpijskiej, strzelaniu z łuku lub rzucie młotem. Z aplikacji skorzystało ponad 22 tysiące użytkowników
a w grę zagrało ponad 13 tysięcy internautów.

Grupa ČEZ oprócz tego prowadzi w sieci facebook także następujące strony:
„ČEZ fandí elektromobilům“ („ČEZ popiera samochody elektryczne“) (www.facebook.com/fandime.elektromobilum),
„O ČEZu více, dozvíš se v IC“ („Więcej o ČEZ dowiesz się w centrach informacyjnych“)
(www.facebook.com/CEZinformacni.centra),
„ČEZ lidem“ („ČEZ dla ludzi“) (www.facebook.com/CEZlidem),
„Geniální panter“ – MFF Karlovy Vary („Panter genialny“ – Międzynarodowy Festiwal Filmowy Karlovy Vary)
(www.facebook.com/genialnipanter),
„Třípól“ („Trójbiegun“), (www.facebook.com/pages/T%C5%99%C3%ADp%C3%B3l/159181350798727),
„ČEZ Slovensko“ („ČEZ Słowacja“) (www.facebook.com/CEZslovensko).

Filmy wideo dotyczące Grupy ČEZ można obejrzeć pod adresem www.youtube.com/user/SkupinaCEZ.
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Wyjaśnienia wybranych pojęć i skrótów

Pojęcie Komentarz
BCPP Burza cenných papírů Praha

Praska Giełda Papierów Wartościowych
Design-to-Cost Ograniczenie decyzji o treści projektu poprzez określenie limitu kosztów

jego realizacji
EBOiR European Bank for Reconstruction and Development

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Elektrownia fotowoltaiczna Elektrownie fotowoltaiczne (słoneczne) składają się z paneli fotowoltaicznych

(słonecznych), w których energia promieniowania słonecznego ulega
przemianie na energię elektryczną. Na powierzchnię panelu słonecznego
docierają cząstki światła nazywane fotonami, przy ich zderzeniu dochodzi
do uwalniania się elektronów, dzięki czemu powstaje prąd elektryczny.

ERE Enti Rregullator i Energjise
Organ regulacyjny rynku energii (w Albanii)

Giełda ICE Giełda IntercontinentalExchange
Giełda obrotu elektronicznego

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
IFC International Finance Corporation

Międzynarodowa korporacja finansowa
Jest częścią grupy Banku Światowego (World Bank).

KPRU Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień
Dokument określa rozdział uprawnień do emisji CO2 na określony okres
handlowy w danym państwie dla poszczególnych instalacji produkujących CO2.
Pierwszy okres handlowy obejmuje lata 2005–2007, drugi 2008–2012,
natomiast trzeci 2013–2020.

MAEA International Atomic Energy Agency (IAEA)
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
Międzynarodowa organizacja prowadząca monitoring wykorzystania energii
jądrowej do celów pokojowych.

Misja OSART Operational Safety Review Team
Jest to badanie weryfikujące sposób eksploatacji i rozwoju elektrowni jądrowych.
Odbywa się na podstawie zalecenia MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej w Wiedniu) co 10 lat na podstawie zaproszenia rządu Republiki
Czeskiej. Służy do porównania stosowanej praktyki w badanej elektrowni
z międzynarodowymi standardami i zaleceniami MAEA na dziewięciu obszarach
merytorycznych, uwagę przywiązuje się także do wspólnego podejścia
wszystkich uczestników do kultury bezpieczeństwa.

Priorytetyzacja Określenie kolejności wykonania poszczególnych działań
URE Urząd Regulacji Energetyki
WANO The World Association of Nuclear Operators

Światowe Stowarzyszenie Operatorów Elektrowni Jądrowych
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Lista stosowanych jednostek i skrótów

Jednostka Komentarz
BHP bezpieczeństwo i higiena pracy
J.kg-1 dżul na kilogram; jednostka wartości opałowej
JO jednostka organizacyjna
OK okres kadencji
t tona; jednostka masy
TJ teradżul; jednostka pracy (energii)
V wolt; jednostka potencjału (napięcia) elektrycznego
W wat; jednostka mocy
Wh watogodzina; jednostka pracy

Metodyka obliczania kluczowych wskaźników Grupy ČEZ

Nazwa wskaźnika Sposób obliczenia
Płynność ogólna Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe
Zadłużenie całkowite Zadłużenie długoterminowe bez części do zapłaty w ciągu 1 roku + Część

krótkoterminowa zadłużenia długoterminowego + Kredyty krótkoterminowe
Całkowity kapitał Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej +

Zadłużenie całkowite
Zadłużenie netto Zadłużenie długoterminowe bez części do zapłaty w ciągu 1 roku + Część

krótkoterminowa zadłużenia długoterminowego + Kredyty krótkoterminowe -
(Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne + Aktywa finansowe o bardzo
wysokiej płynności 1))

Zadłużenie netto / EBITDA Zadłużenie netto / (Zysk przed opodatkowaniem i uwzględnieniem pozostałych
kosztów oraz przychodów + Amortyzacja)

Dywidenda na akcję brutto Dywidenda na akcję przed opodatkowaniem przyznana w roku bieżącym
(wypłacona w okresie sprawozdawczym z zysku za poprzedni rok)

EBIT Zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami
EBITDA Zysk przed opodatkowaniem i uwzględnieniem pozostałych kosztów oraz

przychodów + Amortyzacja
Zainwestowany kapitał Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe i środki trwałe w budowie + wartości

niematerialne i prawne + kapitał operacyjny netto
Rentowność aktywów (ROA) netto Zysk netto / Średnia suma aktywów 3)

Rentowność zainwestowanego kapitału (EBIT + Zawiązanie i rozwiązanie pozostałych rezerw) * (1 - Stawka podatku
(ROIC) dochodowego od osób prawnych) / (Średni zainwestowany kapitał) 3)

Rentowność kapitału własnego Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej / Średni kapitał
(ROE) netto własny akcjonariuszy jednostki dominującej 3)

2) Zysk netto / Średni kapitał własny 3)

1) W 2012 r. zakres definicji aktywów finansowych o bardzo wysokiej płynności został poszerzony o dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności
do 1 roku utrzymywane do terminu wymagalności. Zmiana została zastosowana także do poprzednich okresów.

2) Definicja dla ČEZ, a. s., jeżeli różni się od definicji dla Grupy ČEZ.
3) Wartość średnia = (Wartość na końcu poprzedniego roku + Wartość na końcu danego roku) / 2.
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Spis tabeli i wykresów zamieszczonych
w Raporcie rocznym

Zamieszczone tabele Strona
Zestawienie wybranych wskaźników dla Grupy ČEZ zgodnie z MSSF 014
Akcje 016
Struktura akcjonariuszy – według typu podmiotu 016
Wskaźniki związane z akcjami 018
Informacje o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych (kwoty brutto), o pożyczkach oraz papierach wartościowych 049
Przepływy pieniężne (mld CZK) 067
Analiza segmentów 068–069
Zestawienie wyemitowanych dotychczas niespłaconych obligacji Grupy ČEZ na dzień 31.12.2012 r. 072–075
Koszty inwestycyjne (mln CZK) 078
Nabycie rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (CAPEX) według rodzajów (mln CZK) 078
Zaplanowane inwestycje Grupy ČEZ według rodzajów (mld CZK) 079
Bilans energii elektrycznej (GWh) 080
Produkcja energii elektrycznej według źródeł energii (GWh) 080
Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym (GWh) 080–081
Dostawy ciepła z ciepłowni (TJ) 081
Bilans gazu ziemnego (GWh) 081
Zestawienie głównych wskaźników ČEZ, a. s. (według MSSF) 082
Zaciągnięte kredyty bankowe i inne oraz ich zapadalność 085
Spis elektrowni Grupy ČEZ w Republice Czeskiej 106–109
Spis elektrowni Grupy ČEZ w Polsce 124
Spis elektrowni Grupy ČEZ w Bułgarii 128
Spis elektrowni Grupy ČEZ w Rumunii 132
Spis elektrowni współposiadanych przez Grupę ČEZ w Turcji 135
Spis elektrociepłowni współposiadanych przez Grupę ČEZ w Republice Słowackiej 139
Przyznane uprawnienia oraz produkcja CO2 w 2012 r. (tony) 159
Zużycie i emisje Grupy ČEZ 161
Wydatki związane z badaniami i rozwojem poniesione przez spółki Grupy ČEZ w 2012 r. (mln CZK) 162
Opłaty związane z rejestracją ochronnych znaków towarowych ČEZ, a. s. w 2012 r. (tys. CZK) 163
Darowizny bezpośrednie spółek Grupy ČEZ (mln CZK) 175
Darowizny spółek Grupy ČEZ na rzecz Fundacji ČEZ (mln CZK) 176
Wyniki indywidualne spółek objętych konsolidacją w pełnym zakresie 206–209
Wyniki indywidualne jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw 210–211
Wynagrodzenia dla audytorów zewnętrznych spółek Grupy ČEZ objętych konsolidacją w 2012 r. (mln CZK) 212
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Zamieszczone wykresy Strona
Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ (mld CZK) 015
Struktura zidentyfikowanych akcjonariuszy instytucjonalnych – struktura geograficzna 017
Kształtowanie się kursu akcji ČEZ, a. s. w zestawieniu ze wskaźnikami PX oraz Bloomberg European Utilities Index (%) 018
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Energia elektryczna i uprawnienia emisyjne 100
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Produkcja energii elektrycznej w Rumunii, brutto (GWh) 130
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Struktura pracowników według najwyższego uzyskanego wykształcenia na dzień 31.12.2012 r. 149
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ČEZ, a. s.
Raport o relacjach między podmiotami
powiązanymi za 2012 r.

1. Legenda
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Republika Czeska – Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej
jednostka sprawująca kontrolę

ČEZ, a. s. spółki córki Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej
jednostka kontrolowana, sporządzająca raport

spółki córki ČEZ, a. s. jednostki pośrednio kontrolowane
przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej
spółki wnuczki Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej

jednostki pośrednio kontrolowane przez ČEZ, a. s. jednostki pośrednio kontrolowane
spółki wnuczki ČEZ, a. s. przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej

spółki prawnuczki Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej

jednostki pośrednio kontrolowane przez ČEZ, a. s.
spółki prawnuczki ČEZ, a. s.

jednostki pośrednio kontrolowane przez ČEZ, a. s.
spółki praprawnuczki ČEZ, a. s

stosunek własności w ramach koncernu

relacje opisywane w niniejszym raporcie



2. Schemat struktury koncernu

Patrz samodzielny załącznik pod zakładką na tylnej stronie okładki.

3. Jednostka sprawująca kontrolę oraz podmiot sporządzający Raport o relacjach
między podmiotami powiązanymi

Republika Czeska – Ministerstwo Finansów – jednostka sprawująca kontrolę
Nazwa Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej
Z siedzibą pod adresem Letenská 525/15, 118 10 Praga 1
Nr identyfikacyjny (REGON): 00006947

ČEZ, a. s. – jednostka kontrolowana – sporządzająca raport
Spółka ČEZ, a. s.
Z siedzibą pod adresem Duhová 2/1444, 140 53 Praga 4
Nr identyfikacyjny (REGON): 45274649

Zarejestrowana w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, pozycja 1581.

Wysokość udziału w akcjach Jednostka sprawująca kontrolę – Ministerstwo Finansów
Republiki Czeskiej – na dzień 31.12.2012 r. miała w posiadaniu
69,37 % akcji ČEZ, a. s.

Raport o relacjach między podmiotami powiązanymi sporządzono zgodnie z § 66a, ust. 9 Kodeksu handlowego za okres
1.1.2012 r. – 31.12.2012 r.

4. Lista alfabetyczna spółek – członków koncernu

Patrz samodzielny załącznik pod zakładką na tylnej stronie okładki.
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5. Relacje oparte na stosunkach umownych

Zawarte umowy lub zaakceptowane zamówienia między spółką ČEZ, a. s. a jej jednostkami powiązanymi, czyli między jednostką
sprawującą kontrolę a jednostką kontrolowaną oraz między jednostką kontrolowaną a innymi jednostkami pozostającymi
pod kontrolą tej samej jednostki w okresie sprawozdawczym:

spółka akcyjna ČEPRO, a.s.
Umowa nr 4400011154 o magazynowaniu, zakupie i sprzedaży paliw z dnia 25 czerwca 2011 r. Umowa ta została zawarta
na czas określony od 1.7.2011 r. do 30.6.2019 r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie magazynowania, rotacji, uzupełniania
i ekspedycji oleju napędowego, będącego własnością spółki ČEPRO, a.s., w zbiornikach zlokalizowanych w obiektach
elektrowni jądrowej Dukovany i elektrowni jądrowej Temelín.

České aerolinie a.s.
Zamówienie nr 4100531846 na organizację seminarium na temat „Standardy komunikacji w lotnictwie“ z dnia 10 maja 2012 r.
dla wybranych pracowników ČEZ, a. s.

Letiště Praha, a. s.
Zamówienie nr 4100032408 dotyczące odprawy VIP na lotnisku Ruzyně.

Wyżej określona umowa i zamówienia zostały zawarte i zaakceptowane na standardowych warunkach handlowych,
zgodnie z którymi ustalono także świadczenia i zapłatę za te świadczenia. Spółka ČEZ, a. s. nie poniosła w wyniku tych
relacji handlowych żadnej szkody.

6. Inne relacje

Spółka ČEZ, a. s. nie podejmowała żadnych innych czynności prawnych i żadnych działań w interesie jednostek powiązanych
ani z ich inicjatywy.
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7. Pozostałe informacje

7.1. Poufność informacji
W ramach koncernu jako poufne traktowane są informacje i fakty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jednostek
powiązanych oraz informacje określone jako poufne przez któregoś z członków koncernu. Jako poufne traktowane są także
wszelkie informacje dotyczące stosunków handlowych, które mogłyby osobno lub w połączeniu z innymi informacjami
spowodować szkodę którejkolwiek z jednostek wchodzących w skład koncernu. Z tego względu punkt 5. niniejszego raportu
nie zawiera informacji o cenach lub ilościach.

7.2. Opinia biegłego rewidenta dotycząca Raportu o relacjach między jednostkami powiązanymi za 2012 r.
Niniejszy Raport o relacjach między podmiotami powiązanymi został zweryfikowany przez biegłego rewidenta – spółkę Ernst & Young
Audit, s.r.o., numer licencji 401. Opinia biegłego rewidenta została zamieszczona w Raporcie rocznym Grupy ČEZ za 2012 r.

7.3. Spółki, które nie udzieliły informacji
Chociaż jednostka sporządzająca raport dołożyła wszelkich starań, jakich można od niej rozsądnie wymagać, aby pozyskać
informacje potrzebne do sporządzenia niniejszego raportu, od poniższych jednostek wchodzących w skład koncernu nie udało
się pozyskać potrzebnych informacji:
Hotelinvest a.s. w upadłości
HOLDING KLADNO a.s. „w likwidacji“
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice w upadłości
BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. (rozpoczęto postępowanie insolwencyjne)
Ormilk, a.s. w likwidacji

8. Zakończenie

Raport o relacjach między podmiotami powiązanymi za 2012 r. został sporządzony w terminie określonym ustawowo na zlecenie
organu statutowego ČEZ, a. s.
Raport opracowano według najlepszej wiedzy jednostki sporządzającej i informacji uzyskanych przez nią z dostępnych
materiałów wyjściowych i dokumentów, z dołożeniem wszelkich starań.
Dane dotyczące koncernu Republiki Czeskiej opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez akcjonariusza
większościowego.
Opinia biegłego rewidenta została zamieszczona w Raporcie rocznym Grupy ČEZ za 2012 r.
Raport przedstawiono do weryfikacji radzie nadzorczej, która ustosunkuje się do niego na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki.

Praga, 12 marca 2013 r.

Ing. Daniel Beneš, MBA Ing. Martin Novák, MBA
prezes zarządu wiceprezes zarządu
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Informacje uzupełniające
dotyczące członków Grupy ČEZ
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Wyniki indywidualne spółek objętych konsolidacją w pełnym zakresie

Nr porz. Spółki objęte konsolidacją Przychody Koszty EBITDA
w pełnym zakresie operacyjne operacyjne

2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks
2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r.

(mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%)
Republika Czeska

1 ČEZ, a. s. 108 147 95 -72 894 95 48 514 98

2 Centrum výzkumu Řež s.r.o. 215 110 -217 115 18 64

3 ČEZ Bohunice a.s. – – -3 7 -3 169

4 ČEZ Distribuce, a. s. 52 349 103 -46 050 107 12 607 91

5 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 4 395 97 -3 855 98 1 292 95

6 ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 1 214 100 -1 171 100 47 86

7 ČEZ Energetické služby, s.r.o. 544 94 -514 97 62 73

8 ČEZ Energo, s.r.o. 391 – -341 165 77 119

9 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 678 109 -623 104 58 204

10 ČEZ ICT Services, a. s. 4 476 98 -3 700 102 2 284 97

11 ČEZ Logistika, s.r.o. 4 491 109 -3 964 108 531 110

12 ČEZ Měření, s.r.o. 1 920 100 -1 654 99 310 113

13 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 910 112 -895 153 23 5

14 ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 1 918 – -1 236 > 500 1 420 –

15 ČEZ Prodej, s.r.o. 76 508 99 -72 292 96 4 595 185

16 ČEZ Správa majetku, s.r.o. 2 214 100 -1 609 94 861 110

17 ČEZ Teplárenská, a.s. 3 143 159 -3 035 164 402 113

18 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 1 199 98 -1 083 100 116 82

19 Elektrárna Dětmarovice, a.s. – – -1 – -1 –

20 Elektrárna Chvaletice a.s. 4 870 112 -3 268 119 2 098 106

21 Elektrárna Mělník III, a. s. – – -1 – -1 –

22 Elektrárna Počerady, a.s. 2 223 – -868 – 1 496 –

23 Elektrárna Tisová, a.s. – – -1 – -1 –

24 Energetické centrum s.r.o. 172 100 -132 104 67 93

25 Energotrans, a.s. 3 859 – -2 379 – 1 772 –

26 MARTIA a.s. 322 110 -314 109 12 128

27 PPC Úžín, a.s. – 31 -46 > 500 -46 > 500

28 PRODECO, a.s. 903 29 -895 29 17 74

29 SD - 1.strojírenská, a.s. 1 387 137 -1 319 135 85 152

30 SD - Autodoprava, a.s. 644 101 -597 98 171 104

31 SD - Kolejová doprava, a.s. 903 122 -643 148 314 88

32 SD - KOMES, a.s. 1 058 123 -1 053 109 7 – -

33 SD - Rekultivace, a.s. 1 652 129 -1 456 122 207 224

34 Severočeské doly a.s. 10 537 97 -8 308 104 4 391 92

35 STE - obchodní služby spol. s r.o. w likwidacji – – – 4 – 122

36 ŠKODA PRAHA a.s. 95 70 -86 70 8 73

37 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 17 464 115 -16 935 112 535 > 500

38 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 532 104 -510 104 36 102

39 Teplárna Trmice, a.s. 1 051 88 -917 75 408 154

40 ÚJV Řež, a. s. 1 482 89 -1 332 87 248 113
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Odpisy Zysk netto Aktywa razem Kapitał własny Rzeczywista liczba
amortyzacyjne pracowników na dzień 31.12.
2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks

2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r.
(mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (osób) (%)

-13 261 103 35 336 95 538 873 107 210 911 110 5 722 96

-20 95 -3 – 923 144 246 99 188 109

– – -5 – 3 209 100 3 209 100 – –

-6 308 103 4 759 79 131 322 101 88 546 100 1 191 98

-752 100 437 89 7 269 96 5 910 99 1 878 97

-3 64 35 89 446 107 133 123 31 111

-31 88 23 64 549 98 457 105 262 97

-26 151 44 136 889 123 584 108 58 121

-4 102 44 216 221 80 82 69 386 102

-1 507 106 632 84 5 518 79 4 165 78 512 102

-5 99 425 110 1 034 114 645 107 163 96

-45 208 218 107 863 94 455 103 1 022 100

-7 3 13 16 388 9 262 11 104 92

-739 – -4 328 13 301 > 500 3 627 > 500 2 –

-379 100 3 383 190 27 357 109 9 050 123 228 105

-257 93 483 117 4 821 103 4 475 105 242 100

-293 129 95 89 4 464 124 3 549 121 253 119

– 102 90 79 383 84 112 83 865 102

– – -1 – 1 – 1 – – –

-497 124 1 105 110 7 219 101 5 593 105 225 99

– – -1 – 19 – 19 – – –

-141 – 980 – 10 308 – 7 251 – 269 –

– – -1 – 19 – 19 – – –

-26 101 28 90 322 89 85 89 50 102

-292 – 2 067 – 7 066 – 6 352 – 192 –

-4 97 5 290 141 86 51 108 141 125

– – -46 > 500 108 70 107 70 3 –

-8 90 7 73 1 799 178 155 98 95 138

-17 109 55 171 644 104 193 113 618 103

-123 92 38 162 655 103 554 103 443 102

-54 110 211 85 884 108 698 110 538 131

-2 43 1 – 388 112 195 101 15 60

-11 101 160 238 647 62 243 161 58 98

-2 162 114 2 584 103 31 967 106 20 259 107 3 432 99

– – – 122 2 83 1 82 – –

– – 2 13 497 81 223 69 21 124

-6 77 396 > 500 7 226 64 601 294 497 96

-14 98 18 105 313 109 196 105 89 98

-274 98 77 – 4 197 91 3 343 90 288 83

-98 114 108 91 2 485 108 1 373 109 763 92
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Nr porz. Spółki objęte konsolidacją Przychody Koszty EBITDA
w pełnym zakresie operacyjne operacyjne

2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks
2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r.

(mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%)
Rzeczpospolita Polska

41 A.E. Wind sp. z o.o. – – -1 194 -1 194
42 Baltic Green I sp. z o.o. – – 0 – – – – – – – 3 – 3 – – –
43 Baltic Green II sp. z o.o. – – 0 – – – – – – – 3 – 3 – – –
44 Baltic Green III sp. z o.o. – – 0 – – – – – – – 3 – 3 – – –
45 CEZ Nowa Skawina S.A. 1 25 -4 63 -3 145
46 CEZ Polska sp. z o.o. 170 101 -160 98 21 123
47 CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. 62 107 -57 106 5 133
48 CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. – – -2 228 -2 226
49 CEZ Trade Polska sp. z o.o. 359 178 -350 165 9 – – 1
50 Eco-Wind Construction S.A. 2 – -34 183 -29 182
51 Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 2 279 117 -1 001 117 1 496 117
52 Elektrownia Skawina S.A. 1 700 96 -1 272 92 721 101
53 Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o. – – – 192 0 > 500
54 F.W. Tolkowiec sp. z o.o. – – – 86 0 86
55 Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o. – – – 112 0 156
56 Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o. – – – 111 0 173
57 Mega Energy sp. z o.o. – – – 86 0 86

Republika Bułgarii
58 CEZ Bulgaria EAD 1 564 110 -1 521 108 96 146
59 CEZ Bulgarian Investments B.V. – – -47 106 -47 127
60 CEZ Elektro Bulgaria AD 17 278 111 -17 285 111 -7 –
61 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD 8 275 146 -7 606 139 1 445 154
62 CEZ Trade Bulgaria EAD 1 527 130 -1 552 140 -25 –
63 ECO Etropol AD – – 0 – – – – – – – 4 – – – – –
64 Free Energy Project Oreshets EAD 34 – -15 380 28 –
65 TEC Varna EAD 2 169 57 -2 320 80 141 12

Rumunia
66 CEZ Distributie S.A. 4 989 101 -3 968 99 1 824 105
67 CEZ Romania S.A. 758 93 -724 94 45 83
68 CEZ Trade Romania S.R.L. 596 104 -595 104 1 57
69 CEZ Vanzare S.A. 9 160 113 -8 458 103 703 –
70 M.W. Team Invest S.R.L. 597 191 -173 119 550 196
71 Ovidiu Development S.R.L. 225 > 500 -12 90 320 –
72 TMK Hydroenergy Power S.R.L. 24 – -30 63 2 73
73 Tomis Team S.R.L. 1 068 140 240 – 1 752 194

Republika Albanii
74 CEZ Albania Sh.A. 232 112 -459 229 -224 –
75 CEZ Trade Albania Sh.P.K. 100 31 -218 68 -117 –
76 CEZ Shpërndarje Sh.A. 6 553 80 -12 959 161 -5 790 –

Republika Federalna Niemiec
77 CEZ Deutschland GmbH – – -1 51 -1 52

Królestwo Niderlandów
78 CEZ Chorzow B.V. – – -3 57 -3 57
79 CEZ International Finance B.V. – – -5 44 -5 44
80 CEZ MH B.V. – – -3 63 -3 63
81 CEZ Poland Distribution B.V. 24 – -94 196 -70 146
82 CEZ Silesia B.V. – – -3 87 -3 87

Irlandia
83 CEZ Finance Ireland Ltd. – – -2 39 -2 39
84 CEZ International Finance Ireland Ltd. – – -3 313 -3 313

Republika Słowacka
85 CEZ Slovensko, s.r.o. 6 972 121 -6 585 109 387 –

Węgry
86 CEZ Magyarország Kft. 1 919 97 -1 944 93 -25 23

Federacja Rosyjska
87 CEZ RUS OOO – – -3 252 -3 254

Serbia
88 CEZ Srbija d.o.o. 246 26 -240 26 6 > 500

Bośnia i Hercegowina
89 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. 11 > 500 -12 > 500 -1 165
90 NERS d.o.o. 0 – -1 126 -1 143

Ukraina
91 CEZ Ukraine LLC – – – 18 – 19

Cypr
92 Taidana Limited – – -1 > 500 -1 > 500
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Odpisy Zysk netto Aktywa razem Kapitał własny Rzeczywista liczba
amortyzacyjne pracowników na dzień 31.12.
2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks

2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r.
(mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (osób) (%)

– – -1 329 8 338 -1 > 500 – –
– – – – 3 – 3 – – –
– – – – 3 – 3 – – –
– – – – 3 – 3 – – –
– 225 -3 50 147 99 -11 144 – –

-11 90 8 230 829 97 48 130 65 103
– – 5 129 26 135 16 150 24 96
– – – 73 36 105 36 105 – –
– 133 -12 138 196 318 18 107 8 89
-2 > 500 -37 – 606 145 393 97 16 –

-218 112 1 020 125 7 979 110 5 748 109 121 98
-293 90 347 156 5 448 113 3 727 112 193 96

– – -1 > 500 13 133 -1 289 – –
– – – 92 – 164 – 251 – –
– – – 304 9 133 – 410 – –
– – – 337 10 130 – 440 – –
– – – 92 – 164 – 251 – –

-53 101 34 456 719 85 56 249 679 98
– – -40 138 1 032 100 938 93 – –
– 90 8 25 3 433 119 919 98 68 100

-777 102 607 348 10 772 113 7 698 106 2 603 98
– 111 -24 – 204 113 62 70 5 100
– – – – 4 – – – – –
-9 – 14 – 218 418 12 – – –

-291 98 -133 – 3 570 80 3 002 84 441 92

-803 102 991 115 14 601 96 12 048 97 1 251 94
-11 134 18 65 2 658 106 154 133 509 98

– – – 99 120 143 11 97 5 125
– – 818 – 2 829 158 547 – 45 102

-126 111 200 > 500 3 581 102 601 142 0 –
-107 – 60 – 11 439 225 3 – 0 –

-9 76 -5 39 780 172 184 92 25 34
-444 102 616 – 15 094 85 2 550 139 14 156

-3 114 -268 – 127 50 -254 – 233 95
– 112 -120 > 500 58 27 -114 – 2 100

-616 102 -6 420 > 500 8 205 94 -6 175 – 4 123 96

– – -1 51 34 96 34 96 – –

– – 913 436 2 204 173 1 368 311 – –
– – 368 88 9 198 93 779 65 – –
– – 1 015 61 14 892 91 175 – – –
– – -107 231 3 007 103 2 100 96 – –
– – 13 25 1 006 100 992 100 – –

– – -2 41 8 289 100 8 288 100 – –
– – -3 316 8 418 97 8 415 97 – –

– 42 294 – 2 064 113 548 > 500 24 126

– 111 -26 22 356 96 39 – 8 100

– 65 -3 252 31 92 31 91 – –

– 86 3 – 75 34 9 138 2 100

– – -1 227 19 100 18 98 – –
– – -1 68 13 109 13 108 – –

– – – – – – – – – –

– – -1 > 500 2 – 1 – – –
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Wyniki indywidualne jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw

Nr porz. Jednostki stowarzyszone i wspólne przedsiębiorstwa Przychody operacyjne Koszty operacyjne
2012 r. Indeks 2012 r. Indeks

2012/2011 r. 2012/2011 r.
(mln CZK) (%) (mln CZK) (%)

Republika Czeska
1 LOMY MOŘINA spol. s r.o. 223 97 -220 99

Węgry
2 MOL - CEZ European Power Hungary Kft. 21 178 -12 > 500

Królestwo Niderlandów
3 CM European Power International B.V. 0 – -4 104

Republika Słowacka
4 CM European Power International s. r. o. 0 0 -208 > 500

5 CM European Power Slovakia, s. r. o. 3 728 107 -3 532 109

6 Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. 30 83 -141 90

7 JESS Invest, s.r.o. 0 – -6 326

Republika Turcji
8 Akcez Enerji A.S. 0 – -7 49

9 Aken B.V. 0 – 0 81

10 Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. 0 – -1 33

11 Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. 6 271 159 -6 148 155

12 Akenerji Elektrik Üretim A.S. 4 331 101 -3 939 111

13 Akka Elektrik Üretim A.S. 3 > 500 132 –

14 Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 583 152 -339 133

15 AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. 0 – -2 216

16 AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. 0 – -2 88

17 Egemer Elektrik Üretim A.S. 0 – -9 92

18 Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. 188 363 -147 273

19 Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 18 937 138 -17 814 144

20 Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S. – – -2 –
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EBITDA Amortyzacja Zysk netto Aktywa razem Kapitał własny
2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks 2012 r. Indeks

2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r. 2012/2011 r.
(mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%) (mln CZK) (%)

2 30 0 – 2 29 415 95 363 98

9 85 0 – 12 34 756 95 309 109

-4 104 0 – -257 – 2 638 106 1 596 84

-208 > 500 0 102 -210 > 500 5 3 3 2

193 77 2 – 223 86 5 336 116 1 739 100

-86 91 -25 94 -66 94 5 753 96 5 746 96

-6 326 0 – -5 > 500 93 91 93 93

-7 47 0 – 1 088 – 10 831 103 4 786 130

0 81 0 – 0 > 500 28 99 28 98

-1 32 0 102 0 2 31 101 31 101

121 – 2 – 77 – 624 85 187 170

820 74 -428 115 511 – 22 534 113 8 124 105

136 – -1 > 500 139 – 1 8 1 –

401 169 -156 144 216 – 5 893 104 2 216 278

-2 251 0 103 23 41 830 136 827 137

-2 88 0 73 -1 – 156 101 155 101

-9 91 0 337 -305 > 500 8 463 186 682 60

131 > 500 -90 > 500 -27 15 3 631 122 467 171

1 122 87 0 – 960 90 7 329 109 2 187 102

-2 – 0 – -2 – 5 – 1 –



Wynagrodzenia dla audytorów zewnętrznych spółek Grupy ČEZ objętych konsolidacją w 2012 r. (mln CZK)

Usługi Doradztwo Doradztwo Pozostałe Razem
audytorskie podatkowe ekonomiczne

i organizacyjne
ČEZ, a. s. 22,0 2,6 22,3 – 46,9

Spółki Grupy ČEZ objęte pełną konsolidacją 56,7 1,8 13,3 18,4 90,2

Grupa ČEZ razem 78,7 4,4 35,6 18,4 137,1
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Raport niezależnego biegłego rewidenta

Dla akcjonariuszy spółki ČEZ, a. s.:
Zbadaliśmy załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku
składające się z skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania
z całkowitych dochodów, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów
pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz podsumowania istotnych polityk rachunkowości oraz innych not objaśniających.
Informacje dotyczące Grupy CEZ zostały zawarte w nocie 1 i 7 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność Kierownictwa za Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Zarząd spółki ČEZ, a. s. ponosi odpowiedzialność za sporządzenie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz rzetelne przedstawienie rzeczywistości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w brzmieniu
zatwierdzonym przez Unię Europejską a także za posiadanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego, iż skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone bez istotnych nieprawidłowości spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach oraz
Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej z uwzględnieniem wytycznych Izby Biegłych Rewidentów Republiki
Czeskiej dotyczących ich stosowania. Standardy te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnie z wymogami etyki oraz
zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że załączone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Badanie obejmuje przeprowadzenie procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i ujawnień
zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta,
w tym na ocenie ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego, spowodowanych
oszustwami lub błędami. W dokonywaniu tego osądu, biegły rewident bierze pod uwagę kontrole wewnętrzne odpowiednie
dla sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdań finansowych jednostki, w celu zaprojektowania procedur badania, które
są odpowiednie do sytuacji, nie zaś w celu wyrażenia opinii o efektywności kontroli wewnętrznych jednostki. Badanie obejmuje
również ocenę stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz ocenę zasadności szacunków księgowych dokonanych
przez kierownictwo, jak również ocenę ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę do wyrażenia
niniejszej opinii.
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Opinia
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach sytuację
finansową Grupy ČEZ na dzień 31 grudnia 2012 roku, a także jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok zakończony
w tym terminie, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
nr licencji 401
spółka reprezentowana przez Partnera

Josef Pivoňka
biegły rewident, nr licencji 1963

25 lutego 2013 r.
Praga, Republika Czeska
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Grupa ČEZ
Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF
na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

AKTYWA 2012 r. 2011 r.
(dane zmodyfikowane *)

Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 656 757 605 063
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące -320 574 -305 813

Rzeczowe aktywa trwałe, netto (nota 3) 336 183 299 250
Paliwo jądrowe, netto 9 702 8 844
Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami (nota 3) 73 869 78 743
Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem 419 754 386 837

Pozostałe aktywa trwałe
Papiery wartościowe wyceniane metodą praw własności 14 383 11 292
Długoterminowe aktywa finansowe, netto (nota 4) 38 406 51 810
Wartości niematerialne i prawne, netto (nota 5) 21 604 16 553
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (nota 28) 750 809
Pozostałe aktywa trwałe razem 75 143 80 464

Aktywa trwałe razem 494 897 467 301

Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nota 8) 17 957 22 062
Należności krótkoterminowe, netto (nota 9) 54 763 54 732
Należności z tytułu podatku dochodowego 1 798 678
Zapasy materiałowe, netto 7 671 6 687
Zapasy paliw kopalnianych 4 032 2 657
Uprawnienia emisyjne (nota 10) 12 153 6 013
Pozostałe aktywa finansowe, netto (nota 11) 39 476 29 569
Pozostałe aktywa obrotowe (nota 12) 3 323 4 779
Aktywa sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży (nota 13) – 3 823
Aktywa obrotowe razem 141 173 131 000

AKTYWA RAZEM 636 070 598 301

PASYWA 2012 r. 2011 r.
(dane zmodyfikowane *)

Kapitał własny

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał zakładowy 53 799 53 799
Akcje własne -4 382 -4 382
Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe 200 818 177 408
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej razem (nota 14) 250 235 226 825

Udziały niekontrolujące 3 984 5 365

Kapitał własny razem 254 219 232 190

Zobowiązania długoterminowe
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku (nota 15) 176 106 164 685
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz
na składowanie zużytego paliwa jądrowego (nota 18) 42 415 37 285
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (nota 19) 22 559 21 721
Zobowiązania długoterminowe razem 241 080 223 691

Odroczone zobowiązania podatkowe (nota 28) 21 828 17 009

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty krótkoterminowe (nota 20) 4 784 5 500
Część zadłużenia długoterminowego do zapłaty w ciągu jednego roku (nota 15) 12 005 19 264
Zobowiązania handlowe oraz inne (nota 21) 73 267 78 186
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 615 1 701
Pozostałe pasywa (nota 22) 27 272 20 760
Zobowiązania krótkoterminowe razem 118 943 125 411

PASYWA RAZEM 636 070 598 301

* Niektóre dane skorygowano w związku z wyceną ostateczną Eco-Wind Construction S.A. do wartości godziwej na dzień akwizycji i nie są one zgodne
ze stanem podanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 r. (patrz nota 6).

Nieodłączną część niniejszych skonsolidowanych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.
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Grupa ČEZ
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
zgodnie z MSSF na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

2012 r. 2011 r.

Przychody operacyjne
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług powiązanych 186 797 181 793

Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto 4 588 5 843

Przychody ze sprzedaży gazu, węgla i ciepła oraz pozostałe przychody 23 710 22 125

Przychody razem (nota 23) 215 095 209 761

Koszty operacyjne
Paliwo -15 841 -17 145

Koszty zakupu energii i usług z nim związanych -71 656 -65 865

Remonty i konserwacja -5 511 -5 014

Odpisy amortyzacyjne -27 578 -25 770

Koszty osobowe (nota 24) -18 707 -18 105

Materiały -5 098 -5 478

Uprawnienia emisyjne, netto (nota 10) 476 2 895

Pozostałe koszty operacyjne (nota 25) -13 249 -13 737

Koszty razem -157 164 -148 219

Zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami 57 931 61 542

Pozostałe koszty i przychody
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych (nota 2.8) -4 318 -4 954

Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw (noty 2.24, 18 i 19) -2 051 -2 002

Odsetki otrzymane (nota 26) 1 745 1 835

Różnice kursowe, netto 763 -566

Utrata wartości firmy (nota 5) -848 -292

Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto (nota 27) -2 716 69

Udział w zyskach / stratach jednostek konsolidowanych metodą praw własności (nota 2.2) 451 -3 680

Pozostałe koszty i przychody razem -6 974 -9 590

Zysk przed opodatkowaniem 50 957 51 952
Podatek dochodowy (nota 28) -10 804 -11 199

Zysk netto 40 153 40 753

Zysk netto przypisany
Akcjonariuszom jednostki dominującej 41 429 40 756

Udziałom niekontrolującym -1 276 -3

Zysk netto na akcję przypadający na udziały akcjonariuszy jednostki dominującej (CZK/akcję) (nota 31)
Podstawowy 77,6 76,3

Rozwodniony 77,6 76,3

Średnia liczba akcji wyemitowanych (w tys. szt.) (noty 14 i 31)
Podstawowa 534 115 534 041

Rozwodniona 534 126 534 054

Nieodłączną część niniejszych skonsolidowanych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.
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Grupa ČEZ
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów zgodnie z MSSF na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Zysk netto 40 153 40 753

Pozostałe całkowite dochody
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne
księgowana w korespondencji z kapitałem własnym 7 935 -7 330
Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego -127 -2 343
Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym 1 302 54
Wyksięgowanie papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży z kapitału własnego -76 -33
Różnice z przeliczeń kursowych -1 436 -330
Udział w zmianach kapitałów własnych jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw -82 1
Odroczony podatek dochodowy w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych (nota 28) -1 706 1 828
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 5 810 -8 153

Całkowite dochody po opodatkowaniu razem 45 963 32 600

Całkowite dochody razem przypisane
Akcjonariuszom jednostki dominującej 47 339 32 487
Udziałom niekontrolującym -1 376 113

Grupa ČEZ
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
własnym zgodnie z MSSF na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

Udział przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał Akcje Różnice Zabezpie- Papiery Niepo- Razem Udziały Kapitał

zakładowy własne z przeliczeń czenia wartościowe dzielony niekontro- własny
kursowych przepływów dostępne zysk lujące razem

pieniężnych do sprzedaży
i inne rezerwy

Stan na dzień 31.12.2010 r. 53 799 -4 619 -10 193 3 009 907 178 528 221 431 5 621 227 052
Zysk netto – – – – – 40 756 40 756 -3 40 753
Pozostałe całkowite dochody – – -454 -7 835 19 1 -8 269 116 -8 153
Całkowite dochody razem – – -454 -7 835 19 40 757 32 487 113 32 600
Dywidendy – – – – – -26 674 -26 674 -4 -26 678
Sprzedaż akcji własnych – 237 – – – -68 169 – 169
Prawa opcji na zakup akcji – – – – 73 – 73 – 73
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych
praw opcji w ramach kapitału własnego – – – – -49 49 – – –
Otrzymane wkłady kapitałowe –
udziały niekontrolujące – – – – – – – 43 43
Akwizycje jednostek zależnych (nota 6) – – – – – – – 542 542
Akwizycje udziałów
niekontrolujących (nota 6) – – – – – -143 -143 -712 -855
Opcje na zakup udziałów
niekontrolujących – – – – – -518 -518 -238 -756
Stan na dzień 31.12.2011 r.
(dane zmodyfikowane*) 53 799 -4 382 -10 647 -4 826 950 191 931 226 825 5 365 232 190
Zysk netto – – – – – 41 429 41 429 -1 276 40 153
Pozostałe całkowite dochody – – -1 333 6 332 993 -82 5 910 -100 5 810
Całkowite dochody razem – – -1 333 6 332 993 41 347 47 339 -1 376 45 963
Dywidendy – – – – – -23 982 -23 982 -4 -23 986
Prawa opcji na zakup akcji – – – – 75 – 75 – 75
Transfer wykorzystanych oraz wygasłych
praw opcji w ramach kapitału własnego – – – – -216 216 – – –
Otrzymane wkłady kapitałowe –
udziały niekontrolujące – – – – – – – 1 1
Akwizycje udziałów
niekontrolujących (nota 6) – – 3 – – -306 -303 -58 -361
Opcje na zakup udziałów
niekontrolujących – – – – – 281 281 56 337
Stan na dzień 31.12.2012 r. 53 799 -4 382 -11 977 1 506 1 802 209 487 250 235 3 984 254 219

* Niektóre dane skorygowano w związku z wyceną ostateczną Eco-Wind Construction S.A. do wartości godziwej na dzień akwizycji i nie są one zgodne
ze stanem podanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 r. (patrz nota 6).

Nieodłączną część niniejszych skonsolidowanych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.



Grupa ČEZ
Skonsolidowany rachunek
przepływów pieniężnych zgodnie z MSSF
na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

2012 r. 2011 r.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Zysk przed opodatkowaniem 50 957 51 952

Korekty – operacje niepieniężne
Odpisy amortyzacyjne 28 571 26 098
Amortyzacja paliwa jądrowego 2 787 3 225
Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych, netto -98 -198
Różnice kursowe, netto -763 566
Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy 2 267 2 335
Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz
na składowanie zużytego paliwa jądrowego 5 -63
Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty i przychody niepieniężne 943 1 005
Udział w zyskach / stratach jednostek konsolidowanych metodą praw własności -451 3 680

Zmiana stanu aktywów oraz pasywów
Należności 793 -15 999
Zapasy materiałowe -845 -423
Zapasy paliw kopalnianych -1 283 -846
Pozostałe aktywa obrotowe -13 261 -17 480
Zobowiązania handlowe oraz inne 2 838 18 369
Pozostałe pasywa 5 479 1 164

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 77 939 73 385

Zapłacony podatek dochodowy -11 548 -8 916
Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych -4 069 -4 357
Otrzymane odsetki 1 978 876
Otrzymane dywidendy 312 785

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 64 612 61 773

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw,
bez zakupionych środków pieniężnych (nota 6) -5 323 -927
Przychody ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych, bez sprzedanych środków pieniężnych 686 –
Nabycie aktywów trwałych, włącznie z odsetkami skapitalizowanymi -53 518 -53 241
Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych 3 433 1 752
Udzielone pożyczki -543 -778
Spłaty udzielonych pożyczek 2 727 1 609
Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania -597 -1 291

Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną -53 135 -52 876

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wpływy z kredytów i pożyczek 125 247 101 624
Spłaty kredytów i pożyczek -117 067 -83 530
Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych 330 116
Spłaty pozostałych zobowiązań długoterminowych -306 -181
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej -23 995 -26 655
Zapłacone dywidendy / otrzymane wkłady kapitałowe – udziały niekontrolujące, netto -4 38
Sprzedaż akcji własnych – 169

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -15 795 -8 419

Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych 213 -602

Zmniejszenie środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto -4 105 -124

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początku okresu 22 062 22 186

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na końcu okresu 17 957 22 062

Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
Zapłacone odsetki – razem 7 637 7 111

Nieodłączną część niniejszych skonsolidowanych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.
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Grupa ČEZ
Informacja dodatkowa do sprawozdania
finansowego na dzień 31.12.2012 r.

1. Informacje o Spółce

ČEZ, a. s. (dalej także „ČEZ“ lub „Spółka“) jest czeską spółką akcyjną, w której na dzień 31.12.2012 r. 69,8 % udziałów
w kapitale zakładowym (70,3 % praw głosu) było w posiadaniu Skarbu Państwa Republiki Czeskiej reprezentowanego
przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej. Pozostałe akcje należą do osób prawnych i fizycznych. Spółka ma siedzibę
pod adresem: Duhová 2/1444, 140 53 Praga 4, Republika Czeska.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy ČEZ (dalej także „Grupa“), prowadzącej działalność przede wszystkim w zakresie
produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (patrz noty 2.2 i 7). Produkcja spółki energetycznej ČEZ w 2012 r.
stanowiła około 66 % całkowitego wolumenu energii elektrycznej wyprodukowanej w Republice Czeskiej, ponadto Spółka
wyprodukowała pewną ilość energii cieplnej. W Republice Czeskiej Spółka eksploatuje czternaście elektrowni i ciepłowni
zasilanych węglem, szesnaście elektrowni wodnych oraz dwie elektrownie jądrowe. Ponadto, za pośrednictwem spółek
zależnych, użytkuje kilka elektrowni (zasilanych węglem, wodnych, wiatrowych, fotowoltaicznych oraz spalających biomasę,
biogaz, mazut i gaz) w Republice Czeskiej, dwie elektrownie zasilane węglem i jedną elektrownię wodną w Polsce, jedną
elektrownię zasilaną węglem oraz jedną elektrownię fotowoltaiczną w Bułgarii oraz park wiatrowy i zespół elektrowni wodnych
w Rumunii. Pod kontrolą Grupy znajdują się także niektóre spółki dystrybuujące energię elektryczną w Republice Czeskiej,
Bułgarii, Rumunii i Albanii (patrz także nota 33). W 2012 i 2011 r. średnia liczba pracowników Spółki i jej spółek zależnych
objętych konsolidacją wynosiła odpowiednio 31 272 i 31 805 osób.

Nadzór publiczny w sektorze energetycznym sprawuje Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Urząd Regulacji
Energetyki oraz Państwowa Inspekcja Energetyki.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, jako organ centralny administracji publicznej w sektorze energetycznym,
wydaje zezwolenia państwowe na budowę nowych źródeł energii, zgodnie z warunkami wynikającymi ze specjalnych
przepisów, określa państwową koncepcję dla branży energetycznej oraz gwarantuje realizację zobowiązań wynikających
z umów i porozumień międzynarodowych, których stroną jest Republika Czeska, a także zobowiązań wynikających
z członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Urząd Regulacji Energetyki ma za zadanie regulowanie sytuacji w branży energetycznej w Republice Czeskiej, wspieranie
konkurencji gospodarczej oraz ochronę interesów konsumentów w sektorach, w których konkurencja nie jest możliwa. Urząd
Regulacji Energetyki wydaje licencje, ma prawo nałożenia na przedsiębiorstwa obowiązku realizacji dostaw przekraczających
ramy licencji lub obowiązku dopuszczenia innego licencjobiorcy do odpłatnego korzystania z urządzeń energetycznych
w przypadku nagłej potrzeby, w celu przejęcia przez niego obowiązku realizacji dostaw przekraczających ramy licencji, a także
dokonuje regulacji cen w oparciu o szczególne przepisy prawa. Państwowa Inspekcja Energetyki sprawuje nadzór
nad funkcjonowaniem sektora energetycznego. Wszyscy odbiorcy mają możliwość kupowania energii elektrycznej
od dowolnego dostawcy.

2. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości

2.1. Sprawozdanie finansowe
Załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF“) w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Standardy MSSF
w tym brzmieniu, stosowane przez Grupę, nie odbiegają obecnie od standardów MSSF wydanych przez International
Accounting Standards Board (IASB).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, chyba że MSSF wymagały innych zasad
wyceny, jak opisano w poniższych zasadach rachunkowości.

Niektóre dane na dzień 31.12.2011 r. skorygowano w związku z wyceną ostateczną Eco-Wind Construction S.A. do wartości
godziwej na dzień akwizycji i wobec tego nie są one zgodne ze stanem podanym w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za 2011 r. (patrz nota 6).
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2.2. Zastosowane metody konsolidacji

a. Struktura Grupy
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ zawiera dane dotyczące spółki ČEZ, a. s. oraz jej spółek zależnych,
stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw objętych konsolidacją (patrz nota 7).

b. Jednostki zależne
Konsolidacją objęte zostały takie spółki, w których Grupa ČEZ posiada udział reprezentujący więcej niż 50 % praw głosu lub
ma możliwość kierowania polityką finansową i operacyjną tych spółek na innej podstawie.

Jednostki zależne podlegają konsolidacji od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę i przestają być konsolidowane w dniu,
w którym kontrola taka ustaje.

Połączenia jednostek gospodarczych są księgowane metodą nabycia. Cena nabycia przy połączeniu jednostek gospodarczych
odpowiada sumie wartości oddanych w zamian za nabywaną jednostkę, wycenionych do wartości godziwej na dzień akwizycji,
oraz wartości ewentualnych udziałów niekontrolujących w nabywanym przedsiębiorstwie. Przy każdym połączeniu jednostek
gospodarczych nabywca wycenia ewentualny udział niekontrolujący w nabywanej jednostce albo do wartości godziwej, albo
na podstawie jego proporcjonalnego udziału w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto nabywanego przedsiębiorstwa.
Koszty związane z akwizycją są ujmowane bezpośrednio w wyniku gospodarczym.

W przypadku akwizycji przedsiębiorstwa Grupa ocenia, czy nabyte aktywa finansowe i przejęte zobowiązania finansowe zostały
sklasyfikowane i określone we właściwy sposób, zgodny z warunkami kontraktowymi, ekonomicznymi i innymi stosownymi
okolicznościami na dzień akwizycji. Grupa ocenia między innymi oddzielność wbudowanych instrumentów pochodnych
od umów zasadniczych.

W przypadku połączenia jednostek gospodarczych realizowanych etapami Grupa jako nabywca dokonuje wyceny dotychczas
posiadanych udziałów w kapitale własnym nabywanego przedsiębiorstwa do wartości godziwej określonej na dzień akwizycji
za pośrednictwem wyniku gospodarczego.

Ewentualna zapłata warunkowa wyceniana jest do wartości godziwej na dzień akwizycji. Późniejsze zmiany tej wartości
godziwej w przypadku, kiedy zapłata warunkowa została sklasyfikowana jako składnik aktywów lub zobowiązanie,
są księgowane zgodnie z MSR 39 w wyniku gospodarczym lub w pozostałych całkowitych dochodach. Zapłata warunkowa
sklasyfikowana jako kapitał własny nie podlega wycenie.

Wartość firmy jest początkowo wyceniana jako różnica między zapłaconą kwotą podwyższoną o wartość wszystkich
ewentualnych udziałów niekontrolujących a wartością netto nabytych możliwych do zidentyfikowania aktywów i przejętych
zobowiązań. Jeżeli zapłata jest niższa od wartości godziwej aktywów netto nabywanej jednostki zależnej („ujemna wartość
firmy“), Grupa najpierw ocenia, czy we właściwy sposób określono i wyceniono możliwe do zidentyfikowania aktywa,
zobowiązania i zobowiązania warunkowe nabywanego przedsiębiorstwa i czy właściwie wyznaczono cenę nabycia. Ewentualna
różnica pozostająca po takiej zmianie wyceny jest księgowana bezpośrednio w wyniku gospodarczym.

Zmiany w zakresie udziałów własnościowych w spółce zależnej, które nie prowadzą do utraty kontroli, są księgowane jako
transakcje w ramach kapitału własnego.

Jeżeli spółka zależna ma ujemny wynik gospodarczy, odpowiednia część straty jest przypisywana do udziału
niekontrolującego, pomimo iż w wyniku tej operacji saldo staje się ujemne.

Opcje na zakup udziałów niekontrolujących wykazywane są w ten sposób, iż na dzień bilansowy wyksięgowuje się udział
niekontrolujący, przy czym zaksięgowuje się zobowiązanie, które jest wyceniane według aktualnej wartości kwoty, którą
należałoby zapłacić przy wykorzystaniu opcji. Ewentualna różnica między wyksięgowaną wartością udziału niekontrolującego
a nowo zaksięgowanym zobowiązaniem ujmowana jest w kapitale własnym. Późniejsze zmiany aktualnej wartości zobowiązania
są księgowane bezpośrednio w kapitale własnym.

Transakcje wewnątrzgrupowe, salda i niezrealizowane zyski z transakcji między członkami Grupy podlegają eliminacji.
Niezrealizowane straty również są eliminowane, chyba że transakcja związana jest ze zmniejszeniem wartości składnika
aktywów będącego przedmiotem cesji. Jeżeli było to konieczne, dokonano modyfikacji metod księgowych stosowanych
przez jednostki zależne, tak aby były one zgodne z metodami stosowanymi w Grupie ČEZ.
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c. Jednostki stowarzyszone
Jednostki stowarzyszone to spółki, w których Grupa posiada od 20 % do 50 % praw głosu, oraz spółki, na które Grupa wywiera
znaczący wpływ w inny sposób. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane w skonsolidowanych wykazach
księgowych z zastosowaniem metody praw własności. Według tej metody udział Grupy w zyskach lub stratach jednostek
stowarzyszonych jest wykazywany w rachunku zysków i strat od momentu nabycia udziałów w tychże spółkach przez Grupę.
Udział Grupy w innych zmianach w kapitale własnym jednostek stowarzyszonych ujmowany jest bezpośrednio w pozostałych
całkowitych dochodach w korespondencji z papierami wartościowymi wycenianymi metodą praw własności. Niezrealizowane
zyski z transakcji pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi są eliminowane w zakresie udziału Grupy w tych
jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja związana jest
ze zmniejszeniem wartości składnika aktywów będącego przedmiotem cesji. Kwota wykazana w bilansie w pozycji „Papiery
wartościowe wyceniane metodą praw własności“ obejmuje także rezydualną wartość firmy (goodwill) związaną z akwizycjami
jednostek stowarzyszonych. W przypadku, gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej jest równy wartości bilansowej
inwestycji lub ją przekracza, Grupa nie uwzględnia dalszych strat w skonsolidowanym wyniku gospodarczym, wykazując
zerową wartość posiadanych udziałów. Dodatkowe straty są brane pod uwagę tylko w takim zakresie, w jakim Grupa
zobowiązała się do pokrycia strat lub uregulowała zobowiązania jednostki stowarzyszonej.

d. Wspólne przedsiębiorstwa
Wspólne przedsiębiorstwa to jednostki kontrolowane przez Grupę ČEZ wspólnie z partnerem, z którym zawarła porozumienie
o wspólnej kontroli nad spółką. Inwestycje we wspólnych przedsiębiorstwach są ujmowane w skonsolidowanych wykazach
księgowych z zastosowaniem metody praw własności (nota 2.2c).

Wykazy finansowe wspólnych przedsiębiorstw i jednostki dominującej sporządzane są na ten sam dzień. W przypadku
potrzeby dokonuje się odpowiednich modyfikacji, aby polityka księgowa wspólnego przedsiębiorstwa była zgodna z polityką
jednostki dominującej. Niezrealizowane zyski i straty z transakcji pomiędzy Grupą a jej wspólnymi przedsiębiorstwami są
eliminowane w zakresie udziału Grupy w tych wspólnych przedsiębiorstwach. Straty z transakcji ujmowane są w chwili, kiedy
powodują utratę wartości odzyskiwalnej netto aktywów obrotowych lub utratę wartości aktywa.

e. Transakcje z udziałem podmiotów pozostających pod wspólną kontrolą właściciela większościowego
Akwizycje jednostek zależnych pozostających pod wspólną kontrolą są wykazywane według metody analogicznej do metody
łączenia udziałów („pooling of interests method“).

Aktywa i pasywa nabytej spółki zależnej są wykazywane w sprawozdaniu finansowym Grupy według ich wartości bilansowej.
Cena nabycia przy akwizycji jednostki zależnej od spółki pod wspólną kontrolą jest wykazywana bezpośrednio w kapitale
własnym.

Zysk netto ze sprzedaży jednostki zależnej lub stowarzyszonej lub wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz podmiotu
kontrolowanego przez akcjonariusza większościowego Grupy jest ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym.

2.3. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

a. Zastosowanie nowych standardów rachunkowości MSSF w 2012 r.
Stosowane zasady rachunkowości, poza kilkoma tylko wyjątkami, nie odbiegają od zasad stosowanych w poprzednim okresie
księgowym. Na dzień 1.1.2012 r. Grupa przyjęła następujące nowe lub znowelizowane standardy oraz interpretacje lub
standardy oraz interpretacje zatwierdzone przez UE:
– MSR 12 Podatek dochodowy – podatki odroczone (nowelizacja), obowiązuje od 1.1.2012 r.
– MSSF 1 Silna hiperinflacja i usunięcie ustalonych terminów dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy (nowelizacja),

obowiązuje od 1.7.2011 r.
– MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji (nowelizacja), obowiązuje od 1.7.2011 r.

Wynikiem przyjęcia tych standardów i interpretacji są następujące zmiany w sprawozdaniu finansowym lub wynikach
gospodarczych Grupy:

MSR 12 Podatek dochodowy – podatek odroczony: aktywa bazowe (nowelizacja)
Nowelizacja obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2012 r. Zawiera ona
praktyczną instrukcję określenia wysokości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązań w związku
z nieruchomościami inwestycyjnymi wycenianymi do wartości godziwej. Wprowadza podważalne założenie, na podstawie
którego przy określeniu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenionych zgodnie z modelem
określonym w MSR 40 przyjmuje się, że wartość bilansową tych nieruchomości jednostka pozyska z powrotem poprzez
ich sprzedaż. Ponadto nowelizacja określa, iż w przypadku aktywów niepodlegających amortyzacji wycenianych zgodnie
z modelem określonym w MSR 16 podatek odroczony zawsze określany jest przy założeniu, iż taki składnik aktywów zostanie
sprzedany. Grupa obecnie nie posiada żadnych nieruchomości inwestycyjnych i nie stosuje tego modelu rewaloryzacyjnego,
a więc nowelizacja nie miała żadnego wpływu na jej pozycję finansową ani na wyniki gospodarcze.
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MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – Silna hiperinflacja
i usunięcie ustalonych terminów dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy (nowelizacja)
Nowelizacja obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.7.2011 r., jej wcześniejsze
zastosowanie jest możliwe. Jeżeli data rozpoczęcia stosowania MSSF przez jednostkę jest zgodna z datą normalizacji jej waluty
funkcjonalnej lub późniejsza (tzn. kiedy jej waluta funkcjonalna przestała wykazywać objawy silnej hiperinflacji), jednostka
może wycenić wszelkie aktywa i zobowiązania posiadane przez nią przed datą normalizacji do wartości godziwej, którą określa
się na dzień rozpoczęcia stosowania MSSF. Tę wartość godziwą można w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według
MSSF zastosować jako zakładany koszt nabycia tych aktywów i zobowiązań. Wyjątek ten obowiązuje wyłącznie dla aktywów
i zobowiązań będących pod wpływem silnej hiperinflacji. Nowelizacja nie miała żadnego wpływu na sytuację finansową Grupy
ani na jej wyniki gospodarcze.

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie – nowe wymogi dotyczące informacji ujawnianych w związku z wyksięgowaniem
aktywów finansowych (nowelizacja)
Zgodnie z nowelizacją jednostka zobowiązana jest do ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
nowych informacji o aktywach finansowych, które zostały przeniesione, jednak nie wyksięgowane, tak aby użytkownicy jej
sprawozdania finansowego byli w stanie zrozumieć charakter ich relacji z powiązanymi zobowiązaniami. Ponadto nowelizacja
wymaga ujawniania utrzymania zaangażowania jednostki w związku z wyksięgowanym składnikiem aktywów, aby użytkownicy
jej sprawozdania finansowego mogli ocenić charakter tego zaangażowania oraz powiązane ryzyko. Nowelizacja ta, która
obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.7.2011 r., obecnie nie ma żadnego wpływu
na sytuację finansową Grupy, jej wyniki gospodarcze ani na informacje publikowane w informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego.

Pozostałe standardy i interpretacje, których wprowadzenie jest obowiązkowe począwszy od okresu księgowego
rozpoczynającego się 1.1.2012 r., nie wpływają istotnie na sprawozdanie finansowe Grupy.

b. Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF, które dotychczas nie weszły w życie lub nie zostały zatwierdzone przez UE
Grupa obecnie dokonuje oceny potencjalnego wpływu nowych i znowelizowanych standardów oraz interpretacji, które mają
wejść w życie lub zostać zatwierdzone przez UE na dzień 1.1.2013 r. lub później. Z punktu widzenia działalności Grupy
największe znaczenie mają następujące standardy i interpretacje:

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Prezentacja składników innych całkowitych dochodów
Nowelizacja ta, która będzie obowiązywała począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.7.2012 r.,
wprowadza zmiany w zakresie pogrupowania pozycji ujawnianych w sprawozdaniu z innych całkowitych dochodów. Pozycje,
które w przyszłości można będzie przeklasyfikować do rachunku zysków i strat (na przykład w momencie wyksięgowania lub
rozliczenia), zostaną wykazane oddzielnie od pozycji, których nie będzie można przeklasyfikować. Nowelizacja nie zmienia
charakteru pozycji, które obecnie ujawniane są w sprawozdaniu z pozostałych całkowitych dochodów, ani nie wprowadza zmian
w zakresie pozycji, które w następnych okresach mają podlegać reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Dotyczy wyłącznie
prezentacji pozycji w wykazach księgowych, na sytuację finansową Grupy ani na jej wyniki gospodarcze nie ma wpływu.

MSR 19 Świadczenia pracownicze (zrewidowany)
MSR 19 po rewizji obejmuje szereg zmian, począwszy od zasadniczych aż po drobne uszczegółowienia i modyfikacje
sformułowań. Do istotnych zmian należy: likwidacja możliwości odroczenia zaksięgowania zysków i strat aktuarialnych
(tzw. podejście korytarzowe) w przypadku planów określonych świadczeń, wprowadzenie nowych lub zmiany istniejących
wymogów dotyczących danych publikowanych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego (dotyczy na przykład
danych ilościowych o wrażliwości zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na realnie możliwe zmiany poszczególnych
oszacowań aktuarialnych), świadczenia udzielane w momencie zakończenia stosunku pracy będą księgowane albo na dzień,
kiedy oferty zakończenia stosunku pracy nie można cofnąć, albo na dzień, kiedy zgodnie z MSR 37 zaksięgowano powiązane
koszty restrukturyzacji, w zależności od tego, która z tych dwóch dat nastąpi wcześniej, klasyfikacja na krótkoterminowe
i długoterminowe świadczenia pracownicze będzie odbywała się w oparciu o przewidziany termin rozliczenia, nie o prawo
pracownika do danego świadczenia. Standard w wersji po rewizji będzie obowiązywał począwszy od regularnego okresu
księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Nie będzie on miał żadnego wpływu na Grupę.

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsiębiorstwach (zrewidowany)
W związku z wydaniem nowych standardów MSSF 11 i MSSF 12 zmieniła się nazwa dotychczasowego MSR 28 na MSR 28
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstwach. Ponadto standard ten uzupełniono
o postanowienia regulujące stosowanie metody praw własności przy księgowaniu inwestycji we wspólnych przedsiębiorstwach.
Nowelizacja ta będzie obowiązywała począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Grupa
nie oczekuje, aby miała ona mieć istotny wpływ na jej sytuację finansową i wyniki gospodarcze, ponieważ stosowała ona
metodę praw własności przy księgowaniu inwestycji we wspólnych przedsiębiorstwach już przed wydaniem tego
zrewidowanego standardu.
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MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie (wzajemna kompensacja aktywów finansowych i zobowiązań finansowych)
W grudniu 2011 r. IASB wydała nowelizację MSR 32, której celem jest wyeliminowanie praktycznych problemów
z zastosowaniem postanowień regulujących kompensacje aktywów finansowych i zobowiązań finansowych i zapewnienie
ich bardziej zunifikowanej interpretacji w praktyce. Nowelizacja ta, która będzie obowiązywała począwszy od regularnego
okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r., wprowadza zasadę, zgodnie z którą prawo do kompensacji aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych musi być prawnie wymagalne nie tylko w ramach standardowego obrotu handlowego,
ale także w przypadku, kiedy któraś ze stron umowy, włącznie z samą jednostką sporządzającą wykazy, nie wywiąże się
ze swoich zobowiązań lub kiedy zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe lub insolwencyjne. Kryteria
kompensacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych według MSR 32 określają, iż jednostka sporządzająca wykazy
musi mieć zamiar rozliczenia się z odpowiedniego składnika aktywów oraz z odpowiedniego zobowiązania netto lub
zrealizowania odpowiedniego składnika aktywów i równocześnie rozliczenia odpowiedniego zobowiązania. W związku z tym
nowelizacja określa, iż rozliczenia netto są faktycznie równoważne, wobec tego warunki dla rozliczenia netto spełniają tylko te
z systemów rozliczeń działających na zasadzie brutto, które związane są z nieznacznym tylko ryzykiem kredytowania lub
ryzykiem płynności oraz które przetwarzają należności i zobowiązania w ramach jednego procesu lub cyklu rozliczeniowego.
Grupa nie oczekuje, aby nowelizacja ta miała wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – Pożyczki
państwowe (nowelizacja)
Zgodnie z tą nowelizacją jednostki rozpoczynające stosowanie MSSF powinny prospektywnie zastosować w odniesieniu
do pożyczek państwowych, z których korzystają na dzień rozpoczęcia stosowania MSSF, wymagania MSR 20 Dotacje rządowe
oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej. Jeżeli już w dniu pierwszego ujęcia tych pożyczek miały one do dyspozycji
informacje konieczne do retrospektywnego zastosowania wymogów MSSF 9 (względnie MSR 39, jeżeli się stosują) oraz
MSR 20, mogą one zastosować te wymogi retrospektywnie. W nowelizacji chodzi o to, aby jednostki rozpoczynające
stosowanie MSSF nie musiały retrospektywnie wyceniać pożyczek państwowych z zastosowaniem stopy odsetkowej, która
jest niższa od rynkowej. Nowelizacja ta obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się
1.1.2013 r. i nie będzie miała żadnego wpływu na Grupę.

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie (wzajemna kompensacja aktywów finansowych i zobowiązań finansowych)
Nowelizacja ta obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Wprowadza
zmiany w zakresie informacji, do ujawniania których jednostka zobowiązana jest w informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego, dotyczących praw do kompensacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych oraz powiązanych
porozumień (np. umowy o zabezpieczeniach). Celem jest, aby użytkownicy sprawozdania finansowego dysponowali
informacjami, które pozwolą im na dokonanie oceny wpływu porozumień o kompensacjach na sytuację finansową jednostki.
Nowo wymagane informacje będą publikowane dla wszelkich instrumentów finansowych ujętych w księgowości, w przypadku
których kompensacja odbywa się według MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie. Te wymogi dotyczące ujawniania
obowiązują także dla wykazywanych instrumentów finansowych, które uregulowane są wymagalnym prawnie porozumieniem
ramowym o kompensacji (master netting arrangement) lub podobną umową, bez względu na to, czy kompensacja w ich
przypadku odbywa się według MSR 32. Grupa obecnie dokonuje oceny wpływu nowelizacji na sprawozdanie finansowe oraz
informacje publikowane w informacji dodatkowej, nie oczekuje jednak, aby miał on być istotny.

MSSF 9 Instrumenty finansowe – Klasyfikacja i wycena
MSSF 9, który ma zastąpić MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, został wydany w listopadzie 2009 r. Standard
wprowadza nowe wymogi w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych. MSSF 9
uzupełniony został o wymagania dotyczące klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych i wyksięgowania aktywów finansowych
i zobowiązań w październiku 2010 r. Większość wymogów obecnie obowiązującego MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny
zobowiązań finansowych oraz wyksięgowania aktywów i zobowiązań finansowych nowy standard MSSF 9 przejmuje bez zmian.
Standard jednak likwiduje kategorie instrumentów finansowych, które obecnie narzuca MSR 39, konkretnie kategorię aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów utrzymywanych do terminu wymagalności. Według MSSF 9 wszelkie
aktywa finansowe i zobowiązania finansowe ujmowane będą początkowo według wartości godziwej plus koszty transakcji.

Aktywa finansowe
Instrumenty dłużne można – za wyjątkiem przypadków stosowania Fair Value Option (czyli możliwości wyceny dowolnego
składnika aktywów finansowych do wartości godziwej w ramach zysku lub straty) – następnie wykazywać według wartości
rezydualnej z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, jeżeli spełnione są obydwa następujące warunki:
– jednostka ma w posiadaniu składnik aktywów zgodnie z modelem ekonomicznym, gdzie celem jest inkasowanie

zakontraktowanych przepływów pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów;
– w oparciu o warunki umowy uzgodnione dla danego składnika aktywów finansowych w określonych terminach powstają

przepływy pieniężne mające charakter wyłącznie spłaty kapitału i odsetek od dotychczas niespłaconego kapitału.

Instrumenty dłużne, dla których obydwa te warunki nie są spełnione, następnie podlegają wycenie do wartości godziwej.
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Wszystkie aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi wyceniane są do wartości godziwej, której zmiany są
księgowane w ramach pozostałych całkowitych dochodów lub zysku i straty. Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu
muszą być wyceniane do wartości godziwej w ramach zysku lub straty. W przypadku wszystkich innych instrumentów
kapitałowych jednostka przy ujęciu początkowym ma możliwość wyboru (decyzja jest nieodwracalna), czy będzie ujmowała
zmiany wartości godziwej w ramach pozostałych całkowitych dochodów albo zysku i straty.

Zobowiązania finansowe
W przypadku zobowiązań finansowych, w przypadku których zastosowano Fair Value Option, czyli są one wyceniane do wartości
godziwej w ramach zysku lub straty, zmiana wartości godziwej związana ze zmianą ryzyka kredytowego wykazywana jest
w ramach pozostałych całkowitych dochodów, natomiast jej pozostała część w ramach zysku lub straty. Jeżeli jednak
zaksięgowanie zmian wartości godziwej związanych z ryzykiem kredytowym spowodowałoby powstanie lub pogłębienie
niespójności księgowej wyniku gospodarczego, jednostka powinna wykazać wszelkie zyski i straty związane z takim
zobowiązaniem w ramach zysku lub straty.

Standard pierwotnie miał obowiązywać począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r.,
jednak w grudniu 2011 r. IASB wydała nowelizację MSSF 9 Data wejścia w życie MSSF 9 oraz środki przejściowe, na podstawie
której stosowanie tego standardu staje się obowiązkowe z dniem 1.1.2015 r. Standard na razie nie został zatwierdzony
przez Unię Europejską.

W ramach następnych etapów projektu MSSF 9 IASB koncentruje uwagę na księgowości zabezpieczeń i utracie wartości
aktywów finansowych.

Wdrożenie MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych i zobowiązań Grupy. Niemniej jednak
Grupa obliczy wynik tych zmian dopiero po opublikowaniu kolejnych części nowego standardu, kiedy będzie możliwe bardziej
całościowe ujęcie tematu.

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Standard ten zastępuje część dotychczas obowiązującego MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe,
regulującą problematykę skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także dotychczas obowiązującą interpretację
SKI-12 Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia. Standard wprowadza zunifikowany model kontroli, który będzie
stosowany dla wszystkich jednostek, włącznie z jednostkami specjalnego przeznaczenia. W porównaniu do obecnie
obowiązujących wymogów MSR 27 po zmianach wprowadzonych przez MSSF 10 kierownictwo będzie musiało sprostać znacznym
wymaganiom dotyczącym procesu oceny, które jednostki znajdują się pod kontrolą spółki dominującej a które wobec tego należy
objąć konsolidacją. Kontrola inwestora nad podmiotem, w którym posiada on inwestycję, ma miejsce w przypadku kiedy:
– sprawuje on nad nim „władzę“ (według definicji w MSSF 10 „władza“ istnieje w przypadku, kiedy inwestor dysponuje aktualnymi

prawami dającymi mu możliwość bieżącego kierowania działaniami jednostki, które znacząco wpływają na jej wyniki finansowe);
– z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki

finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych;
– posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, do wywierania wpływu

na wysokość swoich wyników finansowych.

Standard będzie obowiązywał począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r.
Przeprowadzono postępowanie akceptacyjne w Unii Europejskiej, w ramach którego zadecydowano, iż powinien być
stosowany najpóźniej począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r. Grupa w chwili obecnej nie oczekuje,
aby w przypadku obecnie posiadanych udziałów majątkowych wpływ nowego standardu miał być znaczący, niemniej jednak
może on wpłynąć na rozwiązania księgowe dotyczące przyszłych akwizycji.

MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
Standard ten zastąpi obecnie obowiązujący MSR 31 Wspólne przedsięwzięcia oraz SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki –
niepieniężny wkład wspólników.

Wspólna kontrola zdefiniowana została przez MSSF 11 jako umownie ustalony udział w kontroli, który występuje tylko wówczas,
gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron dzielących kontrolę. Określenie „kontrola“ jest
tutaj stosowane w znaczeniu wynikającym z definicji zawartej w MSSF 10. W odróżnieniu od MSR 31, który definiuje trzy
rodzaje wspólnych ustaleń umownych, MSSF 11 rozróżnia wyłącznie następujące dwie kategorie:
– wspólne działanie – jest to wspólne ustalenie umowne, w którym strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów

i obowiązki dotyczące zobowiązań powiązanych z ustaleniem umownym. Strona wspólnego ustalenia umownego,
tzw. wspólnik wspólnego działania, ma obowiązek ujawniania wszelkich posiadanych aktywów, zobowiązań, przychodów
i kosztów, włącznie z posiadanym proporcjonalnym udziałem w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach
jednostki współkontrolowanej;

– wspólne przedsiębiorstwo – jest to wspólne ustalenie umowne, w którym strony sprawujące współkontrolę mają prawa
do aktywów netto współkontrolowanej jednostki. Wspólne przedsiębiorstwa są wykazywane metodą praw własności.
Wykazywanie wspólnych przedsiębiorstw (w myśl definicji zawartej w MSSF 11) metodą konsolidacji proporcjonalnej,
na które zezwalał MSR 31, obecnie nie jest już możliwe.
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W odróżnieniu od MSR 31 struktura wspólnego ustalenia umownego nie stanowi tutaj jedynego czynnika branego pod uwagę
przy klasyfikacji jednostki do jednej z powyższych kategorii, czyli wspólnego działania lub wspólnego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z MSSF 11 strony wspólnego ustalenia umownego powinny ocenić, czy istnieje samodzielny podmiot, a jeżeli tak,
należy wziąć pod uwagę także warunki ustalenia umownego takiego podmiotu oraz inne fakty i okoliczności.

Standard będzie obowiązywał począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r.
Przeprowadzono postępowanie akceptacyjne w Unii Europejskiej, w ramach którego zadecydowano, iż powinien być
stosowany najpóźniej począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r. Grupa w chwili obecnej nie oczekuje,
aby w przypadku obecnie posiadanych udziałów majątkowych wpływ nowego standardu miał być znaczący, niemniej jednak
może on wpłynąć na rozwiązania księgowe dotyczące przyszłych akwizycji.

MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach
Standard zawiera wszystkie wymagania, które pierwotnie wchodziły w skład MSR 27 (wymogi dotyczące skonsolidowanych
sprawozdań finansowych), a także MSR 28 i MSR 31. Reguluje ujawnianie informacji w informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego, począwszy od informacji o udziałach majątkowych jednostki w jednostkach zależnych, wspólnych ustaleniach
umownych, jednostkach stowarzyszonych i jednostkach strukturyzowanych. Najważniejsze informacje o charakterze
ilościowym i jakościowym, do opublikowania których zobowiązana będzie jednostka: podsumowujące informacje finansowe
o każdej jednostce zależnej ze znaczącym udziałem niekontrolującym, opis znaczących sposobów rozumowania
zastosowanych przez kierownictwo przy ocenie kontroli, współkontroli lub istotnego wpływu, ewentualnie typu wspólnych
ustaleń umownych (czyli wspólnych działań lub wspólnych przedsiębiorstw), podsumowujące informacje finansowe o każdym
indywidualnie znaczącym wspólnym lub stowarzyszonym przedsiębiorstwie oraz charakterystyka ryzyka wynikającego
z udziału jednostki w niekonsolidowanych jednostkach strukturyzowanych. Standard będzie obowiązywał od regularnego
okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. i będzie prawdopodobnie miał wpływ na informacje publikowane
przez Grupę w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Przeprowadzono postępowanie akceptacyjne w Unii
Europejskiej, w ramach którego zadecydowano, iż powinien być stosowany najpóźniej począwszy od roku obrotowego
rozpoczynającego się 1.1.2014 r.

Jednostki inwestycyjne (nowelizacja MSSF 10, MSSF 12, MSR 27 i MSR 28)
IASB w październiku 2012 r. wydał nowelizację powyższych standardów, która będzie obowiązywała począwszy od regularnego
okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r. i która reguluje inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
oraz we wspólne przedsiębiorstwa zrealizowane przez jednostkę spełniającą definicję tzw. jednostki inwestycyjnej. Jednostka
tego typu będzie wyceniała tego rodzaju inwestycje do wartości godziwej w ramach zysku lub straty zgodnie z MSSF 9
(względnie MSR 39). To nie będzie jednak obowiązywało w przypadku inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone
świadczące usługi wyłącznie na rzecz jednostki inwestycyjnej. Inwestycje tego rodzaju będą wykazywane przy użyciu metody
praw własności. Jeżeli jednostka inwestycyjna sprawuje kontrolę nad inną jednostką inwestycyjną, wycenia inwestycję
do wartości godziwej. Niemniej jednak jej spółka dominująca, sama niebędąca jednostką inwestycyjną, nie będzie mogła już
zastosować tego sposobu księgowania. W przypadku inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstwach
jednostki nieinwestycyjne w dalszym ciągu będą mogły przeprowadzać wycenę do wartości godziwej w ramach zysku lub
straty według MSR 28. Grupa obecnie dokonuje oceny potencjalnego wpływu nowego standardu na jej sytuację finansową
i wyniki gospodarcze.

MSSF 13 Wycena wartości godziwej
Standard ten reguluje wszelką problematykę wyceny wartości godziwej według MSSF. Nie zmienia przypadków, w których
jednostka zobowiązana jest do użycia wartości godziwej, określa tylko, w jaki sposób wartość godziwa powinna być ustalana
według MSSF, jeżeli jej użycie jest konieczne lub możliwe.

Standard MSSF 13 definiuje wartość godziwą jako „cenę w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach sprzedaży
składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania między uczestnikami rynku w dniu wyceny“ (czyli chodzi o „cenę wyjścia“).
MSSF 13 nie dotyczy płatności w formie akcji, które są księgowane według MSSF 2 Płatności w formie akcji, ani transakcji
leasingowych podlegających MSR 17 Leasing.

Standard precyzuje cały szereg zagadnień, na przykład:
– koncepcja „największego i najlepszego wykorzystania“ oraz „podstawy wyceny“ jest relewantna wyłącznie w przypadku

aktywów niefinansowych;
– przy wycenie do wartości godziwej nie można brać pod uwagę czynników blokujących (dyskonta);
– opisuje sposób określenia wartości godziwej w przypadku, kiedy rynek charakteryzuje się mniejszą aktywnością.

Standard ponadto definiuje nowe informacje, do ujawniania których jednostki będą zobowiązane w związku z opisem wyceny
do wartości godziwej w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Sensem tych informacji jest, aby użytkownicy
sprawozdania finansowego mogli lepiej zrozumieć zastosowane techniki wyceny oraz podstawę wyceny a także wpływ wyceny
do wartości godziwej na wynik gospodarczy.

Grupa obecnie dokonuje oceny wpływu nowego standardu na jej sytuację finansową i wyniki gospodarcze. Standard będzie
obowiązywał począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r.
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KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych
Interpretacja ta reguluje wykazywanie kosztów usuwania odpadowych materiałów kopalnianych (usuwania nadkładu) na etapie
produkcji w kopalniach odkrywkowych. Konkretnie reguluje sposób wykazywania korzyści wynikających z usuwania nadkładu.
Jeżeli korzyści te zostają zrealizowane w ramach bieżącego okresu księgowego, koszty usuwania nadkładu muszą być ujęte
w zapasach. Jeżeli korzyść ma charakter lepszego dostępu do wydobywanego zasobu i w przypadku spełnienia niektórych
dalszych warunków koszty zdejmowania nadkładu podlegają aktywacji. Powiązane aktywa trwałe są określane jako „składnik
aktywów z tytułu usuwania nadkładu“ i ujmowane w ramach ulepszeń posiadanych aktywów. Następnie są wykazywane
według ceny nabycia lub podlegają wycenie z uwzględnieniem amortyzacji i utraty wartości, podobnie jak posiadany składnik
aktywów, w ramach którego zostały ujęte. Interpretacja ta obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego
rozpoczynającego się 1.1.2013 r. i nie będzie miała żadnego wpływu na Grupę.

Nowelizacja MSSF – harmonizacja
W maju 2012 r. IASB wydała nowelizacje harmonizujące wybrane standardy księgowe. Ich celem jest wyeliminowanie
niespójności i sprecyzowanie niektórych sformułowań. Nowelizacje te obowiązują począwszy od regularnego okresu
księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. i nie będą miały żadnego wpływu na sytuację finansową Grupy ani na jej wyniki
gospodarcze.

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Według tej nowelizacji jednostka, która w przeszłości zaprzestała stosowania Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej a obecnie zdecyduje się na ich ponowne zastosowanie (ewentualnie ma taki obowiązek), może
zrobić to na dwa sposoby: reaplikacja MSSF 1 lub retrospektywne zastosowanie całych MSSF, przy którym dane przetwarza
się w taki sposób, jak gdyby jednostka nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF.

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
Nowelizacja wyjaśnia różnicę pomiędzy nieobowiązkowymi / dodatkowymi danymi porównawczymi oraz danymi
porównawczymi w minimalnym zakresie. Minimalny zakres zazwyczaj obejmuje dane za poprzedni rok obrotowy.

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
Nowelizacja stanowi, iż większe części zapasowe oraz sprzęt serwisujący, mieszczące się w zakresie definicji rzeczowych
aktywów trwałych (gruntów, budynków i urządzeń), nie powinny być klasyfikowane jako zapasy.

MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie
Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą podatek dochodowy oraz udziały w zysku dystrybuowane właścicielom
powinny być wykazywane zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy.

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
Nowelizacja harmonizuje wymagany zakres danych, które jednostki powinny ujawniać w śródrocznym sprawozdaniu
finansowym, dotyczących łącznych aktywów segmentu, z wymogami dotyczącymi łącznych pasywów segmentu a także
zapewnia spójność informacji w śródrocznym i zwyczajnym sprawozdaniu finansowym.

2.4. Szacunki
Proces sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
wymaga od kierownictwa przyjęcia założeń i dokonania szacunków, mających wpływ na ujawniane wartości aktywów
i pasywów na dzień bilansowy oraz publikowanie informacji dotyczących aktywów warunkowych i zobowiązań warunkowych,
a także wartości przychodów i kosztów w roku obrotowym. Wartości rzeczywiste mogą różnić się od tych szacunków. Opis
kluczowych założeń stosowanych przy istotnych oszacowaniach podano w odpowiednich notach informacji dodatkowej.

2.5. Przychody ze sprzedaży
Grupa wykazuje przychody z dostaw energii elektrycznej i usług powiązanych w oparciu o warunki umowne. Ewentualne
różnice pomiędzy ilościami umownymi a faktycznymi dostawami są rozliczane za pośrednictwem operatora rynku.

Przychody są ujmowane w momencie, kiedy staje się prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane
z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można w wiarygodny sposób określić. Przychody są rozpoznawane
po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług oraz ewentualne rabaty.

Przychody ze sprzedaży aktywów są ujmowane w momencie dostawy oraz gdy znaczące ryzyko lub korzyści wynikające
z prawa własności aktywów zostały przekazane nabywcy.

Przychody z usług są rozpoznawane w momencie świadczenia usług stronie trzeciej.

Opłaty przyłączeniowe oraz powiązane płatności za pobór mocy i zmiany trasy linii od użytkowników końcowych są
wykazywane w przychodach w okresie, w którym zostały pobrane.
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2.6. Niezafakturowane dostawy energii elektrycznej
Zmiana stanu niezafakturowanej energii elektrycznej określana jest co miesiąc w drodze oszacowania. Oszacowanie
miesięcznej zmiany wolumenu niezafakturowanej energii elektrycznej opiera się na dostawach energii elektrycznej w danym
miesiącu po odliczeniu rzeczywiście zafakturowanych kwot i oszacowaniu strat w sieci dystrybucyjnej. Oszacowanie weryfikowane
jest przy pomocy obliczeń bazujących na projekcji zużycia na podstawie danych historycznych dla poszczególnych punktów
odbiorczych. Saldo końcowe niezafakturowanej energii elektrycznej wykazywane jest netto w bilansie po odliczeniu zaliczek
otrzymanych od klientów, w wierszu „Należności krótkoterminowe, netto“ lub „Zobowiązania handlowe oraz inne“.

2.7. Koszty paliwa
Koszty paliwa są wykazywane w momencie jego zużycia. Koszty paliwa obejmują także amortyzację paliwa jądrowego. Amortyzacja
paliwa jądrowego zaliczona w koszty wyniosła w latach 2012 i 2011 odpowiednio 2 787 mln CZK oraz 3 225 mln CZK.
Amortyzacja paliwa jądrowego obejmuje zawiązane rezerwy na tymczasowe składowanie wypalonego paliwa jądrowego
w wysokości określonej odpowiednio do ilości paliwa zużytego w danym roku obrotowym (patrz nota 18). W 2012 i 2011 r.
koszty te wynosiły odpowiednio 241 mln CZK i 463 mln CZK.

2.8. Odsetki
Grupa kapitalizuje w cenach nabycia aktywów trwałych wszystkie koszty odsetek zapłaconych w związku z działalnością
inwestycyjną, których można było uniknąć, jeśli działalność inwestycyjna nie byłaby prowadzona. Kapitalizacja odsetek dotyczy
tylko aktywów, w przypadku których budowa lub proces nabycia trwa przez dłuższy okres czasu. W 2012 i 2011 r. koszty
skapitalizowanych odsetek wyniosły odpowiednio 3 616 mln CZK oraz 2 893 mln CZK, natomiast stopa kapitalizacji odsetek
wynosiła w tych latach odpowiednio 4,5 % oraz 4,4 %.

2.9. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według kosztu nabycia pomniejszonego o umorzenie oraz wszelkie odpisy
aktualizujące. Koszt nabycia rzeczowych aktywów trwałych obejmuje ich cenę nabycia oraz powiązane koszty materiałów,
robocizny oraz finansowania kredytowego wykorzystywanego w ramach inwestycji. Koszt nabycia obejmuje również
szacunkowy koszt rozbiórki i usunięcia składnika rzeczowych aktywów w zakresie określonym przez standard rachunkowości
MSR 37 – Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Dotacje rządowe otrzymane do celów nabycia określonych
pozycji rzeczowych aktywów trwałych obniżają koszt ich nabycia.

Koszty remontów, konserwacji i wymiany drobnych składników majątku są księgowane w ciężar kosztów remontów
i konserwacji w okresie księgowym, w którym zostały wykonane odpowiednie prace. Koszty poniesione w celu zwiększenia
wartości aktywów są aktywowane. W chwili sprzedaży lub wycofania z użytku składnika rzeczowych aktywów trwałych lub jego
części koszt nabycia oraz stosowna amortyzacja tego składnika zostają wyksięgowane z bilansu. Wszelkie związane z tym zyski
lub straty są wykazywane w ramach wyniku gospodarczego.

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości
któregoś ze składników aktywów. Jeśli takie przesłanki zachodzą, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej
rzeczowych aktywów trwałych w celu określenia, czy nie jest ona niższa od wartości rezydualnej tych aktywów. Ustalona utrata
wartości rzeczowych aktywów trwałych jest wykazywana bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego w pozycji „Pozostałe
koszty operacyjne“.

Na dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że wcześniejsze wykazanie utraty
wartości składnika aktywów w chwili obecnej nie ma już uzasadnienia lub należałoby obniżyć odpis aktualizujący. Jeżeli takie
przesłanki wystąpiły, Grupa ustala wartość odzyskiwalną danych składników aktywów. Wcześniej ujęta utrata wartości
wykazywana jest w kosztach tylko w przypadku zmiany założeń, na podstawie których przy ostatnim zaksięgowaniu utraty
wartości dokonano oszacowania wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych. W takim przypadku wartość rezydualna
składnika aktywów obejmująca odpis aktualizujący zostaje zwiększona zgodnie z nowym oszacowaniem wartości
odzyskiwalnej. Ustalona wartość rezydualna składnika aktywów nie może być większa, niż wynosiłaby jego aktualna wartość
pomniejszona o amortyzację, gdyby w przeszłości nie dokonywano żadnych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Wyksięgowanie wcześniej dokonanego odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości wykazywane jest bezpośrednio
w ramach wyniku gospodarczego w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne“.
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Grupa dokonuje amortyzacji kosztu nabycia pomniejszonego o wartość rezydualną składnika rzeczowych aktywów trwałych
równomiernie w całym okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności odpowiedniego składnika aktywów. Każdy składnik
rzeczowych aktywów trwałych, który jest istotny w stosunku do całkowitej wartości aktywa, podlega ewidencji i amortyzowany
jest samodzielnie. Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów rzeczowych określono następująco:

Okres żywotności (w latach)
Budynki i budowle 20–50

Maszyny, przyrządy i sprzęt 4–25

Środki transportu 8–25

Meble i wyposażenie 8–15

Okresy amortyzacji, wartości rezydualne składników aktywów oraz metody amortyzacji są corocznie analizowane
i w przypadku potrzeby odpowiednio korygowane.

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych w latach 2012 i 2011 wynosiła odpowiednio 25 955 mln CZK oraz 24 383 mln CZK,
co było równoznaczne ze średnią stopą amortyzacji odpowiednio 4,1 % i 4,2 %.

2.10. Paliwo jądrowe
Paliwo jądrowe jest wykazywane jako składnik rzeczowych aktywów trwałych według ceny nabycia, po pomniejszeniu
o skumulowaną amortyzację. Amortyzacja paliwa jądrowego w reaktorze jest określana na podstawie ilości wyprodukowanej energii.

2.11. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według kosztu nabycia, obejmującego cenę nabycia oraz koszty poniesione
w związku z ich nabyciem. Ich amortyzacja odbywa się równomiernie przez przewidywany okres użytkowania wynoszący
od 3 do 25 lat. Okresy amortyzacji, wartości rezydualne składników aktywów oraz metody amortyzacji są corocznie
analizowane i w przypadku potrzeby odpowiednio korygowane.

Na dzień bilansowy Grupa ocenia, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości składników
wartości niematerialnych i prawnych (wartość firmy – patrz nota 2.12). Wartość rezydualna składników wartości niematerialnych
i prawnych nieudostępnionych jeszcze do użytkowania corocznie jest poddawana weryfikacji pod kątem utraty wartości,
niezależnie od wystąpienia przesłanek wskazujących na to, że utrata wartości mogła nastąpić. Ustalona utrata wartości
składników wartości niematerialnych i prawnych jest wykazywana bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego w pozycji
„Pozostałe koszty operacyjne“.

Na dzień bilansowy Grupa dokonuje oceny, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że wcześniejsze wykazanie utraty
wartości składnika aktywów, za wyjątkiem wartości firmy, w chwili obecnej nie ma już uzasadnienia lub należałoby obniżyć
odpis aktualizujący. Jeżeli takie przesłanki wystąpiły, Grupa ustala wartość odzyskiwalną odpowiednich składników aktywów.
Wcześniej ujęta utrata wartości wykazywana jest w kosztach tylko w przypadku zmiany założeń, na podstawie których
przy ostatnim zaksięgowaniu utraty wartości dokonano oszacowania wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych.
W takim przypadku wartość rezydualna składnika aktywów obejmująca odpis aktualizujący zostaje zwiększona zgodnie
z nowym oszacowaniem wartości odzyskiwalnej. Nowo ustalona wartość rezydualna składnika aktywów nie może być większa,
niż wynosiłaby jego aktualna wartość pomniejszona o amortyzację, gdyby w przeszłości nie dokonywano żadnych odpisów
aktualizujących z tytułu utraty wartości. Wyksięgowanie wcześniej dokonanego odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości
wykazywane jest bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne“.

2.12. Wartość firmy
Wartość firmy jest początkowo ujmowana jako różnica między zapłaconą kwotą podwyższoną o wartość wszystkich
ewentualnych udziałów niekontrolujących a wartością netto nabytych możliwych do zidentyfikowania aktywów i przejętych
zobowiązań (patrz nota 2.2). Wartość firmy powstająca w momencie nabycia jednostek zależnych jest ujęta w wartościach
niematerialnych i prawnych. Wartość firmy z tytułu nabycia jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstw jest ujęta
w bilansie jako część pozycji „Papiery wartościowe wyceniane metodą praw własności“. Po początkowym ujęciu wartość firmy
wykazywana jest według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Wykazywana wartość firmy poddawana jest weryfikacji pod kątem utraty wartości. Test na utratę wartości przeprowadza się raz
na rok lub częściej w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na to, że utrata wartości mogła nastąpić.

Na dzień akwizycji wartość firmy jest alokowana do każdej z jednostek gospodarczych, które prawdopodobnie będą mogły
korzystać z synergii wynikających z akwizycji. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy ustala się poprzez oszacowanie
wartości odzyskiwalnej jednostek gospodarczych, do których została alokowana wartość firmy. W przypadku, gdy wartość
odzyskiwalna jednostki gospodarczej jest niższa od jej wartości bilansowej, dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości. W przypadku sprzedaży części jednostki gospodarczej, do której alokowano wartość firmy, rezydualna wartość
firmy związana ze sprzedanymi aktywami zostaje włączona do zysku lub straty ze sprzedaży. W takich okolicznościach
wartość firmy do wyksięgowania ustalana jest na podstawie stosunku wartości sprzedanej części jednostki gospodarczej
do wartości części pozostającej w posiadaniu Grupy.
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2.13. Uprawnienia emisyjne
Uprawnienie do emisji gazów cieplarnianych (dalej „uprawnienie emisyjne“) stanowi prawo właściciela urządzeń, które emitują
gazy cieplarniane, do emisji w danym roku kalendarzowym równowartości jednej tony dwutlenku węgla. W oparciu o Krajowy
Plan Rozdziału Uprawnień w 2012 i 2011 r. niektóre spółki Grupy, eksploatujące urządzenia tego typu, otrzymały bezpłatnie
pewną liczbę uprawnień emisyjnych na dany okres. Spółki te są odpowiedzialne za określenie i zgłoszenie ilości gazów
cieplarnianych, wytworzonych w każdym roku kalendarzowym przez ich urządzenia, przy czym dane te muszą zostać
zweryfikowane przez autoryzowany podmiot.

Najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego spółki te są zobowiązane przedstawić do umorzenia określoną
liczbę uprawnień odpowiednio do rzeczywistego wolumenu emisji gazów cieplarnianych w poprzednim roku kalendarzowym.
Jeśli spółka nie przedstawi do umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień emisyjnych w wyznaczonym terminie, podlega karze
w wysokości 100 EUR za równowartość 1 tony CO2.

W wykazach finansowych przyznane uprawnienia emisyjne wykazane są według wartości nominalnej, która jest zerowa.
Od 2011 r. w Republice Czeskiej uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych bezpłatnie przyznawane podatnikom
eksploatującym urządzenia do produkcji energii elektrycznej określone w ustawie obciążone są podatkiem od darowizn.
W wyniku tego otrzymane uprawnienia emisyjne, które obciążone są podatkiem od darowizn, wyceniane są do równowartości
odpowiedniego podatku od darowizn w momencie ich przyznania. Zakupione uprawnienia są wyceniane według ceny nabycia
(za wyjątkiem uprawnień przeznaczonych do obrotu). Uprawnienia emisyjne nabyte w ramach akwizycji jednostek zależnych są
początkowo ujmowane według ich wartości rynkowej na dzień nabycia przedsiębiorstwa, a następnie są traktowane podobnie
jako zakupione uprawnienia emisyjne. Grupa ponadto tworzy rezerwę na pokrycie rzeczywistych emisji, która jest wykazywana
po koszcie nabycia przyznanych i zakupionych uprawnień i kredytów emisyjnych, a dla pozostałych uprawnień i kredytów
po ich cenie rynkowej obowiązującej w dniu bilansowym. Wartość podatku od darowizn z uprawnień emisyjnych wyrażona jako
koszt związany z tworzeniem rezerwy, ewentualną sprzedażą uprawnień emisyjnych lub ich umorzeniem w rejestrze wykazywana
jest w rachunku zysków i strat w ramach pozycji „Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto“.

Grupa kupuje także uprawnienia emisyjne do celów handlowych. Portfel uprawnień emisyjnych przeznaczonych do obrotu jest
wykazywany według wartości godziwej na dzień bilansowy, przy czym zmiany wartości godziwej ujmowane są w ramach
wyniku gospodarczego.

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje weryfikacji, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata
wartości uprawnień emisyjnych. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Grupa analizuje wartości odzyskiwalne jednostek
gospodarczych, którym przyznane zostały uprawnienia emisyjne, w celu określenia, czy wartości te nie są niższe od ich wartości
rezydualnej. Wszelkie zidentyfikowane utraty wartości uprawnień emisyjnych są wykazywane bezpośrednio w ramach wyniku
gospodarczego w pozycji „Uprawnienia emisyjne, netto“.

Umowy dotyczące sprzedaży i późniejszego odkupu uprawnień emisyjnych wykazywane są jako pożyczki zabezpieczone.

Swapy dotyczące uprawnień emisyjnych (EUA) oraz poświadczonych redukcji emisji (CER) lub kredytów emisyjnych w okresie
od dnia zawarcia transakcji do dnia jej rozliczenia ujmowane są jako instrumenty pochodne. Swapy wyceniane są do wartości
godziwej, zaś wszelkie zmiany wartości godziwej wykazywane są w rachunku zysków i strat. Środki pieniężne otrzymane
przed dniem rozliczenia swapu EUA/CER wykazywane są jako kompensacja zaksięgowanej wartości godziwej swapu. Różnica
między sumą otrzymanej gotówki i wartością godziwą jednostek CER po jednej stronie oraz wartością bilansową oddanych
jednostek EUA i wartością godziwą swapu EUA/CER po drugiej stronie wykazywana jest w chwili rozliczenia swapu EUA i CER
jako zysk lub strata.

2.14. Inwestycje finansowe
Inwestycje finansowe są klasyfikowane według następujących kategorii: utrzymywane do terminu wymagalności, kredyty,
pożyczki i należności, przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży. Aktywa finansowe o ustalonym lub możliwym
do ustalenia terminie płatności oraz o ustalonym terminie wymagalności, które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać
w posiadaniu do tego czasu, są klasyfikowane jako inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (za wyjątkiem
udzielonych pożyczek i wierzytelności pochodzących od Grupy). Kredyty, pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów
pochodnych aktywa finansowe o ustalonym lub możliwym do ustalenia terminie płatności, które nie są notowane na aktywnym
rynku. Inwestycje finansowe nabyte zasadniczo w celu wygenerowania zysku z krótkoterminowych wahań cen są klasyfikowane
jako przeznaczone do obrotu. Wszelkie inne inwestycje finansowe (za wyjątkiem udzielonych pożyczek i innych należności
pochodzących od Grupy), są klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży.
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Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, kredyty i inne należności są ujęte w aktywach trwałych, chyba że ich termin
wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Inwestycje finansowe przeznaczone do obrotu zaliczane są
do aktywów obrotowych. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zaliczane są do aktywów obrotowych, jeżeli Grupa
zamierza je zbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wszelkie zakupy i sprzedaż aktywów finansowych są ujmowane na dzień rozliczenia transakcji.

Inwestycje finansowe są początkowo wyceniane do wartości godziwej, do której dodaje się koszty transakcji, które można im
bezpośrednio przypisać. Aktywa finansowe, które nie są wyceniane do wartości godziwej, ujmowane są w wyniku gospodarczym.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz inwestycje finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane przez Grupę
do wartości godziwej, którą określa się na podstawie notowań rynkowych na dzień bilansowy.

Zyski lub straty wynikające z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wykazywane są w samodzielnej pozycji
sprawozdania z całkowitych dochodów, dopóki nie zostaną sprzedane lub zbyte w inny sposób albo nie nastąpi trwała utrata
wartości tych aktywów. Udziałowe papiery wartościowe, nieposiadające notowań rynkowych, które sklasyfikowano jako aktywa
finansowe dostępne do sprzedaży i których wartości godziwej nie można w wiarygodny sposób określić, wycenia się według
kosztu ich nabycia.

Na każdy dzień bilansowy dokonuje się oceny, czy nie wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości tych
inwestycji. W przypadku udziałowych papierów wartościowych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży obiektywną
przesłanką utraty wartości jest istotny lub długotrwały spadek wartości godziwej poniżej ich ceny nabycia. „Istotność“ oceniana
jest w stosunku do pierwotnej ceny nabycia, natychmiast „długotrwałość“ według okresu, w którym wartość godziwa spadła
poniżej pierwotnej ceny nabycia. Jeżeli takie przesłanki istnieją, skumulowana strata zdefiniowana jako różnica między ceną
nabycia a aktualną wartością godziwą po odliczeniu straty z tytułu utraty wartości tej inwestycji, która została zaksięgowana
w kosztach już wcześniej, zostaje wyjęta z pozostałych całkowitych dochodów i zaksięgowana w kosztach. Strat z tytułu utraty
wartości udziałowych papierów wartościowych nie można anulować za pośrednictwem rachunku zysków i strat. Wzrost wartości
godziwej udziałowych papierów wartościowych następujący po zaksięgowaniu straty z tytułu utraty wartości wykazywany jest
bezpośrednio w pozostałych dochodach całkowitych. W przypadku instrumentów dłużnych sklasyfikowanych jako dostępne
do sprzedaży kwota zaksięgowana z tytułu utraty wartości równa się skumulowanej stracie, która jest określona jako różnica
między wartością rezydualną a aktualną wartością godziwą, po odliczeniu straty z tytułu utraty wartości tej inwestycji, która
została wykazana w kosztach już wcześniej. Jeżeli w którymś z późniejszych okresów księgowych wartość instrumentu
dłużnego wzrośnie, a wzrost ten pozostaje w obiektywnym związku z wydarzeniem, które nastąpiło dopiero po zaksięgowaniu
straty z tytułu utraty wartości, strata podlega anulacji, co znajduje odzwierciedlenie w wyniku gospodarczym.

W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Grupa weryfikuje, czy jest w stanie i ma zamiar zrealizować ich
sprzedaż w bliskiej przyszłości. Jeżeli Grupa nie może prowadzić obrotu tymi aktywami finansowymi, ponieważ nie istnieje
aktywny rynek, a kierownictwo zmieniło swoje zamiary i nie planuje sprzedaży tych aktywów w bliskiej przyszłości, w pewnych
okolicznościach Grupa ma możliwość zmiany ich klasyfikacji. Przeniesienie do kategorii kredytów i innych należności jest
dozwolone, jeżeli składnik aktywów finansowych mieści się w zakresie definicji kredytów i innych należności a jednostka ma
zdolność i zamiar trzymania tego składnika aktywów w posiadaniu w bliskiej przyszłości lub do terminu zapadalności.
Przeniesienie do kategorii inwestycji finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności jest dozwolone tylko w przypadku,
kiedy jednostka ma zamiar i zdolność ich trzymania aż do terminu zapadalności.

Zmiany wartości godziwych inwestycji finansowych przeznaczonych do obrotu wykazywane są w pozycji „Pozostałe koszty
i przychody finansowe, netto“.

Inwestycje finansowe utrzymywane do terminu wymagalności oraz kredyty i inne należności są wyceniane do wartości
rezydualnej przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.

2.15. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują gotówkę, rachunki bieżące w bankach oraz krótkoterminowe lokaty
finansowe o okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w walutach
obcych są przeliczane na korony czeskie według kursów obowiązujących na dzień bilansowy.

2.16. Aktywa finansowe o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe wykazywane w ramach długoterminowych aktywów finansowych jako środki
o ograniczonej możliwości dysponowania (patrz nota 4), których wykorzystanie dotyczyć może wyłącznie rekultywacji terenów
górniczych i składowisk odpadów, finansowania zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji urządzeń jądrowych; w pozycję tę
wchodzą także gwarancyjne depozyty gotówkowe przekazane stronom transakcji typu swap. Klasyfikacji tych aktywów jako
długoterminowych dokonuje się w oparciu o planowany termin postawienia tych środków do dyspozycji Grupy.
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2.17. Należności, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
Należności są początkowo ujmowane według wartości nominalnej a następnie pomniejszane o ewentualne odpisy aktualizujące.

Zobowiązania są wykazywane według wartości nominalnej, koszty przyszłych okresów ujmowane są według szacowanej
wysokości przyszłej płatności.

2.18. Materiały oraz pozostałe zapasy
Materiały oraz pozostałe zapasy obejmują głównie materiały oraz części zapasowe do napraw i konserwacji rzeczowych
środków trwałych. Ich wartość wykazywana jest według cen nabycia, określanych metodą ważonej średniej arytmetycznej.
Materiały natomiast wykazane są w zapasach w chwili zakupu, a następnie zaliczone w koszty lub skapitalizowane w wartości
aktywów trwałych w chwili wykorzystania. W przypadku zidentyfikowania niepotrzebnych zapasów Grupa dokonuje odpisu
aktualizującego w ramach kosztów. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. odpisy aktualizujące wartość zapasów wynosiły odpowiednio
355 mln CZK i 437 mln CZK.

2.19. Zapasy paliw kopalnianych
Zapasy paliw kopalnianych są wykazywane według rzeczywistych kosztów nabycia, określonych na podstawie ważonej średniej
arytmetycznej.

2.20. Instrumenty pochodne
Grupa korzysta z pochodnych instrumentów finansowych, takich jak kontrakty zamiany stóp procentowych (swapy) oraz kontrakty
walutowe, w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów walutowych.
Instrumenty pochodne są wyceniane do wartości godziwej. Sposób księgowania zysków lub strat z wyceny instrumentów
pochodnych do wartości godziwej zależny jest od tego, czy dany instrument pochodny został sklasyfikowany jako
zabezpieczający oraz od charakteru zabezpieczanej pozycji.

Dla celów rachunkowości zabezpieczeń operacje zabezpieczające klasyfikowane są jako zabezpieczenia wartości godziwej
wtedy, kiedy mają chronić przez ryzykiem zmiany wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania wykazanego
w bilansie, lub jako zabezpieczenia przepływów finansowych, jeżeli są wykorzystywane jako zabezpieczenie Spółki
przed ryzykiem zmiany przepływów finansowych, które przypisać można konkretnemu składnikowi aktywów lub zobowiązaniu
lub wysoce prawdopodobnej przyszłej transakcji.

W momencie rozpoczęcia transakcji Grupa opracowuje dokumentację powiązania pomiędzy pozycjami zabezpieczanymi
a instrumentami zabezpieczającymi, jak również celów oraz strategii zarządzania ryzykiem dla różnych transakcji
zabezpieczających. Grupa dokumentuje od początku zabezpieczenia oraz na bieżąco efektywność instrumentu
zabezpieczającego w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów
pieniężnych związanych z zabezpieczanymi pozycjami.

a. Zabezpieczenia wartości godziwej
Zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmiany wartości godziwej ujmowane są w kosztach
lub przychodach, razem z odpowiednią zmianą wartości godziwej zabezpieczonego składnika aktywów lub zobowiązania
związaną z ryzykiem będącym przedmiotem zabezpieczenia. Jeśli korekta wartości bilansowej zabezpieczonej pozycji dotyczy
instrumentu finansowego dłużnego, korekta ta jest amortyzowana stopniowo w ramach wyniku gospodarczego przez okres
pozostający do terminu zapadalności takiego instrumentu finansowego.

b. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenia oczekiwanych przepływów pieniężnych są
początkowo ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach. Zysk lub strata przypadająca na nieefektywną część jest
wykazywana w ramach wyniku gospodarczego.

Kwoty narosłe w kapitale własnym są przenoszone do wyniku gospodarczego w okresie, w którym zaksięgowano koszty lub
przychody związane z zabezpieczonymi pozycjami.

Jeśli instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany lub gdy zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości
zabezpieczeń, skumulowany zysk lub strata istniejące w kapitale własnym pozostają tam do momentu sfinalizowania
oczekiwanej transakcji, a następnie są ujmowane w rachunku zysków i strat. Jeżeli sfinalizowanie oczekiwanej transakcji
przestało być prawdopodobne, skumulowany zysk lub strata, które pierwotnie wykazano w pozostałych całkowitych
dochodach, przenoszone są do wyniku gospodarczego.

c. Inne instrumenty pochodne
Niektóre instrumenty pochodne nie spełniają wymogów rachunkowości zabezpieczeń. Zmiany wartości godziwej takich
instrumentów pochodnych są ujmowane bezpośrednio w wyniku gospodarczym.
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2.21. Kontrakty towarowe
Zgodnie z MSR 39, niektóre umowy handlowe na dostawy towarów traktowane są jako instrumenty finansowe i wykazywane
według tego standardu. Większość umów zakupu i sprzedaży towarów zawieranych przez Grupę przewiduje fizyczną dostawę
towarów w ilości przeznaczonej do zużycia lub sprzedaży w ramach zwykłej działalności Grupy. Umowy takie są więc
wyłączone z zakresu MSR 39.

W szczególności transakcje zakupu i sprzedaży z odroczonym terminem realizacji (forward), dotyczące fizycznej dostawy
energii, są uznawane za leżące poza zakresem MSR 39, kiedy dany kontrakt został zawarty w ramach zwykłej działalności
operacyjnej Grupy. To obowiązuje w przypadku spełnienia wszystkich wymienionych poniżej warunków:
– w ramach kontraktu ma miejsce fizyczna dostawa towaru,
– ilości zakupione lub sprzedane w ramach kontraktu odpowiadają potrzebom operacyjnym Grupy,
– kontrakt nie może być uznany za sprzedaną opcję według definicji standardu MSR 39. W specyficznym przypadku

kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej kontrakt zasadniczo jest równoważny z obowiązkiem przyszłej sprzedaży
(forward) lub może być uznany za sprzedaż mocy produkcyjnych.

Grupa uznaje, że transakcje zawierane w celu zbilansowania wolumenu zakupów i sprzedaży energii elektrycznej są częścią jej
zwykłej działalności jako zintegrowanego koncernu energetycznego i w związku z tym nie mieszczą się w zakresie MSR 39.

Kontrakty towarowe, mieszczące się w ramach MSR 39, są wyceniane do wartości godziwej, natomiast zmiany wartości
godziwej wykazane są w ramach wyniku gospodarczego. Grupa wykazuje przychody i koszty związane z obrotem energią
elektryczną i innymi towarami w ramach pozycji wykazu zysków i strat „Przychody i koszty z transakcji instrumentami
pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto“.

2.22. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obliczany jest zgodnie z przepisami podatkowymi krajów, w których spółki Grupy ČEZ mają swe siedziby,
a podstawą do obliczeń jest wynik gospodarczy spółki określony zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie rachunkowości,
skorygowany o koszty, które nie są uważane za koszty uzyskania przychodów, w danej chwili lub ogólnie, oraz przychody
niepodlegające opodatkowaniu. Podatek dochodowy jest obliczany na zasadzie indywidualnej dla każdej spółki należącej
do Grupy, ponieważ czeskie prawo podatkowe nie zezwala na składanie skonsolidowanych zeznań podatkowych do celów
podatku dochodowego od osób prawnych. W przypadku spółek mających siedzibę w Republice Czeskiej bieżący podatek
dochodowy obliczono na dzień 31.12.2012 i 2011 r., w oparciu o czeskie przepisy rachunkowości, na podstawie zysku
przed opodatkowaniem skorygowanego o niektóre pozycje, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów lub przychodów
podlegających opodatkowaniu. Stawka podatku wynosiła 19 %. W 2013 r. i w następnych latach stawka ta wynosiła będzie 19 %.

Podatek odroczony obliczany jest przy użyciu metody zobowiązań bilansowych. Podatek odroczony obliczany jest na podstawie
tymczasowych różnic pomiędzy wyceną bilansową a wyceną do celów określenia podstawy podatku dochodowego. Podatek
odroczony jest obliczany z zastosowaniem stawek i przepisów podatkowych zatwierdzonych na dzień bilansowy, co do których
można oczekiwać, że będą obowiązywały w momencie realizacji stosownego składnika aktywów lub zobowiązania z tytułu
podatku odroczonego.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmowane są bez względu na moment, w którym różnice przejściowe
prawdopodobnie przestaną istnieć. Aktywa lub zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlegają
dyskontowaniu. Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane w sytuacji, kiedy jest prawdopodobne, że spółka
w przyszłości wypracuje dostateczny zysk podlegający opodatkowaniu, w poczet którego będzie mogła je zaliczyć. Odroczone
zobowiązania podatkowe są ujmowane w przypadku wszystkich ujemnych różnic przejściowych, za wyjątkiem:
– sytuacji, gdy odroczone zobowiązanie podatkowe wynika z początkowego ujęcia wartości firmy lub aktywów i zobowiązań

w związku z transakcją, która nie stanowi połączenia jednostek gospodarczych, a w momencie transakcji nie wpływa ani
na wynik gospodarczy ani na zysk podlegający opodatkowaniu lub stratę podatkową, lub

– w przypadku dodatnich różnic przejściowych, wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych, gdy terminy odwracania
się różnic przejściowych podlegają kontroli jednostki dominującej i gdy prawdopodobne jest, że w dającej się przewidzieć
przyszłości różnice przejściowe nie przestaną istnieć.

Wartość bilansowa aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu
obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego
lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego, które powstały w różnych spółkach objętych
konsolidacją, nie są wzajemnie kompensowane w bilansie.

Podatek bieżący i odroczony jest ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, jeśli podatek dotyczy pozycji ujmowanych
w ciężar lub na dobro kapitału własnego, w tym samym lub innym okresie podatkowym.

Zmiany w zakresie podatku odroczonego z tytułu zmian stawek podatkowych wykazywane są w ramach wyniku
gospodarczego, za wyjątkiem pozycji, które w tym samym lub innym okresie podatkowym wykazywane są bezpośrednio
w ciężar lub na dobro kapitału własnego. Dla tych pozycji również zmiany ujmowane są w kapitale własnym.
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2.23. Zadłużenie długoterminowe
Zadłużenie jest początkowo ujmowane w kwocie otrzymanych wpływów z emisji po odjęciu kosztów transakcji. Następnie
wykazywane jest według wartości rezydualnej określanej przy użyciu efektywnej stopy procentowej. Różnica między wartością
nominalną zadłużenia a jego pierwszą wyceną w czasie istnienia kredytu wykazywana jest w wyniku gospodarczym w ramach
odsetek zapłaconych.

Koszty transakcji obejmują wynagrodzenia konsultantów, pośredników i maklerów oraz opłaty nałożone przez organy
regulacyjne i giełdy papierów wartościowych.

Przy wycenie zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych przed zmianami wartości godziwej przy pomocy instrumentów
pochodnych dokonuje się korekt uwzględniających zmiany wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej tych zobowiązań
ujmowane są w ramach wyniku gospodarczego i wykazywane w rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe przychody
i koszty finansowe, netto“. Wartość bilansowa zabezpieczonego zadłużenia długoterminowego po korekcji wyceny jest
wykazywana w ramach wyniku gospodarczego przy użyciu efektywnej stopy procentowej.

2.24. Rezerwy jądrowe
Grupa zawiązuje rezerwy na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych, na koszty tymczasowego składowania wypalonego
paliwa jądrowego oraz innych odpadów radioaktywnych oraz rezerwę na finansowanie trwałego składowania
wypalonego paliwa jądrowego oraz napromieniowanych części reaktorów (patrz nota 18).

Zawiązane rezerwy opierają się o najlepsze szacunki kosztów wykonania obecnie istniejącego zobowiązania na dzień bilansowy.
Takie wartości szacunkowe, bazujące na cenach bieżących na dzień bilansowy są dyskontowane na dzień 31.12.2012 oraz
2011 r. przy użyciu szacowanej długoterminowej realnej stopy oprocentowania w wysokości odpowiednio 2,0 % i 2,5 % rocznie,
w celu uwzględnienia rozkładu wydatków w czasie. Pierwotny zdyskontowany koszt jest kapitalizowany w wartości składników
rzeczowych aktywów trwałych i następnie zamortyzowany w okresie użytkowania elektrowni jądrowych. Co roku rezerwy są
zwiększane w celu odzwierciedlenia szacowanej stopy inflacji oraz realnej stopy procentowej. Koszty te ujmowane są
w wykazie zysków i strat w ramach odsetek zapłaconych. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wpływ inflacji szacowano odpowiednio
na 1,5 % i 2,0 %.

Szacuje się, iż po zakończeniu produkcji energii w elektrowniach jądrowych proces ich likwidacji potrwa jeszcze 50 lat
w przypadku elektrowni jądrowej Temelín i 60 lat w przypadku elektrowni jądrowej Dukovany. Obecnie oczekuje się, że stałe
składowiska odpadów jądrowych staną się dostępne w 2065 r. a umieszczanie wypalonego paliwa jądrowego w tych składowiskach
będzie kontynuowane przez kolejne dziesięć lat, mniej więcej do 2075 r. Grupa dokonała najlepszych szacunków potrzebnej
wysokości rezerw jądrowych, jednakże potencjalne zmiany w zakresie technologii, wymogów dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony środowiska oraz ewentualne zmiany czasu realizacji tych działań mogą znacząco wpłynąć na ich rzeczywisty koszt,
powodując istotne rozbieżności w stosunku do obecnych założeń przyjętych przez Grupę.

Zmiany oszacowań dotyczących rezerw jądrowych, wynikające ze zmian oczekiwań dotyczących wolumenu lub przebiegu
czasowego przepływów pieniężnych potrzebnych do uregulowania tych zobowiązań oraz ze zmiany stopy dyskonta,
powiększają lub pomniejszają wartość bilansową odpowiedniego składnika aktywów. Gdyby wartość składnika aktywów miała
być ujemna, a więc odliczona kwota przewyższyłaby wartość danego składnika aktywów, różnica zostaje zaksięgowana
bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego.

2.25. Rezerwy na likwidację szkód górniczych oraz rekultywację terenów pogórniczych
Grupa zawiązała rezerwę na zobowiązania z tytułu likwidacji kopalń i rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością
wydobywczą (patrz nota 19). Wartość rezerwy określana jest na podstawie najlepszych szacunków wydatków niezbędnych
do uregulowania obecnie istniejących zobowiązań na dzień bilansowy. Takie wartości szacunkowe, bazujące na cenach
bieżących, na dzień 31.12.2012 oraz 2011 r. dyskontowane są przy użyciu szacowanej długoterminowej realnej stopy
procentowej w wysokości odpowiednio 2,0 % i 2,5 % rocznie, w celu uwzględnienia rozkładu wydatków w czasie. Pierwotny
zdyskontowany koszt jest kapitalizowany w ramach składników rzeczowych aktywów trwałych i podlega amortyzacji w całym
okresie użytkowania kopalni. Co roku rezerwy są korygowane w celu odzwierciedlenia szacowanej stopy inflacji oraz realnej
stopy procentowej. Koszty te ujmowane są w wykazie zysków i strat w ramach odsetek zapłaconych. Na dzień 31.12.2012
i 2011 r. wpływ inflacji szacowano odpowiednio na 1,5 % i 2,0 %.

Zmiany dotyczące przyszłych zobowiązań z tytułu rekultywacji terenów pogórniczych, wynikające ze zmian oszacowań
dotyczących wolumenu lub charakterystyki czasowej przepływów pieniężnych potrzebnych do kompensacji tych zobowiązań
lub ze zmiany stopy dyskonta, powiększają lub pomniejszają wartość bilansową odpowiedniego składnika aktywów. Gdyby
wartość składnika aktywów miała być ujemna, a więc odliczona kwota przewyższyłaby wartość danego składnika aktywów,
różnica zostaje zaksięgowana bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego.

2.26. Wyszukiwanie i wycena zasobów mineralnych
W przypadku prowadzenia działalności w zakresie wyszukiwania i wyceny zasobów mineralnych, wydatki z tym związane
wykazywane są w kosztach.
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2.27. Leasing
Określenie, czy dane porozumienie jest leasingiem lub obejmuje leasing, zależy od istoty ekonomicznej transakcji, przy czym
należy ocenić, czy realizacja zobowiązania wynikającego z umowy zależna jest od wykorzystania określonego składnika lub
składników aktywów oraz czy na podstawie porozumienia następuje przeniesienie prawa do korzystania z danego składnika
aktywów. Weryfikacji przyjętej klasyfikacji umów pod względem leasingu dokonuje się jedynie w przypadku wystąpienia jednej
z następujących przesłanek:
– następuje zmiana w warunkach umowy, za wyjątkiem jej odnowienia lub przedłużenia,
– zostanie wykorzystana opcja odnowienia leasingu lub strony umowy uzgodnią jego przedłużenie, chyba że okres odnowienia

lub przedłużenia został pierwotnie ujęty w warunkach leasingu,
– nastąpi zmiana w zakresie tego, czy spełnienie zobowiązania uwarunkowane jest wykorzystaniem konkretnego składnika

aktywów,
– nastąpi istotna zmiana składnika aktywów.

W przypadku zmiany warunków umowy leasing wykazywany jest do lub od dnia takiej zmiany.

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na leasingobiorcę zasadniczą część ryzyka i korzyści związanych
z posiadaniem przedmiotu leasingu, są kapitalizowane na początku leasingu według wartości godziwej przedmiotu leasingu
lub według aktualnej wartości minimalnych rat leasingowych, jeżeli jest ona niższa. Raty leasingowe są dzielone pomiędzy
koszty finansowe a pomniejszenie zobowiązania leasingowego w celu osiągnięcia stałej stopy procentowej dla pozostałej
części zobowiązania. Koszty finansowe z tytułu leasingu są ujmowane bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego.

Aktywa z tytułu leasingu finansowego są kapitalizowane, amortyzacja odbywa się w okresie ekonomicznej użyteczności
danego składnika aktywów. Jeśli nie jest wystarczająco prawdopodobne, że leasingobiorca uzyska tytuł własności składnika
aktywów z końcem okresu leasingu, składnik aktywów zostaje w pełni amortyzowany w okresie leasingu lub w okresie
ekonomicznej użyteczności, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.

W przypadkach, kiedy leasingodawca zatrzymuje istotną część ryzyka i korzyści z tytułu posiadania przedmiotu leasingu,
leasing klasyfikowany jest jako operacyjny. Raty leasingu operacyjnego są ujmowane jako koszt w rachunku zysków i strat
według metody liniowej w okresie obowiązywania umowy leasingu.

2.28. Akcje własne
Akcje własne są ujęte w bilansie jako pozycja pomniejszająca kapitał własny. Nabycie akcji własnych jest wykazane
w zestawieniu zmian w kapitale własnym jako pomniejszenie kapitału własnego. W przypadku sprzedaży, emisji lub umorzenia
akcji własnych w rachunku zysków i strat nie są wykazywane żadne zyski ani straty. Przychody z tego tytułu są wykazywane
w wykazach finansowych bezpośrednio jako zwiększenie kapitału własnego.

2.29. Opcje na akcje
Członkowie zarządu i wybrani menedżerowie otrzymali opcje na zakup akcji zwykłych spółki. Koszty związane z programem
opcji na akcje są obliczane w dniu podpisania stosownej umowy, na podstawie wartości godziwej przyznanych opcji na akcje.
Jeżeli przyznane opcje mogą zostać wykorzystane natychmiast, bez konieczności spełnienia dalszych warunków, adekwatny
koszt ujmowany jest w ramach wyniku gospodarczego za dany okres według wartości godziwej przyznanych opcji
w korespondencji z podwyższeniem kapitału własnego. W pozostałych przypadkach koszt określony na dzień podpisania
umowy opcji podlega rozłożeniu w czasie na cały okres, przez który beneficjent musi pracować na rzecz Spółki lub Grupy,
aby uzyskać prawo do zrealizowania przyznanych opcji. Wykazany koszt uwzględnia oczekiwania dotyczące liczby opcji,
dla których spełnione zostaną odpowiednie warunki i beneficjenci uzyskają prawo ich zrealizowania. W 2012 i 2011 r. koszty
personalne związane z programem opcji na zakup akcji wynosiły odpowiednio 75 mln CZK i 73 mln CZK.
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2.30. Operacje w walutach obcych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w koronach czeskich (CZK). Korona czeska stanowi walutę
funkcjonalną spółki i jest używana także do celów sprawozdawczych. Każdy podmiot Grupy określa własną walutę funkcjonalną,
poszczególne pozycje wykazów finansowych spółek objętych konsolidacją są określone i wyrażone w tej właśnie walucie.

Transakcje w walutach obcych są przeliczane na odpowiednią walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego na dzień
dokonania transakcji. Różnice kursowe wynikające z rozliczenia takich transakcji i przeliczenia aktywów i pasywów, mających
charakter pieniężny, denominowanych w walutach obcych, są ujmowane w ramach wyniku gospodarczego, za wyjątkiem
przypadków, kiedy różnice kursowe powstają w związku z zobowiązaniem sklasyfikowanym jako efektywne zabezpieczenie
aktywów. Takie różnice z przeliczeń kursowych są wykazywane bezpośrednio w kapitale własnym.

Różnice z przeliczeń kursowych dłużnych papierów wartościowych oraz innych pieniężnych aktywów finansowych są
ujmowane według wartości godziwej w pozycji „Różnice kursowe“. Różnice kursowe związane z pozycjami niepieniężnymi,
takimi jak udziałowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, są wykazywane jako część zysku lub straty z wyceny.
Różnice kursowe z tytułu przeliczenia udziałowych papierów wartościowych sklasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży są ujmowane w kapitale własnym.

Aktywa i pasywa zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane według kursu obowiązującego w dniu bilansowym. Koszty
i przychody zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane według średnich kursów za dany rok. Różnice kursowe
wynikające z tych przeliczeń wykazywane są bezpośrednio w pozostałych całkowitych dochodach. W chwili zbycia
zagranicznej jednostki skumulowane różnice kursowe są przenoszone z kapitału własnego do rachunku zysków i strat jako
składnik zysku lub straty ze sprzedaży udziałów w jednostkach zagranicznych.

Wartość firmy oraz korekty wyceny związane z akwizycjami jednostek zagranicznych są ujmowane jako aktywa lub pasywa
nabytej jednostki według kursu obowiązującego na dzień bilansowy.

W przeliczeniach aktywów i pasywów w walutach obcych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. Grupa zastosowała następujące kursy
wymiany:

2012 r. 2011 r.
CZK za 1 EUR 25,140 25,800

CZK za 1 USD 19,055 19,940

CZK za 1 PLN 6,172 5,789

CZK za 1 BGN 12,854 13,191

CZK za 1 RON 5,658 5,969

CZK za 100 JPY 22,130 25,754

CZK za 1 TRY 10,670 10,550

CZK za 100 ALL 18,053 18,644

2.31. Aktywa sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży
Aktywa oraz zbywane grupy aktywów sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży są wyceniane do wartości bilansowej
lub godziwej, w zależności od tego, która z nich jest niższa, oraz pomniejszane o koszty sprzedaży. Aktywa oraz grupy
aktywów są klasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa zostaje zrealizowana poprzez
sprzedaż a nie poprzez użytkowanie. Warunek ten uważa się za spełniony tylko w przypadku, kiedy sprzedaż jest wysoce
prawdopodobna a składnik aktywów lub ich grupa są gotowe do natychmiastowej sprzedaży w ich obecnym stanie.
Kierownictwo spółki musi podjąć działania prowadzące do sprzedaży składnika aktywów lub ich grupy w takim trybie,
aby sprzedaż została sfinalizowana w okresie 1 roku od daty sklasyfikowania składnika aktywów lub ich grupy jako
utrzymywanych w celu sprzedaży.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które zostały sklasyfikowane jako utrzymywane w celu
sprzedaży, nie podlegają amortyzacji.
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3. Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość rzeczowych aktywów trwałych, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Budynki Maszyny, przyrządy Grunty i inne Razem 2012 r. Razem 2011 r.
i budowle i sprzęt

Koszt nabycia – saldo na dzień 1 stycznia 226 991 371 340 6 732 605 063 559 349
Nabycie 16 672 34 332 695 51 699 37 511

Zbycie -1 261 -10 988 -77 -12 326 -3 887

Przeniesienie z aktywów sklasyfikowanych
jako utrzymywane w celu sprzedaży – – – – 11 054

Akwizycje jednostek zależnych 5 554 3 153 52 8 759 405

Zmiana skapitalizowanej części rezerw 150 5 156 – 5 306 225

Przeklasyfikowanie i inne 481 -479 -2 – -13

Różnice kursowe -861 -860 -23 -1 744 419

Koszt nabycia – saldo na dzień 31 grudnia 247 726 401 654 7 377 656 757 605 063
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz
odpisy aktualizujące – saldo na dzień 1 stycznia -92 900 -212 087 -826 -305 813 -275 329

Odpisy amortyzacyjne -6 817 -19 114 -24 -25 955 -24 383

Wartość rezydualna w momencie zbycia -496 -616 -3 -1 115 -378

Zbycie 1 262 10 988 15 12 265 3 856

Przeniesienie z aktywów sklasyfikowanych
jako utrzymywane w celu sprzedaży – – – – -8 987

Przeklasyfikowanie i inne -60 51 1 -8 -3

Zaksięgowanie odpisów aktualizujących -82 -417 -6 -505 -636

Wyksięgowanie odpisów aktualizujących 191 18 8 217 267

Różnice kursowe 191 148 1 340 -220

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz
odpisy aktualizujące – saldo na dzień 31 grudnia -98 711 -221 029 -834 -320 574 -305 813
Rzeczowe aktywa trwałe, netto 149 015 180 625 6 543 336 183 299 250

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość rezydualna rzeczowych aktywów trwałych oddanych w zastaw w celu zabezpieczenia
zobowiązań wynosiła odpowiednio 223 mln oraz 289 mln CZK.

Środki trwałe w budowie obejmują głównie niesfinalizowane inwestycje w elektrowniach Ledvice, Prunéřov, Počerady i Temelín
oraz w sieć dystrybucyjną w ramach spółki zależnej ČEZ Distribuce, a. s.

4. Długoterminowe aktywa finansowe, netto

Wartość długoterminowych aktywów finansowych, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży o ograniczonej możliwości dysponowania 12 577 11 048

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności o ograniczonej możliwości dysponowania – 50

Konta bankowe o ograniczonej możliwości dysponowania 2 504 2 205

Aktywa finansowe o ograniczonej możliwości dysponowania razem 15 081 13 303

Długoterminowe aktywa finansowe w toku pozyskiwania, netto 4 –

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 106 107

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 1 719 2 465

Udziałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 651 353

Inwestycja w spółce Dalkia 3 166 3 166

Inwestycja w spółce Pražská teplárenská – 11 963

Instrumenty pochodne 2 769 3 029

Inwestycja w MOL 14 682 16 112

Pozostałe należności długoterminowe, netto 228 1 312

Razem 38 406 51 810

W 2009 r. Grupa zawarła z Grupą J&T porozumienie dotyczące zakupu 49 % udziałów w spółce Pražská teplárenská, która jest
najważniejszym dostawcą ciepła dla miasta stołecznego Pragi. Na podstawie porozumienia stron umowy zawartego w 2011 r.
Grupa w 2012 r. zrealizowała akwizycję 100% udziałów w spółce Energotrans, a.s. (patrz nota 6) a cena nabycia została
częściowo uregulowana w formie kompensacji w wysokości inwestycji w spółce Pražská teplárenská.
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W styczniu 2008 r. Grupa zakupiła 7 % udziałów w spółce MOL. Równocześnie przekazała spółce MOL opcję zakupu („call
option“), na podstawie której MOL może odkupić akcje w następujących trzech latach za cenę 20 000 HUF za akcję. Kwota
zapłacona spółce MOL po odliczeniu otrzymanej premii z tytułu opcji wynosiła 560 mln EUR. Transakcja została ujęta
w należnościach razem z subskrybowaną opcją sprzedaży („written put option“). W 2009 r. warunki opcji zakupu zmieniły się
– spółka MOL może odkupić akcje do stycznia 2014 r. W związku z tym zmieniła się efektywna stopa procentowa stosowana
do zaksięgowanej należności. Zakup akcji sfinansowano przy pomocy nowego kredytu o całkowitej wysokości 600 mln EUR.
W ramach tej transakcji spółki ČEZ, a. s. i MOL założyły wspólne przedsiębiorstwa w celu rozwoju działalności handlowej
w dziedzinie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach gazowych i ciepłowniach w państwach Europy Środkowej
i Południowo-Wschodniej. Subskrybowana opcja sprzedaży została wykazana jako samodzielne zobowiązanie o charakterze
instrumentu pochodnego w ramach pozycji „Zobowiązania handlowe oraz inne“ (patrz nota 21).

Zmiany w zakresie odpisów aktualizujących (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Udziałowe papiery Należności Udziałowe papiery Należności

wartościowe i udziały długoterminowe wartościowe i udziały długoterminowe
dostępne do sprzedaży dostępne do sprzedaży

Saldo na dzień 1 stycznia 43 16 43 –
Zaksięgowanie 1 – – 16

Wyksięgowanie – -16 – –

Saldo na dzień 31 grudnia 44 – 43 16

Terminy płatności dłużnych aktywów finansowych wynikające z umów na dzień 31.12.2012 r. (w mln CZK)

Należności Dłużne papiery Dłużne papiery Razem
długoterminowe wartościowe utrzymywane wartościowe

do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży
1–2 lat 14 877 – 49 14 926

2–3 lat 3 – 496 499

3–4 lat 2 – 368 370

4–5 lat 6 106 806 918

ponad 5 lat 22 – – 22

Razem 14 910 106 1 719 16 735

Terminy płatności dłużnych aktywów finansowych wynikające z umów na dzień 31.12.2011 r. (w mln CZK)

Należności Dłużne papiery Dłużne papiery Razem
długoterminowe wartościowe utrzymywane wartościowe

do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży
1–2 lat 1 280 – 375 1 655

2–3 lat 16 120 – 49 16 169

3–4 lat 8 – 428 436

4–5 lat 4 – 385 389

ponad 5 lat 12 107 1 228 1 347

Razem 17 424 107 2 465 19 996

Struktura dłużnych aktywów finansowych według efektywnej stopy procentowej na dzień 31.12.2012 r. (w mln CZK)

Należności Dłużne papiery Dłużne papiery Razem
długoterminowe wartościowe utrzymywane wartościowe

do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży
mniej niż 2,00 % 119 – 418 537

od 2,00 % do 2,99 % – – 215 215

od 3,00 % do 3,99 % 102 – – 102

od 4,00 % do 4,99 % – 106 1 086 1 192

od 5,00 % do 5,99 % 14 689 – – 14 689

Razem 14 910 106 1 719 16 735

Struktura dłużnych aktywów finansowych według efektywnej stopy procentowej na dzień 31.12.2011 r. (w mln CZK)

Należności Dłużne papiery Dłużne papiery Razem
długoterminowe wartościowe utrzymywane wartościowe

do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży
mniej niż 2,00 % 557 – 49 606

od 2,00 % do 2,99 % 214 – 447 661

od 3,00 % do 3,99 % 541 – 52 593

od 4,00 % do 4,99 % 16 112 107 1 917 18 136

Razem 17 424 107 2 465 19 996
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Dłużne aktywa finansowe na dzień 31.12.2012 r. według waluty (w mln CZK)

CZK EUR USD BGN PLN Razem
Należności długoterminowe 76 14 803 1 23 7 14 910

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 106 – – – – 106

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 1 719 – – – – 1 719

Razem 1 901 14 803 1 23 7 16 735

Dłużne aktywa finansowe na dzień 31.12.2011 r. według waluty (w mln CZK)

CZK EUR USD Razem
Należności długoterminowe 529 16 894 1 17 424

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 107 – – 107

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 2 465 – – 2 465

Razem 3 101 16 894 1 19 996

5. Wartości niematerialne i prawne, netto

Wartości niematerialne i prawne, netto na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Oprogramowanie Prawa i inne Wartość firmy Razem 2012 r. Razem 2011 r.
Koszt nabycia – saldo na dzień 1 stycznia 10 475 5 374 9 819 25 668 23 330
Nabycie 1 229 94 – 1 323 2 598

Zbycie -755 -7 -766 -1 528 -235

Przeniesienie z aktywów sklasyfikowanych
jako utrzymywane w celu sprzedaży – – – – 14

Akwizycje jednostek zależnych 2 5 703 1 675 7 380 394

Utrata wartości firmy – – -848 -848 -292

Przeklasyfikowanie i inne – -8 – -8 -16

Różnice kursowe -4 117 -141 -28 -125

Koszt nabycia – saldo na dzień 31 grudnia 10 947 11 273 9 739 31 959 25 668
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
oraz odpisy aktualizujące – saldo
na dzień 1 stycznia -7 507 -2 559 – -10 066 -8 958

Odpisy amortyzacyjne -1 207 -416 – -1 623 -1 387

Wartość rezydualna w momencie zbycia -1 – – -1 -15

Zbycie 755 7 – 762 235

Przeniesienie z aktywów sklasyfikowanych
jako utrzymywane w celu sprzedaży – – – – -14

Różnice kursowe 1 -51 – -50 73

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
oraz odpisy aktualizujące – saldo
na dzień 31 grudnia -7 959 -3 019 – -10 978 -10 066
Wartości niematerialne i prawne, netto 2 988 8 254 9 739 20 981 15 602

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartości niematerialne i prawne wykazane w bilansie obejmowały także wartości niematerialne
i prawne w toku pozyskiwania o wartości odpowiednio 623 mln CZK i 951 mln CZK.

Wartość firmy na dzień 31.12.2012 i 2011 r. przypisano odpowiednim segmentom operacyjnym na podstawie klasyfikacji
odpowiednich jednostek zależnych (patrz nota 30).

Test na utratę wartości firmy
Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość firmy była przypisana następującym jednostkom gospodarczym (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Rumunia – dystrybucja i sprzedaż 2 398 3 384

Dystrybucja i sprzedaż w Republice Czeskiej 2 210 2 976

Energotrans 1 675 –

Polskie elektrownie (ELCHO, Skawina) 1 211 1 136

ČEZ Teplárenská 727 679

Energetické centrum 507 507

Teplárna Trmice 325 373

TMK Hydroenergy Power 277 292

Eco-Wind Construction 7 7

Pozostałe 402 465

Całkowita wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 9 739 9 819
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Na podstawie testu na utratę wartości firmy w 2012 r. zidentyfikowano straty z tytułu utraty wartości w wysokości 848 mln CZK,
z czego 788 mln CZK dotyczy jednostki gospodarczej „Rumunia – dystrybucja i sprzedaż“. Utrata wartości firmy nastąpiła
przede wszystkim w związku z pojawieniem się nowych perspektyw w zakresie regulacji dystrybucji energii elektrycznej
oraz aktualnymi warunkami rynkowymi w Rumunii.

W 2011 r. Grupa zidentyfikowała straty z tytułu utraty wartości albańskiej dystrybucji w wysokości 292 mln CZK. Utrata wartości
firmy nastąpiła głównie w wyniku nieoczekiwanej zmiany cen określonych przez organ regulacyjny w Albanii.

Na podstawie testu na utratę wartości określono wartość odzyskiwalną jednostek gospodarczych, która jest zgodna
z ich wartością użytkową. Wartość użytkową określa się na podstawie obecnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych
przypadających na jednostkę gospodarczą według oceny kierownictwa Spółki. Wartość użytkowa wynika ze średniookresowych
planów przepływów pieniężnych na okres 5 lat, zatwierdzonych przez kierownictwo Spółki i obowiązujących w chwili
przeprowadzenia testu. Wartości tych przyszłych przepływów pieniężnych szacowane są na podstawie rozwoju sytuacji
w poprzednich latach, przy czym pod uwagę bierze się także przewidywany przyszły rozwój rynku.

Na podstawie ogólnych wskaźników finansowych i makroekonomicznych opracowano plan średniookresowy, który uwzględnia
przede wszystkim przewidywany rozwój produktu krajowego brutto, poziomy cen, płac i stóp procentowych.

Wartość odzyskiwalna polskich elektrowni została obliczona na podstawie kalkulacji wartości użytkowej. Projekcji przepływów
pieniężnych dokonano na podstawie planu zatwierdzonego przez kierownictwo Spółki na resztę okresu żywotności polskich
elektrowni. Przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowano przy użyciu stopy procentowej 7,5 %. Kierownictwo spółki mniema,
że wartość bilansowa nie powinna przekroczyć wartości odzyskiwalnej nawet w przypadku ewentualnych możliwych
do przewidzenia zmian założeń, przyjętych do obliczenia wartości odzyskiwalnej.

Wartość użytkowa została zastosowana również do celów wyznaczenia wartości odzyskiwalnej jednostek gospodarczych
„Dystrybucja i sprzedaż w Republice Czeskiej“, „Energotrans“, „ČEZ Teplárenská“, „Teplárna Trmice“ oraz „Energetické
centrum“. Przepływy pieniężne były projektowane na podstawie planu pięcioletniego zatwierdzonego przez kierownictwo
Spółki. Stopa dyskonta wynosi 4,8 % dla spółek Energotrans, ČEZ Teplárenská, Teplárna Trmice oraz Energetické centrum
oraz 4,7 % dla dystrybucji i sprzedaży w Republice Czeskiej. W przypadku spółki Energetické centrum do prognoz przepływów
pieniężnych powyżej pięciu lat przyjęto założenie wzrostu w wysokości 2 %. Tempo wzrostu określono na podstawie
prognozowanego długookresowego przeciętnego rozwoju przepływów pieniężnych w oparciu o aktualne warunki.
W przypadku jednostki gospodarczej „Dystrybucja i sprzedaż w Republice Czeskiej“ przepływy pieniężne po piątym roku
określono na podstawie wartości ostatecznej bazowej wartości regulacyjnej aktywów. W przypadku spółek Teplárna Trmice,
ČEZ Teplárenská i Energotrans nie przewidziano żadnego wzrostu przepływów pieniężnych po piątym roku. Kierownictwo
Spółki mniema, że wartość bilansowa nie powinna przekroczyć wartości odzyskiwalnej nawet w przypadku ewentualnych
możliwych do przewidzenia zmian założeń, przyjętych do obliczenia wartości odzyskiwalnej.

Wartość użytkową zastosowano także przy określaniu wartości odzyskiwalnej rumuńskiej dystrybucji i sprzedaży. Przepływy
pieniężne były projektowane na podstawie planu pięcioletniego zatwierdzonego przez kierownictwo Spółki. Zastosowana stopa
dyskonta wynosiła 9,3 %. Przepływy pieniężne po piątym roku określono w oparciu o końcową bazową wartość regulacyjną
aktywów. Na podstawie testu na utratę wartości firmy w 2012 r. wykazano stratę z tytułu utraty wartości jednostki gospodarczej
„Rumunia – dystrybucja i sprzedaż“ w wysokości 788 mln CZ.

Wartość odzyskiwalną spółki TMK Hydroenergy Power określono na podstawie skalkulowanej wartości użytkowej. Projekcji
przepływów pieniężnych dokonano na podstawie pięcioletniego planu zatwierdzonego przez kierownictwo Spółki. Przyszłe przepływy
pieniężne zdyskontowano przy użyciu stopy procentowej 7,5 %. Dla przepływów pieniężnych po piątym roku nie przewidziano
żadnego wzrostu. Kierownictwo Spółki mniema, że wartość bilansowa nie powinna przekroczyć wartości odzyskiwalnej nawet
w przypadku ewentualnych możliwych do przewidzenia zmian założeń, przyjętych do obliczenia wartości odzyskiwalnej.

Kalkulacja wartości użytkowej jednostek gospodarczych bazuje na następujących założeniach:

Marża brutto – marżę brutto oblicza się jako średnią wartość z trzech lat poprzedzających okres budżetowy. Średnia marża
brutto następnie ulega zwiększeniu odpowiednio do prognozowanej poprawy efektywności w przyszłych latach.

Inflacja cen podstawowych surowców – oszacowania dokonywane są na podstawie wskaźników publikowanych w krajach,
z których te surowce pochodzą, podobnie jak informacji dotyczących określonych towarów. Założone wartości stosuje się
wtedy, gdy są one dostępne, w przeciwnym razie do oszacowania przyszłych zmian cen wykorzystywane są rzeczywiste ceny
surowców z przeszłości.

Stopa dyskonta – stopa dyskontowa wyraża dokonane przez kierownictwo oszacowanie ryzyka przypisanego każdej jednostce
gospodarczej. Podstawą do obliczenia stopy dyskonta jest średni ważony koszt kapitału (WACC).

Szacowana stopa wzrostu – tempo wzrostu jest szacowane w oparciu o perspektywy rozwoju środowiska rynkowego
i regulacji, w którym dana spółka prowadzi swoją działalność.
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6. Zmiany w zakresie struktury Grupy

Akwizycje jednostek zależnych w 2012 r.
W czerwcu 2012 r. Grupa nabyła 100% udział w spółce Energotrans, a.s. prowadzącej działalność gospodarczą w dziedzinie
produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, które dostarcza z Mělníka do Pragi.

Wartości godziwe nabytych możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień akwizycji (w mln CZK):

Energotrans
Udziały zakupione w 2012 r. 100 %

Rzeczowe aktywa trwałe 8 768

Długoterminowe aktywa finansowe 297

Wartości niematerialne i prawne 5 706

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 134

Należności, netto 1 869

Zapasy materiałowe, netto 12

Zapasy paliw kopalnianych 91

Uprawnienia emisyjne 510

Pozostałe aktywa obrotowe 45

Pozostałe zobowiązania długoterminowe -6

Odroczone zobowiązania podatkowe -2 630

Zobowiązania handlowe oraz inne -172

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -15

Pozostałe pasywa -298

Aktywa netto razem 16 311

Udział zakupionych aktywów netto 16 311
Wartość firmy 1 675

Całkowity koszt nabycia udziałów 17 986

Minus
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w zakupionej jednostce zależnej -2 134

Należności z tytułu akwizycji jednostki zależnej 243

Kwota zapłacona w poprzednich okresach -11 963

Środki pieniężne wydane z tytułu akwizycji 4 132

Dodatkowe koszty związane z akwizycją w wysokości 97 mln CZK ujęto w ramach wyniku gospodarczego i wykazano
w wierszu „Pozostałe koszty operacyjne“.

Całkowita cena nabycia obejmuje płatności warunkowe w całkowitej wysokości 1 452 mln CZK, związane z ustaloną przyszłą
wymianą aktywów pomiędzy poprzednim właścicielem spółki Energotrans a Grupą. Grupa zobowiązana jest do przekazania
sprzedającemu wszelkich dochodów ze sprzedaży 100 % akcji spółki Energotrans SERVIS, a.s., z drugiej strony Grupa otrzyma
środki przeznaczone na nabycie 100 % akcji spółki Areál Třeboradice, a.s. Płatności warunkowe zostały zaksięgowane według
szacowanej wartości godziwej kwot, które mają zostać zapłacone lub otrzymane.

Od daty akwizycji nowo nabyta jednostka zależna wniosła do skonsolidowanego rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2012 r.
następujące wartości (w mln CZK):

Energotrans
Przychody operacyjne 618

Zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami 45

Zysk netto 33
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Gdyby akwizycja ta miała miejsce na początku 2012 r., zysk Grupy ČEZ na dzień 31.12.2012 r. wynosiłby 40 598 mln CZK,
natomiast przychody z kontynuowanych operacji 216 230 mln CZK. Wartość firmy ujęta na podstawie zaksięgowania
połączenia jednostek gospodarczych składa się z wartości godziwej synergii wynikających z akwizycji.

Akwizycje udziałów niekontrolujących w 2012 r.
W maju 2012 r. Grupa zwiększyła swój udział majątkowy w spółce zależnej Eco-Wind Construction S.A. („EWC“) z 67 %
do 69,03 %. W grudniu 2012 r. Grupa dodatkowo zwiększyła swój udział majątkowy w spółce zależnej Eco-Wind
Construction S.A. do 75 %.

Najważniejsze informacje o tych transakcjach podano w następującej tabeli (w mln CZK):

EWC
Udział zakupionych aktywów netto 58

Wpływ na kapitał własny 303

Łączny koszt nabycia 361

W następującej tabeli pokazano całkowite przepływy pieniężne związane z akwizycjami w ciągu 2012 r. (w mln CZK):

Inwestycje w jednostkę zależną 6 023

Zakup udziałów niekontrolujących 361

Wydatki pieniężne związane ze wspólnymi przedsiębiorstwami 809

Środki pieniężne zainwestowane w długoterminowe aktywa finansowe w toku pozyskiwania 4

Zmiana stanu zobowiązań i należności z tytułu akwizycji 260

Środki pieniężne nabyte w ramach akwizycji -2 134

Środki pieniężne wykorzystane na akwizycje razem 5 323

Akwizycje jednostek zależnych w 2011 r.
W styczniu 2011 r. Grupa nabyła 50,11% udział w spółce ČEZ Energo, s.r.o., która na dzień akwizycji eksploatowała około
45 jednostek kogeneracyjnych o całkowitej mocy zainstalowanej 12 MWe i będzie realizowała dalsze projekty w dziedzinie
produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu o mocy jednostkowej do 5 MWe. Kontrolę nad spółką pozyskano poprzez
podwyższenie kapitału zakładowego, przy czym ČEZ, a. s. wniosła wkład pieniężny, natomiast spółka TEDOM a.s. aport części
przedsiębiorstwa.

W maju 2011 r. Grupa nabyła 100% udział w spółce TMK Hydroenergy Power S.R.L. (dalej „TMK“), która prowadzi produkcję
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w południowozachodniej części Rumunii. Aktywa nowo nabytej spółki obejmują
kompleks 4 zapór wodnych i 4 małych elektrowni wodnych o całkowitej mocy 18 MWe.

W grudniu 2011 r. Grupa nabyła 67% udział w spółce Eco-Wind Construction S.A. („EWC“), która jest polskim deweloperem
parków elektrowni wiatrowych.

Grupa zastąpiła pierwotne prowizoryczne zaksięgowanie tych połączeń jednostek gospodarczych zaksięgowaniem ostatecznym
na podstawie ustalonych wartości godziwych nabytych możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień akwizycji.
Pierwotna wycena i wartości godziwe nabytych możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień akwizycji
(w mln CZK):

Pierwotna wycena Ostateczna wycena
Udziały zakupione w 2011 r. 67 % 67 %

Rzeczowe aktywa trwałe 27 –

Wartości niematerialne i prawne, netto 6 1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 –

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 3

Należności, netto 12 12

Zapasy, netto 341 813

Odroczone zobowiązania podatkowe – -63

Zobowiązania handlowe oraz inne -25 -25

Pozostałe pasywa – -17

Aktywa netto razem 382 724

Udział zakupionych aktywów netto 256 485
Wartość firmy 236 7

Całkowity koszt nabycia udziałów 492 492

Minus
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w zakupionej jednostce zależnej -3 -3

Kwota zapłacona w poprzednich okresach -10 -10

Środki pieniężne wydane z tytułu akwizycji 479 479

W wyniku zastąpienia początkowego prowizorycznego zaksięgowania połączenia jednostek gospodarczych wyceną ostateczną
skonsolidowany zysk netto nie uległ zmianie.
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Wartości nabytych możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań na dzień akwizycji (w mln CZK):

ČEZ Energo TMK
Udziały zakupione w 2011 r. 50,11 % 100 %

Rzeczowe aktywa trwałe 206 208

Długoterminowe aktywa finansowe 42 –

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 401 3

Należności, netto 311 9

Zapasy, netto 1 1

Pozostałe aktywa obrotowe 2 –

Pozostałe zobowiązania długoterminowe -48 –

Odroczone zobowiązania podatkowe -8 -5

Zobowiązania handlowe oraz inne -292 -1

Pozostałe pasywa -5 -1

Aktywa netto razem 610 214

Udział zakupionych aktywów netto 306 214
Wartość firmy 95 291

Całkowity koszt nabycia udziałów 401 505

Minus
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w zakupionej jednostce zależnej -401 -3

Kwota zapłacona w poprzednich okresach -401 -508

Przychody pieniężne z tytułu akwizycji -401 -6

Od daty akwizycji nowo nabyte jednostki zależne wniosły do skonsolidowanego rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2011 r.
następujące wartości (w mln CZK):

ČEZ Energo TMK EWC
Przychody operacyjne 199 15 –

Zysk / strata przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami 40 -15 –

Zysk / strata po opodatkowaniu 20 -14 –

Gdyby akwizycje te miały miejsce na początku 2011 r., zysk Grupy ČEZ na dzień 31.12.2011 r. wynosiłby 40 761 mln CZK,
natomiast przychody z kontynuowanych operacji 209 812 mln CZK. Wartość firmy wykazana na podstawie zaksięgowania
połączeń jednostek gospodarczych stanowi wartość oczekiwanych synergii wynikających z akwizycji.

Akwizycje udziałów niekontrolujących w 2011 r.
W grudniu 2011 r. Grupa zwiększyła posiadany udział majątkowy w spółce zależnej Teplárna Trmice, a.s. z 85 % do 100 %.

Najważniejsze informacje o tej transakcji podano w następującej tabeli (w mln CZK):

Teplárna Trmice
Udział zakupionych aktywów netto 712

Wpływ na kapitał własny 143

Łączny koszt nabycia 855

W następującej tabeli pokazano całkowite przepływy pieniężne związane z akwizycjami w ciągu 2011 r. (w mln CZK):

Środki pieniężne wykorzystane na nabycie jednostek zależnych 489

Środki pieniężne wykorzystane na zakup udziałów niekontrolujących 855

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu akwizycji -10

Minus środki pieniężne nabyte w ramach akwizycji -407

Środki pieniężne wykorzystane na akwizycje razem 927
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7. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone oraz we wspólne przedsiębiorstwa

Skonsolidowane wykazy finansowe Grupy ČEZ obejmują wyniki finansowe spółki ČEZ, a. s., jej jednostek zależnych
i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw, które wymieniono w następującej tabeli:

Jednostki zależne Siedziba % praw własności % praw głosu
2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.

3 L invest a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

A.E. Wind sp. z o.o. Polska 75,00 % 67,00 % 100,00 % 100,00 %

AREA-GROUP CL a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

Baltic Green I sp. z o.o. Polska 100,00 % – 100,00 % –

Baltic Green II sp. z o.o. Polska 100,00 % – 100,00 % –

Baltic Green III sp. z o.o. Polska 100,00 % – 100,00 % –

Bioplyn technologie s.r.o. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

Bohemian Development, a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Republika Czeska 52,46 % 52,46 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Albania Sh.A. Albania 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. Bośnia i Hercegowina 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Bulgaria EAD Bułgaria 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Bulgarian Investments B.V. Holandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Deutschland GmbH Niemcy 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Distributie S.A. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Elektro Bulgaria AD Bułgaria 67,00 % 67,00 % 67,00 % 67,00 %

CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD 2) Bułgaria – 100,00 % – 100,00 %

CEZ FINANCE B.V. in liquidatie 3) Holandia – 100,00 % – 100,00 %

CEZ Finance Ireland Ltd. Irlandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Hungary Ltd. Węgry 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Chorzow B.V. Holandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ International Finance B.V. Holandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ International Finance Ireland Ltd. Irlandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Laboratories Bulgaria EOOD
– in liquidation 4) Bułgaria – 100,00 % – 100,00 %

CEZ MH B.V. Holandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Nowa Skawina S.A. Polska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Poland Distribution B.V. Holandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Polska sp. z o.o. Polska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Produkty Energetyczne
Polska sp. z o.o. Polska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD Bułgaria 67,00 % 67,00 % 67,00 % 67,00 %

CEZ Romania S.A. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ RUS OOO Rosja 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Shpërndarje Sh.A. Albania 76,00 % 76,00 % 76,00 % 76,00 %

CEZ Silesia B.V. Holandia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Slovensko, s.r.o. Słowacja 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Srbija d.o.o. Serbia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o. Polska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Trade Albania Sh.P.K. Albania 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Trade Bulgaria EAD Bułgaria 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Trade Polska sp. z o.o. Polska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Trade Romania S.R.L. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Ukraine LLC Ukraina 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

CEZ Vanzare S.A. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Bohunice a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Distribuce, a. s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Energo, s.r.o. Republika Czeska 50,11 % 50,11 % 50,11 % 50,11 %

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ ICT Services, a. s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Logistika, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Měření, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Jednostki zależne Siedziba % praw własności % praw głosu
2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Prodej, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Správa majetku, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Teplárenská, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ECO Etropol AD Bułgaria 100,00 % – 100,00 % –

DOMICA FPI s.r.o. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

Eco-Wind Construction S.A. Polska 75,00 % 67,00 % 75,00 % 67,00 %

eEnergy Hodonín a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

eEnergy Ralsko a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

Elektrárna Dětmarovice, a.s. Republika Czeska 100,00 % – 100,00 % –

Elektrárna Chvaletice a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Elektrárna Mělník III, a. s. Republika Czeska 100,00 % – 100,00 % –

Elektrárna Počerady, a.s. Republika Czeska 100,00 % – 100,00 % –

Elektrárna Tisová, a.s. Republika Czeska 100,00 % – 100,00 % –

Elektrociepłownia Chorzów
ELCHO sp. z o.o. Polska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Elektrownia Skawina S.A. Polska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Elektrownie Wiatrowe
Lubiechowo sp. z o.o. Polska 75,00 % 67,00 % 100,00 % 100,00 %

Energetické centrum s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Energotrans, a.s. Republika Czeska 100,00 % – 100,00 % –

Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o. Polska 75,00 % 67,00 % 100,00 % 100,00 %

Farma Wiatrowa
Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o. Polska 75,00 % 67,00 % 100,00 % 100,00 %

Free Energy Project Oreshets EAD Bułgaria 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

FVE Buštěhrad a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

FVE Vranovská Ves a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

F.W. Tolkowiec sp. z o.o. Polska 75,00 % 67,00 % 100,00 % 100,00 %

GENTLEY a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

KEFARIUM,a.s. 1) Republika Czeska – 100,00 % – 100,00 %

MARTIA a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mega Energy sp. z o.o. Polska 75,00 % 67,00 % 100,00 % 100,00 %

M.W. Team Invest S.R.L. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

NERS d.o.o. Bośnia i Hercegowina 51,00 % 51,00 % 51,00 % 51,00 %

New Kosovo Energy L.L.C. Kosowo – 100,00 % – 100,00 %

Ovidiu Development S.R.L. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

PPC Úžín, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

PRODECO, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

SD - 1.strojírenská, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

SD - Autodoprava, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

SD - Kolejová doprava, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

SD - KOMES, a.s. Republika Czeska 92,65 % 92,65 % 92,65 % 92,65 %

SD - Rekultivace, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Severočeské doly a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

STE - obchodní služby spol. s r.o.
v likvidaci Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ŠKODA PRAHA a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Taidana Limited Cypr 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

TEC Varna EAD Bułgaria 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem s.r.o. Republika Czeska 55,83 % 55,83 % 55,83 % 55,83 %

Teplárna Trmice, a.s. Republika Czeska 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

TMK Hydroenergy Power S.R.L. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Tomis Team S.R.L. Rumunia 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ÚJV Řež, a. s. Republika Czeska 52,46 % 52,46 % 52,46 % 52,46 %
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Jednostki stowarzyszone Siedziba % praw własności % praw głosu
i wspólne przedsiębiorstwa 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.
Akcez Enerji A.S. 5) Turcja 50,00 % 44,31 % 50,00 % 50,00 %

Aken B.V. Holandia 37,36 % 37,36 % 50,00 % 50,00 %

Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat
ve Toptan Ticaret A.S. Turcja 37,36 % 37,36 % 50,00 % 50,00 %

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat
ve Toptan Ticaret A.S. Turcja 33,63 % 33,63 % 45,00 % 45,00 %

Akenerji Elektrik Üretim A.S. Turcja 37,36 % 37,36 % 37,36 % 37,36 %

Akka Elektrik Üretim A.S. Turcja 33,63 % 33,63 % 45,00 % 45,00 %

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. Turcja 37,15 % 36,99 % 49,71 % 49,50 %

AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. Turcja 37,36 % 37,36 % 50,00 % 50,00 %

AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. Turcja 37,36 % 33,65 % 50,00 % 45,54 %

CM European Power International B.V. Holandia 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

CM European Power International s.r.o. Słowacja 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

CM European Power Slovakia s.r.o. Słowacja 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Egemer Elektrik Üretim A.S. Turcja 37,36 % 37,36 % 50,00 % 50,00 %

Jadrová energetická spoločnosť
Slovenska, a. s. Słowacja 49,00 % 49,00 % 50,00 % 50,00 %

JESS Invest, s. r. o. Słowacja 49,00 % 49,00 % 50,00 % 50,00 %

JTSD - Braunkohlebergbau GmbH 6) Niemcy – 50,00 % – 50,00 %

LOMY MOŘINA spol. s r.o. Republika Czeska 51,05 % 51,05 % 50,00 % 50,00 %

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi
ve Ticaret A.S. Turcja 37,09 % 36,99 % 49,64 % 49,50 %

Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH 6) Niemcy – 50,00 % – 50,00 %

MOL - CEZ European Power Hungary Ltd. Węgry 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 %

Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 5) Turcja 50,00 % 44,31 % 50,00 % 50,00 %

Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S. 5) Turcja 50,00 % – 50,00 % –

Udziały własnościowe stanowią efektywny udział Grupy w kapitale zakładowym.

1) Spółki te zostały połączone w drodze fuzji, spółką przejmującą jest ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. a od 1.1.2012 r. wszelkie działania tych spółek są
uznawane za działania spółki przejmującej.

2) Spółka została połączona w drodze fuzji ze spółką przejmującą TEC Varna EAD, od 12.11.2012 r. wszelkie jej działania są uznawane za działania spółki
przejmującej.

3) Pierwotną nazwę spółki CEZ FINANCE B.V. w październiku 2012 zmieniono na CEZ FINANCE B.V. in liquidatie, likwidację spółki zakończono w grudniu 2012 r.
4) Likwidację spółki CEZ Laboratories Bulgaria EOOD – in liquidation sfinalizowano w listopadzie 2012 r.
5) Udział Grupy ČEZ na dzień 31.12.2012 r. w tych spółkach wynosił 44,31 %, jednak w związku z porozumieniem o zakupie akcji z grudnia 2012 r. uznawany

jest za efektywny 50% udział.
6) Udziały Grupy ČEZ w podanych spółkach w czerwcu 2012 r. zostały sprzedane.

W następującej tabeli podsumowano informacje finansowe dotyczące wspólnych przedsiębiorstw na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK):

Aktywa Aktywa Zobowiązania Zobowiązania Przychody Koszty Zysk /
obrotowe trwałe krótkotermi- długotermi- strata netto

razem razem nowe razem nowe razem
Akcez Enerji A.S. 550 10 281 571 5 474 1 088 – 1 088

Aken B.V. 28 – – – – – –

Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat
ve Toptan Ticaret A.S. 31 – – – – – –

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat
ve Toptan Ticaret A.S. 604 20 434 3 6 271 -6 194 77

Akenerji Elektrik Üretim A.S. 6 263 16 271 4 168 10 242 4 331 -3 820 511

Akka Elektrik Üretim A.S. 1 – – – 139 – 139

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 682 5 211 2 581 1 096 583 -367 216

AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. 704 126 3 – 23 – 23

AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. 154 2 1 – – -1 -1

CM European Power International B.V. 1 838 800 1 042 – – -257 -257

CM European Power International s.r.o. 4 1 2 – – -210 -210

CM European Power Slovakia s.r.o. 2 756 2 580 3 590 7 3 727 -3 504 223

Egemer Elektrik Üretim A.S. 5 081 3 382 1 771 6 010 – -305 -305

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. 2 476 3 277 7 – 30 -96 -66

JESS Invest, s. r. o. 93 – – – – -5 -5

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. 696 2 935 1 688 1 476 187 -214 -27

MOL - CEZ European Power Hungary Ltd. 137 619 447 – 22 -10 12

Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 5 387 1 942 3 893 1 249 18 937 -17 977 960

Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S. 3 2 4 – – -2 -2
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W następującej tabeli podsumowano informacje finansowe dotyczące wspólnych przedsiębiorstw na dzień 31.12.2011 r.
(w mln CZK):

Aktywa Aktywa Zobowiązania Zobowiązania Przychody Koszty Zysk /
obrotowe trwałe krótkotermi- długotermi- strata netto

razem razem nowe razem nowe razem
Akcez Enerji A.S. 10 481 10 163 668 6 136 – -1 247 -1 247

Aken B.V. 28 – – – – – –

Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat
ve Toptan Ticaret A.S. 31 – – – – -7 -7

Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat
ve Toptan Ticaret A.S. 735 15 625 – 3 938 -3 987 -49

Akenerji Elektrik Üretim A.S. 19 962 13 951 5 000 7 192 4 282 -4 856 -574

Akka Elektrik Üretim A.S. 14 12 148 – – -133 -133

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.S. 5 656 5 020 3 253 1 605 383 -1 016 -633

AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. 610 106 6 – 56 – 56

AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. 155 2 – – 23 – 23

CM European Power International B.V. 2 487 1 011 586 – 20 – 20

CM European Power International s.r.o. 191 175 62 – – -22 -22

CM European Power Slovakia s.r.o. 4 605 3 129 644 2 220 3 479 -3 219 260

Egemer Elektrik Üretim A.S. 4 553 1 619 1 324 2 093 – -18 -18

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. 5 996 3 256 31 – 36 -106 -70

JESS Invest, s. r. o. 103 – 3 – – -1 -1

Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. 2 987 2 428 1 317 1 396 52 -231 -179

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH 1) 22 085 19 351 4 575 10 853 10 282 -10 352 -70

MOL - CEZ European Power Hungary Ltd. 799 581 515 – 12 23 35

Sakarya Elektrik Dagitim A.S. 6 708 2 285 3 148 1 421 13 681 -12 613 1 068

1) Informacje finansowe dotyczące spółki Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH obejmują także dane finansowe spółki JTSD - Braunkohlebergbau GmbH.

Spółka LOMY MOŘINA spol. s r.o., na którą Grupa ma istotny wpływ, nie jest kwotowana na publicznych rynkach papierów
wartościowych.

W następującej tabeli podsumowano informacje finansowe dotyczące tej spółki na dzień 31.12.2012 r. (w mln CZK):

Aktywa razem Zobowiązania razem Kapitał własny Przychody Zysk netto
LOMY MOŘINA spol. s r.o. 415 52 363 222 2

W następującej tabeli podsumowano informacje finansowe dotyczące tej spółki na dzień 31.12.2011 r. (w mln CZK):

Aktywa razem Zobowiązania razem Kapitał własny Przychody Zysk netto
LOMY MOŘINA spol. s r.o. 437 65 372 230 8

8. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zestawienie środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bieżących w bankach 6 105 4 721

Krótkoterminowe papiery wartościowe 256 716

Lokaty terminowe 11 596 16 625

Razem 17 957 22 062

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmowały salda w walutach obcych w wysokości
odpowiednio 6 577 mln CZK oraz 7 442 mln CZK.

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. średnia ważona stopa procentowa dla lokat terminowych i krótkoterminowych papierów
wartościowych wynosiła odpowiednio 1,5 % i 1,7 %. Średnia ważona stóp procentowych wynosiła w 2012 i 2011 r.
odpowiednio 1,5 % i 1,8 %.
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9. Należności, netto

Należności, netto na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Niezafakturowane dostawy energii elektrycznej dla drobnych odbiorców 8 790 7 900

Otrzymane zaliczki od drobnych odbiorców energii elektrycznej -6 023 -6 098

Niezafakturowane dostawy energii elektrycznej dla drobnych odbiorców, netto 2 767 1 802

Należności z tytułu dostaw i usług 57 962 57 726

Podatki i opłaty, za wyjątkiem podatku dochodowego 3 657 3 337

Inne należności 5 563 7 239

Odpis aktualizujący wartość należności -15 186 -15 372

Razem 54 763 54 732

Informacje o należnościach wobec jednostek powiązanych podano w nocie 29.

Wiekowanie należności, netto na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Nieprzeterminowane 51 521 50 274

Przeterminowane 1)

mniej niż 3 miesiące 2 435 2 853

3–6 miesięcy 352 546

6–12 miesięcy 167 391

ponad 12 miesięcy 288 668

Razem 54 763 54 732

1) Należności przeterminowane obejmują należności netto, dla których Grupa zaksięgowała odpisy aktualizujące, stosując identyczną metodę dla wszystkich
podobnych należności bez indywidualnego znaczenia.

Zmiany w zakresie odpisów aktualizujących należności (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Saldo na dzień 1 stycznia 15 372 12 134
Zaksięgowanie 4 303 4 794

Wyksięgowanie -4 007 -1 994

Nabycie jednostek zależnych 4 –

Różnice kursowe -486 438

Saldo na dzień 31 grudnia 15 186 15 372
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10. Uprawnienia emisyjne

W 2005 r. w Unii Europejskiej wprowadzono system rozdziału uprawnień emisyjnych oraz obrotu owymi uprawnieniami.
Poniższa tabela zawiera podsumowanie zmian wolumenu (w tys. ton) oraz wartości bilansowej uprawnień i kredytów
emisyjnych, będących w posiadaniu Grupy w latach 2012 i 2011 (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
tys. ton mln CZK tys. ton mln CZK

Uprawnienia i kredyty emisyjne (CER, ERU) przyznane
oraz zakupione do celów pokrycia emisji
Stan przyznanych oraz zakupionych uprawnień
i kredytów − saldo na dzień 1 stycznia 43 656 5 257 36 740 2 123

Przydział uprawnień 43 079 2 099 42 936 3 640

Uprawnienia nabyte w ramach akwizycji 2 427 510 – –

Umorzenie uprawnień w rejestrze odpowiednio
do rzeczywistych emisji za poprzedni rok -38 148 -2 866 -39 122 -2 513

Zakupy uprawnień emisyjnych 8 168 4 426 2 282 984

Sprzedaż uprawnień emisyjnych -9 196 -575 -5 250 -46

Zakupy kredytów emisyjnych 14 045 1 258 2 707 877

Sprzedaż kredytów emisyjnych -3 750 -747 -5 -2

Przeniesienie do kategorii kredytów emisyjnych
przeznaczonych do obrotu – – -26 -12

Przeniesienie z kategorii aktywów sklasyfikowanych
jako utrzymywane w celu sprzedaży – – 3 394 241

Różnice kursowe – 12 – -35

Stan przyznanych oraz zakupionych uprawnień
i kredytów na dzień 31 grudnia 60 281 9 374 43 656 5 257
Uprawnienia oraz kredyty emisyjne przeznaczone do obrotu
Stan uprawnień i kredytów przeznaczonych
do obrotu na dzień 1 stycznia 297 39 1 570 472

Umorzenie uprawnień w rejestrze odpowiednio
do rzeczywistych emisji za poprzedni rok -296 -29 – –

Zakupy uprawnień emisyjnych 13 232 2 677 2 004 813

Sprzedaż uprawnień emisyjnych -5 133 -1 436 -2 004 -627

Zakupy kredytów emisyjnych 4 557 22 1 121 456

Sprzedaż kredytów emisyjnych -10 -1 -2 420 -885

Przeniesienie z kategorii kredytów emisyjnych do zużycia – – 26 12

Wycena do wartości godziwej – -453 – -202

Stan uprawnień i kredytów przeznaczonych
do obrotu na dzień 31 grudnia 12 647 819 297 39

W latach 2012 i 2011 całkowite emisje Grupy wynosiły odpowiednio 34 115 tys. ton CO2 i 38 444 tys. ton CO2. W dniach
31.12.2012 i 2011 r. Grupa wykazała rezerwę na uprawnienia emisyjne w wysokości odpowiednio 3 527 mln CZK i 3 418 mln CZK
(patrz noty 2.13 i 22).

Saldo uprawnień emisyjnych ujęte w bilansach sporządzonych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. obejmują także zielone certyfikaty
i podobne instrumenty o całkowitej wartości odpowiednio 1 960 mln CZK i 717 mln CZK.

Poniższa tabela przedstawia wpływ transakcji dotyczących uprawnień i kredytów emisyjnych, zielonych certyfikatów
i podobnych instrumentów na rachunek zysków i strat w 2012 i 2011 r. (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zysk ze sprzedaży przyznanych uprawnień emisyjnych 1 190 1 647

Zysk / strata z obrotu uprawnieniami i kredytami emisyjnymi, netto 101 -615

Zysk z zielonych certyfikatów i podobnych instrumentów 1 850 1 222

Zysk / strata z instrumentów pochodnych, netto -783 303

Zawiązanie rezerw na uprawnienia emisyjne -1 245 -302

Rozwiązanie rezerw na uprawnienia emisyjne 56 3 089

Umorzenie uprawnień emisyjnych w rejestrze -240 -2 247

Wycena do wartości godziwej -453 -202

Całkowity zysk związany z uprawnieniami i kredytami emisyjnymi,
zielonymi certyfikatami oraz podobnymi instrumentami 476 2 895

Koszty związane z podatkiem od darowizn obciążającym przyznane uprawnienia emisyjne wykazano w wierszu „Pozostałe
koszty i przychody finansowe, netto“ (patrz noty 2.13 i 27).
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11. Pozostałe aktywa finansowe, netto

Pozostałe aktywa finansowe, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 10 889 3 166

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 566 1 021

Udziałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 736 4 538

Instrumenty pochodne 27 285 20 844

Razem 39 476 29 569

W pozycji „Instrumenty pochodne“ wykazano dodatnią wartość godziwą tych instrumentów, w szczególności z obrotu energią
elektryczną.

Udziałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży obejmują przede wszystkim fundusze powiernicze rynku pieniężnego
denominowane w EUR.

Struktura krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych według efektywnej stopy procentowej na dzień 31.12.2012 r. (w mln CZK)

Dłużne papiery Dłużne papiery Razem
wartościowe utrzymywane wartościowe dostępne
do terminu wymagalności do sprzedaży

Mniej niż 3,00 % 10 889 462 11 351

od 4,00 % do 4,99 % – 104 104

Razem 10 889 566 11 455

Struktura krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych według efektywnej stopy procentowej na dzień 31.12.2011 r. (w mln CZK)

Dłużne papiery Dłużne papiery Razem
wartościowe utrzymywane wartościowe dostępne
do terminu wymagalności do sprzedaży

Mniej niż 3,00 % 3 166 149 3 315

od 3,00 % do 3,99 % – 174 174

od 4,00 % do 4,99 % – 698 698

Razem 3 166 1 021 4 187

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe są denominowane w CZK i EUR.

12. Pozostałe aktywa obrotowe

Pozostałe aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Udzielone zaliczki 1 767 1 825

Naliczone dochody i rozliczenia międzyokresowe czynne 1 556 2 943

Marża z tytułu transakcji na PXE innych niż instrumenty pochodne (patrz nota 22) – 11

Razem 3 323 4 779

Marża z tytułu transakcji zawartych na PXE innych niż instrumenty pochodne stanowi marżę netto zapłaconą giełdzie
energii POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE („PXE“) lub przez tę giełdę energii z tytułu przyszłych zakupów i sprzedaży
energii elektrycznej z fizyczną dostawą po dniu bilansowym. W 2012 r. wartość tych zaliczek jest ujemna, została więc
wykazana w ramach pozycji „Pozostałe pasywa“ (patrz nota 22).
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13. Aktywa sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży

W lipcu 2011 r. wszystkie odpowiednie organy Grupy ČEZ zatwierdziły transakcję, w ramach której Grupa ČEZ sprzeda spółce
Energetický a průmyslový holding, a.s. posiadany 50% udział w niemieckiej spółce MIBRAG prowadzącej wydobycie węgla
oraz projekt budowy nowej elektrowni zasilanej węglem Profen na terenie kopalni MIBRAG, a równocześnie pozyska 100% udział
w spółce Energotrans, a.s. Transakcje te zostały po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy ochrony konkurencji
sfinalizowane w czerwcu 2012 r. (patrz nota 6).

Grupa klasyfikowała inwestycję w spółkę MIBRAG prowadzącą wydobycie węgla, włącznie z udzieloną niespłaconą
pożyczką i pozycjami powiązanymi, oraz projekt budowy elektrowni Profen zasilanej węglem jako aktywa utrzymywane w celu
sprzedaży. Na dzień 31.12.2011 r. Grupa zaksięgowała utratę wartości tych aktywów sklasyfikowanych jako utrzymywane
w celu sprzedaży w wysokości 2 652 mln CZK. Ten koszt, który stanowi różnicę pomiędzy początkowo ujętą wartością
bilansową a ceną sprzedaży, wykazany został w rachunku zysków i strat w wierszu „Udział w zyskach / stratach netto jednostek
konsolidowanych metodą praw własności“.

Zestawienie aktywów sklasyfikowanych jako utrzymywane w celu sprzedaży i bezpośrednio powiązanych zobowiązań na dzień 31.12.2012
oraz 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Rzeczowe aktywa trwałe – 1 031

Inwestycja w spółkę MIBRAG – 1 036

Należności długoterminowe – 1 609

Pozostałe aktywa obrotowe – 147

Aktywa sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży – 3 823

Aktywa i wynik gospodarczy związany z podanymi aktywami sklasyfikowanymi jako utrzymywane w celu sprzedaży wykazano
w ramach segmentów operacyjnych Produkcja i Handel / Europa Środkowa oraz Wydobycie / Europa Środkowa.

14. Kapitał własny

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2012 r. zapisany w rejestrze podmiotów gospodarczych wynosi 53 798 975 900 CZK.
Składa się z 537 989 759 sztuk akcji o wartości nominalnej 100 CZK. Wszelkie akcje zostały w całości opłacone, są to akcje
zdematerializowane, na okaziciela i zarejestrowane.

Zmiany w zakresie akcji własnych w 2012 i 2011 r. (w szt.)

2012 r. 2011 r.
Liczba akcji własnych na początku okresu 3 875 021 4 085 021

Sprzedaż akcji własnych – -210 000

Liczba akcji własnych na końcu okresu 3 875 021 3 875 021

Akcje własne są wykazywane w bilansie według ceny nabycia jako pozycja obniżająca kapitał własny.

W 2012 i 2011 r. uchwalono wypłatę dywidend w wysokości odpowiednio 45 CZK i 50 CZK za jedną akcję. Dywidenda z zysku
za 2012 r. zostanie uchwalona na walnym zgromadzeniu Spółki, które powinno odbyć się w pierwszym półroczu 2013 r.

Zarządzanie strukturą kapitałową
Głównym celem Grupy w zakresie zarządzania strukturą kapitałową jest utrzymanie posiadanego ratingu i zdrowej relacji
pomiędzy kapitałem własnym a obcym, pozytywnie wpływającej na działalność gospodarczą Grupy i maksymalizującej wartość
akcji. Grupa śledzi strukturę kapitałową i dokonuje jej zmian, uwzględniając zmiany w środowisku rynkowym.

Do tego celu stosuje głównie wskaźnik zadłużenie netto / EBITDA. Ze względu na aktualną strukturę i stabilność przepływów
finansowych Grupy celem jest utrzymywanie tego wskaźnika poniżej granicy 2,3. Ponadto Grupa wykorzystuje w tym zakresie
wskaźnik całkowite zadłużenie / kapitał razem. Celem Grupy jest długookresowe utrzymywanie wartości tego wskaźnika
poniżej 50 %.

EBITDA obejmuje zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami powiększony o odpisy amortyzacyjne.
Całkowite zadłużenie obejmuje zadłużenie długoterminowe łącznie z częścią do zapłaty w ciągu jednego roku oraz kredyty
krótkoterminowe. Zadłużenie netto to całkowite zadłużenie pomniejszone o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz
aktywa finansowe o bardzo dużej płynności. Całkowity kapitał to kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej powiększony o całkowite zadłużenie.
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Grupa śledzi i ocenia podane wskaźniki na podstawie danych skonsolidowanych (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zadłużenie długoterminowe 188 111 183 949

Kredyty krótkoterminowe 4 784 5 500

Zadłużenie całkowite 192 895 189 449
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -17 957 -22 062

Aktywa finansowe o bardzo dużej płynności -13 910 -11 190

Zadłużenie netto 161 028 156 197
Zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami 57 931 61 542

Odpisy amortyzacyjne 27 578 25 770

EBITDA 85 509 87 312
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 250 235 226 825

Zadłużenie całkowite 192 895 189 449

Całkowity kapitał 443 130 416 274
Zadłużenie netto / EBITDA 1,88 1,79
Zadłużenie całkowite / Całkowity kapitał 43,5 % 45,5 %

15. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
4,125% euroobligacje o terminie zapadalności w 2013 r. (372 mln EUR) 1) 9 345 12 863

5,125% euroobligacje o terminie zapadalności w 2012 r. (278 mln EUR) 2) – 12 891

6,000% euroobligacje o terminie zapadalności w 2014 r. (600 mln EUR) 15 048 15 419

3,005% euroobligacje o terminie zapadalności w 2038 r. (12 000 mln JPY) 2 653 3 087

5,825% euroobligacje zerokuponowe o terminie zapadalności w 2038 r. (6 mln EUR) 34 33

5,750% euroobligacje o terminie zapadalności w 2015 r. (600 mln EUR) 15 054 15 436

2,845% euroobligacje o terminie zapadalności w 2039 r. (8 000 mln JPY) 1 770 2 060

5,000% euroobligacje o terminie zapadalności w 2021 r. (750 mln EUR) 18 804 19 292

6M Euribor + 1,25% euroobligacje o terminie zapadalności w 2019 r. (50 mln EUR) 1 253 1 285

3M Euribor + 0,36% euroobligacje o terminie zapadalności w 2014 r. (150 mln EUR) 3 771 –

3M Libor + 0,70% euroobligacje o terminie zapadalności w 2012 r. (100 mln USD) – 1 992

6M Pribor + 0,62% euroobligacje o terminie zapadalności w 2012 r. (3 000 mln CZK) – 2 999

4,875% euroobligacje o terminie zapadalności w 2025 r. (750 mln EUR) 18 755 19 239

4,500% euroobligacje o terminie zapadalności w 2020 r. (750 mln EUR) 18 656 19 119

2,160% euroobligacje o terminie zapadalności w 2023 r. (11 500 mln JPY) 2 545 2 962

4,600% euroobligacje o terminie zapadalności w 2023 r. (1 250 mln CZK) 1 247 1 247

3,625% euroobligacje o terminie zapadalności w 2016 r. (500 mln EUR) 12 493 12 798

2,150%*IRp euroobligacje o terminie zapadalności w 2021 r. (100 mln EUR) 2 514 2 580

4,102% euroobligacje o terminie zapadalności w 2021 r. (50 mln EUR) 1 252 1 284

4,250% U.S. obligacje o terminie zapadalności w roku 2022 (700 mln USD) 13 193 –

5,625% U.S. obligacje o terminie zapadalności w 2042 r. (300 mln USD) 5 649 –

4,375% euroobligacje o terminie zapadalności w 2042 r. (50 mln EUR) 1 230 –

4,500% euroobligacje o terminie zapadalności w 2047 r. (50 mln EUR) 1 230 –

4,383% euroobligacje o terminie zapadalności w 2047 r. (80 mln EUR) 2 011 –

4,500% obligacje imienne o terminie zapadalności w 2030 r. (40 mln EUR) 982 1 006

4,750% obligacje imienne o terminie zapadalności w 2023 r. (40 mln EUR) 991 1 016

4,700% obligacje imienne o terminie zapadalności w 2032 r. (40 mln EUR) 999 –

4,270% obligacje imienne o terminie zapadalności w 2047 r. (61 mln EUR) 1 506 –

9,220% obligacje o terminie zapadalności w 2014 r. (2 500 mln CZK) 3) 2 499 2 499

Obligacje razem 155 484 151 107
Część do zapłaty w ciągu jednego roku -9 345 -17 882

Obligacje bez części do zapłaty podczas jednego roku 146 139 133 225
Długoterminowe kredyty bankowe i inne
mniej niż 2,00 % p. a. 28 231 7 892

od 2,00 % do 2,99 % p. a. 3 784 14 679

od 3,00 % do 3,99 % p. a. 286 8 980

od 4,00 % do 4,99 % p. a. 238 384

ponad 4,99 % p. a. 88 907

Długoterminowe kredyty bankowe i inne razem 32 627 32 842
Część do zapłaty w ciągu jednego roku -2 660 -1 382

Kredyty długoterminowe bankowe i inne bez części do zapłaty w ciągu jednego roku 29 967 31 460

Zadłużenie długoterminowe razem 188 111 183 949
Część do zapłaty w ciągu jednego roku -12 005 -19 264

Zadłużenie długoterminowe bez części do zapłaty w ciągu jednego roku 176 106 164 685

1) Pierwotna wartość nominalna emisji (500 mln EUR) została w styczniu 2012 r. obniżona o wartość nominalną odkupionych obligacji własnych w wysokości
128 mln EUR.

2) Pierwotna wartość nominalna emisji (500 mln EUR) została w styczniu 2012 r. obniżona o wartość nominalną odkupionych obligacji własnych w wysokości
222 mln EUR.

3) Od 2006 r. stopa procentowa określana jest na podstawie wskaźnika cen konsumpcyjnych w Republice Czeskiej plus 4,20 %. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
wynosiła ona odpowiednio 6,6 % oraz 6,5 %.
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W przypadku kredytów o stałej stopie procentowej powyższe stopy procentowe stanowią wartości historyczne, natomiast w przypadku
kredytów o ruchomej stopie procentowej podano aktualne wartości obowiązujące na rynku. Na rzeczywistą wysokość płaconych
odsetek wpływa zabezpieczenie ryzyka kredytowego, które Grupa stosuje.

Wszelkie zobowiązania długoterminowe ujęto w walucie, w której są one denominowane, natomiast powiązane instrumenty
zabezpieczające wykazano zgodnie z metodyką opisaną w nocie 2.20.

Zadłużenie długoterminowe według terminów zapadalności (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Spłaty w ciągu jednego roku 12 005 19 264

Spłaty od 1 do 2 lat 28 429 15 260

Spłaty od 2 do 3 lat 18 244 28 904

Spłaty od 3 do 4 lat 15 618 17 888

Spłaty od 4 do 5 lat 2 975 15 175

W późniejszych latach 110 840 87 458

Zadłużenie długoterminowe razem 188 111 183 949

Zadłużenie długoterminowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. według walut (w mln)

2012 r. 2011 r.
Waluta obca CZK Waluta obca CZK

EUR 6 225 156 489 6 407 165 312

USD 1 000 19 046 112 2 233

JPY 33 371 7 385 33 432 8 610

BGN 63 805 – –

PLN – – 3 17

ALL 305 55 406 76

KRW 5 404 97 4 942 85

XDR 5 137 6 170

CZK – 4 097 – 7 446

Zadłużenie długoterminowe razem 188 111 183 949

W związku ze zobowiązaniami długoterminowymi o ruchomej stopie procentowej Grupa narażona jest także na ryzyko
związane ze zmianami stóp procentowych. W następującej tabeli podano podsumowanie zobowiązań długoterminowych
o ruchomej stopie procentowej na dzień 31.12.2012 i 2011 r. w podziale na grupy według czasu obowiązywania stałej stopy
procentowej, bez uwzględnienia zabezpieczeń (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zadłużenie długoterminowe z ruchomą stopą procentową
określoną na 1 miesiąc 73 198

określoną na okres 1–3 miesięcy 8 561 8 985

określoną na okres 3 miesięcy – 1 roku 28 216 29 603

określoną na okres powyżej 1 roku 805 –

Zobowiązania długoterminowe z ruchomą stopą procentową razem 37 655 38 786
Zobowiązania długoterminowe ze stałą stopą procentową 150 456 145 163
Zobowiązania długoterminowe razem 188 111 183 949

W związku ze zobowiązaniami długoterminowymi ze stałą stopą procentową Grupa narażona jest na ryzyko zmiany ich wartości
godziwej. Więcej informacji dotyczących wartości godziwej instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem finansowym
podano w notach 16 i 17.

Grupa zawarła umowy kredytowe zawierające pewne wymogi w zakresie uzyskiwania wskaźników związanych z zadłużeniem
i płynnością. W 2012 i 2011 r. Grupa wywiązała się z wszelkich zobowiązań dotyczących wskaźników określonych w umowach.
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16. Wartość godziwa instrumentów finansowych

Wartość godziwą zdefiniowano jako kwotę, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji
rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami, nie chodzi więc o sprzedaż wymuszoną lub
związaną z likwidacją. Wartości godziwe są określane na podstawie notowań rynkowych albo modeli zdyskontowanych
przepływów pieniężnych lub modeli wyceny opcji.

Grupa stosuje następujące metody wyceny poniższych kategorii instrumentów finansowych, przyjmując odpowiednie założenia:

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, inwestycje krótkoterminowe
W przypadku środków pieniężnych i pozostałych obrotowych aktywów finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości
bilansowej, w związku z relatywnie krótkimi okresami zapadalności tych aktywów.

Inwestycje finansowe
Wartość godziwa inwestycji finansowych, będących w obrocie na aktywnym rynku, określana jest na podstawie notowań
rynkowych. W przypadku inwestycji finansowych, dla których kwotowana cena rynkowa nie jest do dyspozycji, Grupa
rozważała, jaki model wyceny należałoby zastosować. Z powodu dużego zakresu szacowanych wartości godziwych i możliwych
metod oszacowań w przypadku niekwotowanych inwestycji finansowych zadecydowano o przyjęciu założenia zgodności
wartości godziwej z wartością bilansową.

Należności i zobowiązania krótkoterminowe
W przypadku należności i zobowiązań zakłada się, iż wartość godziwa odpowiada ich wartości bilansowej, w związku
z relatywnie krótkimi okresami ich zapadalności.

Kredyty krótkoterminowe
Wartość godziwa tych instrumentów finansowych jest zgodna z ich wartością bilansową, ze względu na krótki okres ich
zapadalności.

Zadłużenie długoterminowe
W przypadku zadłużenia długoterminowego wartość godziwa szacowana jest w oparciu o wartość rynkową identycznych lub
podobnych instrumentów dłużnych lub na podstawie bieżących stóp procentowych stosowanych w przypadku długów
o podobnym okresie zapadalności. W przypadku zadłużenia długoterminowego i innego zadłużenia ze zmienną stopą
procentową zakłada się, iż wartość godziwa zgodna jest z wartością bilansową.

Instrumenty pochodne
Wartość godziwa instrumentów pochodnych odpowiada ich wartości rynkowej.
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Wartości bilansowe i przyjęte wartości godziwe instrumentów finansowych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Kategoria Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa

AKTYWA
Inwestycje finansowe
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
o ograniczonej możliwości dysponowania AFS 12 577 12 577 11 048 11 048

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane
do terminu wymagalności o ograniczonej
możliwości dysponowania HTM – – 50 50

Konta bankowe o ograniczonej
możliwości dysponowania LaR 2 504 2 504 2 205 2 205

Aktywa finansowe w toku pozyskiwania LaR 4 4 – –

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane
do terminu wymagalności HTM 106 123 107 123

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży AFS 1 719 1 719 2 465 2 465

Udziałowe papiery wartościowe dostępne
do sprzedaży AFS 3 817 3 817 15 482 15 482

Należności długoterminowe LaR 14 910 15 492 17 424 18 121

Aktywa obrotowe
Należności LaR 54 763 54 763 54 732 54 732

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne LaR 17 957 17 957 22 062 22 062

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane
do terminu wymagalności HTM 10 889 10 889 3 166 3 166

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży AFS 566 566 1 021 1 021

Udziałowe papiery wartościowe dostępne
do sprzedaży AFS 736 736 4 538 4 538

Pozostałe aktywa obrotowe LaR 1 767 1 767 1 825 1 825

ZOBOWIĄZANIA
Zadłużenie długoterminowe AC -188 111 -209 246 -183 949 -189 486

Kredyty krótkoterminowe AC -4 784 -4 784 -5 500 -5 500

Zobowiązania krótkoterminowe AC -49 586 -49 586 -51 929 -51 929

INSTRUMENTY POCHODNE
Instrumenty pochodne, stanowiące
zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Należności krótkoterminowe HFT 21 21 132 132

Należności długoterminowe HFT 2 499 2 499 1 822 1 822

Zobowiązania krótkoterminowe HFT -287 -287 -3 099 -3 099

Zobowiązania długoterminowe HFT -1 868 -1 868 -1 541 -1 541

Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenia
przepływów pieniężnych razem 365 365 -2 686 -2 686

Instrumenty pochodne obrotu energią
elektryczną, węglem i gazem
Należności krótkoterminowe HFT 26 227 26 227 17 905 17 905

Zobowiązania krótkoterminowe HFT -19 387 -19 387 -16 688 -16 688

Instrumenty pochodne obrotu energią
elektryczną, węglem i gazem razem 6 840 6 840 1 217 1 217

Inne instrumenty pochodne
Należności krótkoterminowe HFT 1 037 1 037 2 807 2 807

Należności długoterminowe HFT 270 270 1 207 1 207

Zobowiązania krótkoterminowe HFT -4 007 -4 007 -6 470 -6 470

Zobowiązania długoterminowe HFT -1 350 -1 350 -1 056 -1 056

Pozostałe instrumenty pochodne razem -4 050 -4 050 -3 512 -3 512

LaR Kredyty i inne należności
AFS Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
HTM Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
HFT Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu lub stanowiące zabezpieczenia
AC Zobowiązania finansowe wyceniane z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej

Struktura instrumentów finansowych według sposobu określania wartości godziwej
Grupa stosuje i ujawnia instrumenty finansowe w następującej strukturze według sposobu określania wartości godziwej:
poziom 1: wycena do wartości godziwej przy użyciu cen rynkowych identycznych aktywów i zobowiązań notowanych

na aktywnych rynkach,
poziom 2: wycena do wartości godziwej z zastosowaniem metod, w przypadku których istotne dane wejściowe bezpośrednio

lub pośrednio bazują na obserwacjach aktywnych rynków,
poziom 3: wycena do wartości godziwej z zastosowaniem metod, w przypadku których istotne dane wejściowe nie bazują

na obserwacjach aktywnych rynków.

W 2012 i 2011 r. nie dokonano żadnych przeniesień pomiędzy poszczególnymi poziomami instrumentów finansowych
wycenianych do wartości godziwej.
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Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej posiadane przez Grupę na dzień 31.12.2012 r. (w mln CZK):

Aktywa wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Obrót energią elektryczną, węglem i gazem 26 227 133 26 094 –

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 2 520 1 2 519

Inne instrumenty pochodne 1 307 563 744 –

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
o ograniczonej możliwości dysponowania 12 577 12 577 – –

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 2 285 2 285 – –

Udziałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży * 770 770 – –

Zobowiązania wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Obrót energią elektryczną, węglem i gazem -19 387 -232 -19 155 –

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych -2 155 -97 -2 058 –

Inne instrumenty pochodne -5 357 -51 -5 306 –

Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej posiadane przez Grupę na dzień 31.12.2011 r. (w mln CZK):

Aktywa wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Obrót energią elektryczną, węglem i gazem 17 905 124 17 781 –

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 1 954 3 1 951 –

Inne instrumenty pochodne 4 014 1 479 2 535 –

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
o ograniczonej możliwości dysponowania 11 048 11 048 – –

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 3 486 3 486 – –

Udziałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży * 4 538 4 538 – –

Zobowiązania wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Obrót energią elektryczną, węglem i gazem -16 688 -442 -16 246 –

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych -4 640 -1 338 -3 302 –

Inne instrumenty pochodne -7 526 -1 073 -6 453 –

* Większość udziałowych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęto po koszcie nabycia, ponieważ nie można wiarygodnie określić ich wartości
godziwej.

17. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Podejście do zarządzania ryzykiem
W Grupie z powodzeniem rozwijany jest zintegrowany system zarządzania ryzykiem, dzięki któremu nieuniknione ryzyko
towarzyszące działalności podejmowanej przez Grupę w celu zwiększenia wartości akcji utrzymywane jest na poziomie
możliwym do zaakceptowania przez akcjonariuszy. Grupa przyjmuje definicję ryzyka jako potencjalnego odchylenia rzeczywistego
rozwoju sytuacji od oczekiwań (planów). Jest ono wyrażone przy pomocy wartości tego odchylenia w CZK oraz prawdopodobieństwa,
iż takie odchylenie wystąpi.

Od 2005 r. w Grupie stosowana jest koncepcja kapitału ryzyka, co pozwala na określenie pułapu dla parcjalnych limitów ryzyka
oraz, w szczególności, na zunifikowaną kwantyfikację różnych rodzajów ryzyka. Wartość całkowitego rocznego limitu ryzyka
(Profit@Risk) zatwierdza zarząd na podstawie projektu komitetu ds. zarządzania ryzykiem na każdy rok gospodarczy.
Propozycje dotyczące limitu opierają się na historycznej zmienności zysku i przychodów Grupy uzyskiwanych ze sprzedaży
(metoda „Top-down“). Zatwierdzona wartość wyrażona w CZK podaje maksymalne obniżenie zysku, jakie Grupa gotowa jest
zaryzykować na poziomie istotności 95 %, w celu osiągnięcia zaplanowanego rocznego zysku.
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Przy pomocy metody „Bottom-up“ są określane i na bieżąco aktualizowane tzw. ramy ryzyka. Ramy ryzyka określają
granice ryzyka obowiązujące konkretne jednostki lub spółki Grupy; ponadto określają zasady i odpowiedzialność
za zarządzanie ryzykiem, dozwolone instrumenty i metody zarządzania ryzykiem oraz konkretne limity ryzyka razem
z ograniczeniami proporcji ryzyka danego rodzaju w całkowitym rocznym limicie Grupy.

Od 2009 r. szacuje się najistotniejsze rodzaje ryzyka towarzyszącego planowi biznesowemu występującemu na rynku
(EBITDA@Risk na bazie symulacji MonteCarlo w horyzoncie Y+1 do Y+5). Ryzyko rynkowe jest aktywnie kontrolowane poprzez
bieżącą sprzedaż energii elektrycznej i zakupy uprawnień emisyjnych na następujące 3 lata, zawieranie kontraktów
długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej i zakupy uprawnień emisyjnych oraz zabezpieczanie się od ryzyka zmiany
kursów walutowych i stóp odsetkowych w perspektywie średniookresowej.

Organizacja zarządzania ryzykiem
Najwyższym autorytetem w zakresie zarządzania ryzykiem podejmowanym przez Grupę jest komitet ds. zarządzania ryzykiem
(komitet dyrektora generalnego ČEZ, a. s.), który za wyjątkiem zatwierdzania kapitału ryzyka, czyli całkowitego limitu ryzyka
w ramach planu rocznego (co należy do kompetencji zarządu ČEZ, a. s.), podejmuje decyzje o rozwoju zintegrowanego
systemu zarządzania ryzykiem, zarządza kapitałem ryzyka, czyli podejmuje decyzje o rozdziale kapitału ryzyka na jego
poszczególne rodzaje i jednostki organizacyjne, zatwierdza zobowiązujące wytyczne, odpowiedzialność oraz struktury limitów
dotyczących zarządzania ryzykiem parcjalnym, a także na bieżąco śledzi ogólne skutki podejmowania ryzyka przez Grupę ČEZ
łącznie ze stanem wykorzystania kapitału ryzyka.

Rodzaje ryzyka a sposób zarządzania ryzykiem
W Grupie stosowany jest zunifikowany system kategoryzacji ryzyka, odzwierciedlający specyficzne aspekty sytuacji
w korporacji niebędącej bankiem. System ten koncentruje się na pierwotnych czynnikach mogących spowodować
niezgodność rozwoju z oczekiwaniami. Ryzyko podzielono na następujące 4 podstawowe kategorie:

1. Ryzyko rynkowe 2. Ryzyko kredytowe 3. Ryzyko operacyjne 4. Ryzyko biznesowe
1.1 Finansowe (FX, IR) 2.1 Niewypłacalność dłużnika 3.1 Operacyjne 4.1 Strategiczne

1.2 Towarowe 2.2 Bankructwo dostawcy 3.2 Zmiany wewnętrzne 4.2 Polityczne

1.3 Wolumenu 2.3 Rozliczeniowe 3.3 Zarządzania płynnością 4.3 Związane z regulacjami

1.4 Płynności rynku 3.4 Bezpieczeństwa 4.4 Związane z reputacją

Działania podejmowane przez Grupę w zakresie zarządzania ryzykiem podzielono na 2 podstawowe kategorie:
– działania, dla których skwantyfikowano ich udział w całkowitym limicie ryzyka Grupy (co oznacza, że można obiektywnie

ustalić z określonym prawdopodobieństwem, jakie ryzyko towarzyszy danemu działaniu / planowanemu zyskowi).
Zarządzanie ryzykiem tego rodzaju odbywa się według zasad i limitów wyznaczonych przez komitet ds. zarządzania ryzykiem
oraz zgodnie z dokumentacją dotyczącą zarządzania odpowiednimi podmiotami / procesami Grupy,

– działania, dla których dotychczas nie określono udziału w całkowitym limicie ryzyka podejmowanego przez Grupę.
Zarządzanie ryzykiem tego rodzaju należy do kompetencji jednostek odpowiedzialnych za dane procesy i odbywa się
na zasadzie jakościowej, zgodnie z wewnętrzną dokumentacją dotyczącą zarządzania tymi podmiotami / procesami Grupy.

Dla wszelkich rodzajów ryzyka podlegających zunifikowanej kwantyfikacji określono limity parcjalne, których wykorzystanie jest
na bieżąco oceniane przynajmniej jeden raz w miesiącu i jest z reguły zdefiniowane jako kombinacja bieżącego oczekiwanego
odchylenia rocznego wyniku gospodarczego od planu oraz potencjalnego ryzyka straty na poziomie istotności 95 %. Metodyka
i dane stosowane przez Grupę umożliwiają dokonanie zunifikowanej kwantyfikacji następujących rodzajów ryzyka:
– ryzyko rynkowe: finansowe (zmiany kursów walut i akcji lub stóp odsetkowych), zmiany cen towarów (energia elektryczna,

uprawnienia emisyjne, węgiel, gaz), związane z wolumenem (ilość sprzedanego ciepła, wolumen skupu energii elektrycznej
ze źródeł fotowoltaicznych),

– ryzyko kredytowe: ryzyko związane z wypłacalnością stron transakcji finansowych i handlowych oraz ryzyko wypłacalności
końcowych odbiorców energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła,

– ryzyko operacyjne: ryzyko operacyjne elektrowni jądrowych i zasilanych węglem w Republice Czeskiej.

Sytuacja w zakresie ryzyka podejmowanego przez Grupę podlegającego kwantyfikacji jest regularnie co miesiąc raportowana
komitetowi ds. zarządzania ryzykiem, któremu przedstawia się 3 rodzaje sprawozdań:
– z ryzyka rocznego budżetu (wykorzystanie łącznego rocznego limitu Profit@Risk),
– z ryzyka planu biznesowego (EBITDA@Risk na bazie symulacji MonteCarlo),
– potencjał kredytowy (aktualne odchylenie od optymalnego poziomu zadłużenia w perspektywie Y+5, określonego

na podstawie wymogów agencji ratingowych dotyczących wskaźników zadłużenia warunkujących utrzymanie ratingu ČEZ).
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17.1. Opis jakościowy ryzyka związanego z instrumentami finansowymi

Ryzyko związane ze zmianami cen towarów
Kształtowanie się cen energii elektrycznej, uprawnień emisyjnych, węgla oraz gazu ziemnego stanowi krytyczny czynnik ryzyka
wartości Grupy. Stosowany system zarządzania ryzykiem zmian cen towarów jest skoncentrowany na marży ze sprzedaży
energii elektrycznej z własnej produkcji, czyli na transakcjach optymalizujących sprzedaż produktów Grupy i znaczenie
uprawnień emisyjnych dla produkcji (zarządzanie potencjalnym ryzykiem na bazie EaR, VaR oraz EBITDA@Risk) oraz na marży
z własnego obrotu towarami w całej Grupie (zarządzanie potencjalnym ryzykiem na bazie VaR).

Rynkowe ryzyko finansowe (zmian kursów walutowych, stóp procentowych i cen akcji)
Kształtowanie się kursów walutowych, stóp procentowych i cen akcji stanowi znaczący czynnik ryzyka zagrażający wartości
Grupy. Stosowany system zarządzania ryzykiem finansowym skoncentrowany jest na przyszłych przepływach pieniężnych
oraz na własnych transakcjach finansowych zawieranych w celu zarządzania ogólnego ryzykiem, zgodnie z wyznaczonymi
limitami ryzyka (zarządzanie potencjalnym ryzykiem na bazie VaR, EBITDA@Risk oraz uzupełniających limitów dla poszczególnych
pozycji). Dlatego własne instrumenty finansowe (aktywne i pasywne transakcje finansowe oraz transakcje instrumentami
pochodnymi) realizowane są wyłącznie w kontekście całkowitych oczekiwanych przepływów pieniężnych Grupy wynikających
z zawartych kontraktów (łącznie z przepływami operacyjnymi i inwestycyjnymi w walutach obcych).

Ryzyko kredytowe
W przypadku centralnie kierowanej działalności Grupy zarządzanie ekspozycją kredytową poszczególnych partnerów
finansowych i hurtowych odbywa się na podstawie indywidualnych limitów kredytowych. Indywidualne limity są określane
i na bieżąco aktualizowane w zależności od sytuacji finansowej kontrahenta (według międzynarodowego ratingu oraz według
wewnętrznej oceny sytuacji finansowej, w przypadku kontrahentów nieuwzględnianych w międzynarodowym ratingu).

W zakresie sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym w Republice Czeskiej na bieżąco śledzi się sytuację finansową
każdego z partnerów handlowych na podstawie dyscypliny płatniczej w przeszłości (w przypadku wybranych partnerów jest
dodatkowo uwzględniana sytuacja finansowa). Na tej podstawie są określane warunki płatności proponowane partnerom
(tj. pośrednio wysokość dozwolonej ekspozycji kredytowej) oraz kwantyfikowane oczekiwane i potencjalne straty.

Zgodnie z metodyką ryzyka kredytowego stosowaną w bankowości zgodnie z Basel II co miesiąc przeprowadza się
kwantyfikację oczekiwanych i potencjalnych strat na poziomie istotności 95 % oraz udziału wszystkich powyższych rodzajów
ryzyka kredytowego w całkowitym rocznym limicie ryzyka.

Ryzyko związane z płynnością
Ryzyko związane z płynnością traktowane jest przez Grupę w pierwszym rzędzie jako ryzyko operacyjne (ryzyko zarządzania
płynnością). Za czynnik ryzyka uważa się wewnętrzną zdolność efektywnego zarządzania procesem planowania przyszłych
przepływów pieniężnych w Grupie i zapewnienia odpowiedniej płynności oraz efektywnego finansowania krótkoterminowego
(zarządzanie ryzykiem na bazie ilościowej). Do zarządzania fundamentalnym ryzykiem związanym z płynnością (tj. ryzykiem
płynności w ujęciu bankowości) służy system zarządzania ryzykiem traktowany jako całość. Zarządzanie odchyleniami
oczekiwanych przepływów pieniężnych w Grupie, które mogą wystąpić w przyszłości, w danej perspektywie odbywa się
zgodnie z łącznym limitem ryzyka, w kontekście bieżącego i docelowego poziomu zadłużenia Grupy.

17.2. Opis ilościowy ryzyka związanego z instrumentami finansowymi

Ryzyko związane ze zmianami cen towarów
Dane ilościowe dotyczące ryzyka (tzn. potencjalnych zmian wartości rynkowych w wyniku działania podanych czynników ryzyka
na dzień 31.12.) określono na podstawie następujących założeń:
– jako wskaźnik ryzyka związanego z instrumentami finansowymi stosowany jest miesięczny parametryczny VaR (poziom

istotności 95 %), ewentualnie MonteCarlo VaR w przypadku opcji towarowych, wyrażający potencjalną zmianę wartości
godziwej kontraktów, które sklasyfikowano jako instrumenty pochodne według MSR 39 (w ČEZ dotyczy to następujących
grup towarów: energia elektryczna, uprawnienia emisyjne EUA i CER/ERU, gaz ziemny, węgiel ARA, Richards Basy,
Newcastle oraz ropa Brent),

– przy obliczaniu VaR uwzględnia się także wysoce prawdopodobną przyszłą sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji
z dostawą w Republice Czeskiej, aby wiernie oddać charakter zabezpieczający istotnej części istniejących pochodnych
kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej z dostawą w Niemczech,

– w obliczeniach zmienności i korelacji (pomiędzy cenami towarów) zastosowano metodę SMA (Simple Moving Average)
do 60-cio dniowych szeregów czasowych,

– źródłem cen rynkowych są głównie EEX, PXE oraz ICE.

Potencjalny wpływ oddziaływania podanych czynników ryzyka na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Miesięczny VaR (95 %) – wpływ zmian cen rynkowych towarów 556 1 307
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Ryzyko zmian kursów walutowych
Dane ilościowe dotyczące ryzyka (tzn. potencjalnych zmian wartości rynkowych w wyniku działania podanych czynników ryzyka
na dzień 31.12.) określono na podstawie następujących założeń:
– jako wskaźnik ryzyka zmiany kursów walutowych wybrano miesięczny parametryczny VaR (poziom istotności 95 %),
– w obliczeniach zmienności oraz korelacji wewnętrznej poszczególnych walut zastosowano metodę JP Morgan (metoda

parametrycznego VaR) do 90-cio dniowych historycznych szeregów czasowych,
– relewantna pozycja walutowa została zdefiniowana jako zdyskontowana wartość przepływów walutowych wynikających

ze wszystkich zakontraktowanych instrumentów finansowych, z oczekiwanych walutowych przychodów oraz kosztów
operacyjnych w 2013 r. oraz z wysoce prawdopodobnych oczekiwanych przyszłych przychodów i wydatków kapitałowych
w walutach obcych zabezpieczonych instrumentami finansowymi,

– relewantne pozycje walutowe odzwierciedlają wszelkie znaczące przepływy w walutach obcych, realizowane przez członków
Grupy w śledzonym koszyku walut obcych,

– źródłem rynkowych kursów walutowych są głównie IS Reuters oraz IS Bloomberg.

Potencjalny wpływ oddziaływania ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Miesięczny VaR walutowy (poziom istotności 95 %) 1 205 452

Ryzyko zmian stóp procentowych
Do skwantyfikowania potencjalnych skutków ryzyka zmian stóp odsetkowych wybrano wrażliwość przychodów i kosztów
odsetkowych na przesunięcie równoległe odpowiednich krzywych przychodów. Kwantyfikacji (na dzień 31.12.) dokonano
na podstawie następujących założeń:
– jako wskaźnik ryzyka zmiany stóp procentowych wybrano przesunięcie równoległe krzywych przychodów (+10bp),
– wrażliwość P/L jest mierzona jako zmiana odsetek otrzymanych oraz zapłaconych w związku z pozycjami wrażliwymi

na zmiany stóp odsetkowych na dzień 31.12.,
– relewantne pozycje odsetkowe odzwierciedlają wszelkie znaczące przepływy pieniężne wrażliwe na zmiany stóp

odsetkowych w jednostkach należących do Grupy,
– źródłem rynkowych stóp odsetkowych są głównie IS Reuters oraz IS Bloomberg.

Potencjalne skutki oddziaływania ryzyka związanego ze zmianami stóp procentowych na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Wrażliwość na zmiany stóp odsetkowych* oraz równoległe przesunięcie krzywych przychodów (+10bp) -27 -16

* Znak ujemny oznacza wyższy wzrost odsetek zapłaconych w stosunku do otrzymanych.

Ryzyko związane z akcjami
Dane ilościowe dotyczące ryzyka (tzn. potencjalnych zmian wartości rynkowych instrumentów finansowych w wyniku działania
czynników ryzyka związanych z akcjami na dzień 31.12.) określono na podstawie następujących założeń:
– jako wskaźnik ryzyka związanego z akcjami wybrano miesięczny parametryczny VaR (poziom istotności 95 %),
– odpowiednia pozycja pod względem akcji została określona jako wartość rynkowa akcji/opcji na akcje na dzień 31.12.,
– relewantne pozycje pod względem akcji odzwierciedlają wszelkie znaczące transakcje wrażliwe na zmiany kursów akcji

w jednostkach należących do Grupy,
– odpowiednią zmienność oraz odchylenie standardowe przejęto z modułu ryzyka IS Bloomberg,
-– źródłem danych na temat rynku są IS Bloomberg oraz Czeski Bank Narodowy.

Potencjalny wpływ oddziaływania ryzyka związanego z akcjami na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Miesięczny VaR akcyjny (poziom istotności 95 %) 1 561 1 129

Ekspozycja kredytowa w związku z udzielonymi gwarancjami na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Gwarancje udzielone wspólnym przedsiębiorstwom 4 497 6 022

Gwarancje udzielone stronom trzecim – 12

Razem * 4 497 * 6 034

* Gwarancje mają różny okres ważności, ostatni termin ich wykorzystania mija w grudniu 2016 r.
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Ryzyko związane z płynnością

Terminy płatności zobowiązań finansowych wynikające z umów na dzień 31.12.2012 r. (w mln CZK)

Kredyty Wyemitowane Zobowiązania z tytułu Instrumenty Udzielone
obligacje dostaw towarów pochodne * gwarancje **

i usług oraz pozostałe
zobowiązania

Spłaty w ciągu jednego roku 7 748 16 582 49 772 268 921 4 497

Spłaty od 1 do 2 lat 7 409 28 161 182 43 977 –

Spłaty od 2 do 3 lat 3 452 20 810 146 18 194 –

Spłaty od 3 do 4 lat 3 354 17 382 88 155 554 –

Spłaty od 4 do 5 lat 3 171 4 434 8 2 480 –

W późniejszych latach 14 235 134 775 – 68 957 –

Razem 39 369 222 144 50 196 558 083 4 497

Terminy płatności zobowiązań finansowych wynikające z umów na dzień 31.12.2011 r. (w mln CZK)

Kredyty Wyemitowane Zobowiązania z tytułu Instrumenty Udzielone
obligacje dostaw towarów pochodne * gwarancje **

i usług oraz pozostałe
zobowiązania

Spłaty w ciągu jednego roku 7 611 24 974 52 116 338 258 6 034

Spłaty od 1 do 2 lat 3 103 19 207 193 73 882 –

Spłaty od 2 do 3 lat 11 558 23 730 82 15 514 –

Spłaty od 3 do 4 lat 2 876 20 151 45 755 –

Spłaty od 4 do 5 lat 2 741 16 623 58 748 –

W późniejszych latach 14 550 97 188 – 13 474 –

Razem 42 439 201 873 52 494 442 631 6 034

* Terminy płatności wynikające z umów w przypadku instrumentów pochodnych to daty płatności zrealizowanych przez Grupę. W tych transakcjach Grupa
uzyskuje jednocześnie wartość zamienną. Wartości godziwe instrumentów pochodnych podano w nocie 16.

** Maksimum gwarancji wykazuje się w najbliższym okresie, w którym mogą być wykorzystane.

17.3. Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa stosuje zabezpieczenia przepływów pieniężnych związanych z wysoce prawdopodobnymi przyszłymi przychodami w EUR,
aby zabezpieczyć się przed skutkami zmian kursów walutowych. Zabezpieczone przepływy finansowe są oczekiwane w latach
od 2013 do 2017. Instrumentem zabezpieczającym na dzień 31.12.2012 i 2011 r. są w tym przypadku zobowiązania z tytułu emisji
euroobligacji oraz kredytów bankowych denominowanych w EUR w całkowitej wysokości odpowiednio 5,3 mld EUR i 5,6 mld EUR
oraz forwardy i swapy walutowe. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość godziwa tych pochodnych instrumentów zabezpieczających
(forwardów i swapów walutowych) wynosiła odpowiednio -1 776 mln CZK oraz -1 690 mln CZK.

Grupa ponadto stosuje zabezpieczenia przepływów pieniężnych związanych z wysoce prawdopodobnymi przyszłymi zakupami
uprawnień emisyjnych, które są oczekiwane w 2015 r. Instrumentem zabezpieczającym na dzień 31.12.2012 i 2011 r. są w tym
przypadku futures i forwardy na zakupy uprawnień emisyjnych odpowiadające wolumenowi odpowiednio 2,9 mln i 14,5 mln ton
emisji CO2. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość godziwa tych pochodnych instrumentów zabezpieczających wynosiła
odpowiednio -98 mln CZK i -2 799 mln CZK.

W 2011 r. Grupa zaczęła stosować zabezpieczenia przepływów pieniężnych z wysoce prawdopodobnej przyszłej sprzedaży
energii elektrycznej w Republice Czeskiej, która zostanie zrealizowana w latach 2014 do 2015. Jako instrument
zabezpieczający służą w tym przypadku instrumenty pochodne sprzedaży energii elektrycznej w Niemczech. Na dzień
31.12.2012 i 2011 r. wartość godziwa tych pochodnych instrumentów zabezpieczających wynosiła odpowiednio 2 239 mln CZK
i 1 803 mln CZK.

W 2012 i 2011 r. kwoty z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych przeniesiono z kapitału własnego do rachunku zysków
i strat i wykazano w pozycjach „Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług powiązanych“, „Przychody i koszty
z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto“, „Uprawnienia emisyjne, netto“ oraz „Pozostałe
koszty i przychody finansowe, netto“. W 2012 i 2011 r. z tytułu nieefektywności zabezpieczeń przepływów pieniężnych
zaksięgowano w wyniku gospodarczym odpowiednio -778 mln CZK oraz -579 mln CZK. W 2012 i 2011 r. przyczyną
nieefektywności były głównie transakcje, w przypadku których zabezpieczone pozycje przestały być wysoce prawdopodobne.
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18. Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego
paliwa jądrowego

Spółka eksploatuje dwie elektrownie jądrowe. Elektrownia jądrowa Dukovany składa się z czterech bloków o mocy 510 MW, które
były wdrażane do eksploatacji od 1985 do 1987 r. a w późniejszych latach odbyły się ich remonty generalne. W latach 2002
i 2003 wdrożono do eksploatacji dwa bloki o mocy 1 000 MW w elektrowni jądrowej Temelín. Ustawa o pokojowym wykorzystaniu
energii jądrowej i promieniowania jonizującego („Prawo atomowe“) nakłada na podmioty prowadzące eksploatację urządzeń
jądrowych pewne obowiązki w zakresie unieszkodliwiania i rozbiórki tych urządzeń, jak również składowania radioaktywnego
odpadu i wypalonego paliwa jądrowego. W myśl Prawa atomowego wszystkie części i urządzenia elektrowni jądrowych
po zakończeniu ich żywotności eksploatacyjnej muszą zostać zlikwidowane. Obecnie zakłada się, iż eksploatacja elektrowni
jądrowej Dukovany potrwa do 2027 r., natomiast w przypadku elektrowni Temelín zostanie zakończona około 2042 r. Studium
kosztów dla elektrowni Dukovany uaktualnione w 2008 r. oraz studium dotyczące elektrowni Temelín opracowane w 2009 r.
szacują koszty likwidacji tych elektrowni odpowiednio na 17,3 mld CZK oraz 14,6 mld CZK. Środki pieniężne z tytułu rezerwy
na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych zawiązywanej zgodnie z wymogami Prawa atomowego są lokowane
na rachunkach bankowych o ograniczonej możliwości dysponowania. Prawo pozwala na lokowanie tych środków w obligacjach
państwowych lub na terminowych rachunkach bankowych. Wszystkie takie aktywa finansowe o ograniczonej możliwości
dysponowania są ujmowane w bilansie w ramach pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe, netto“ (patrz nota 4).

Centralnym organem zapewniającym zarządzanie oraz eksploatację urządzeń przeznaczonych do ostatecznego składowania
odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego jest Zarząd Składowisk Odpadów Radioaktywnych („RAWRA“), powołany
do życia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. Organ ten centralnie organizuje, nadzoruje i jest odpowiedzialny
za wszystkie składowiska odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa. Działalność RAWRA jest finansowana za pomocą
„rachunku rezerw jądrowych“, finansowanego przez podmioty wytwarzające odpady radioaktywne. Wpłaty na ten rachunek zostały
określone decyzją rządu w kwocie 50 CZK za 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach jądrowych. W 2012
i 2011 r. Grupa wpłaciła na powyższy rachunek odpowiednio 1 516 mln CZK oraz 1 414 mln CZK. Podmiot wytwarzający odpady
radioaktywne bezpośrednio pokrywa wszelkie koszty związane z tymczasowym składowaniem odpadów radioaktywnych
i wypalonego paliwa. Faktyczne poniesione koszty są księgowane w ciężar rezerwy na składowanie zużytego paliwa jądrowego.

Grupa zawiązuje rezerwy z tytułu oczekiwanych przyszłych kosztów związanych z wycofaniem elektrowni jądrowych z eksploatacji
oraz tymczasowym przechowywaniem i ostatecznym składowaniem zużytego paliwa jądrowego, zgodnie z zasadami opisanymi
w nocie 2.24. W następującej tabeli podano stan wyżej określonych rezerw na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK):

Rezerwa
Wycofanie urządzeń Składowanie paliwa jądrowego Razem

jądrowych z eksploatacji Tymczasowe Ostateczne
Saldo na dzień 31.12.2010 r. 8 793 5 998 22 057 36 848
Zmiany w 2011 r.
Wpływ inflacji i zmian realnej stopy odsetkowej 390 270 992 1 652

Zawiązane rezerwy – 681 – 681

Wpływ zmiany oszacowań na wynik gospodarczy – 95 – 95

Wpływ zmiany oszacowań powiększający
rzeczowe aktywa trwałe (nota 2.24) – – 37 37

Wykorzystanie rezerw w roku bieżącym – -614 -1 414 -2 028

Saldo na dzień 31.12.2011 r. 9 183 6 430 21 672 37 285
Zmiany w 2012 r.
Wpływ inflacji i zmian realnej stopy odsetkowej 414 289 976 1 679

Zawiązane rezerwy 12 453 – 465

Wpływ zmiany oszacowań na wynik gospodarczy – 364 – 364

Wpływ zmiany oszacowań powiększający
rzeczowe aktywa trwałe (nota 2.24) 2 432 – 2 451 4 883

Wykorzystanie rezerw w roku bieżącym -3 -742 -1 516 -2 261

Saldo na dzień 31.12.2012 r. 12 038 6 794 23 583 42 415

Wykorzystanie rezerw przeznaczonych na trwałe składowanie wypalonego paliwa jądrowego za rok bieżący obejmuje płatności
na rachunek rezerw jądrowych podlegający kontroli państwowej, natomiast wykorzystanie rezerw na składowanie tymczasowe
obejmuje przede wszystkim zakup kontenerów i innego wyposażenia do tych celów.

W 2012 r. Spółka zaksięgowała zmianę oszacowań dotyczących rezerw na tymczasowe składowanie paliwa jądrowego w związku
ze zmianą przewidywanych przyszłych kosztów magazynowania wypalonego paliwa jądrowego oraz zmianą stopy dyskonta,
w przypadku rezerw na likwidację urządzeń jądrowych w związku ze zmianą stopy dyskonta a w przypadku rezerwy na stałe ułożenie
paliwa jądrowego ze względu na zmianę oczekiwanego wolumenu produkcji elektrowni jądrowych i zmianę stopy dyskonta.

W 2011 r. Grupa zaksięgowała zmianę oszacowań dotyczących rezerw na tymczasowe składowanie paliwa jądrowego
w związku ze zmianą przewidywanych przyszłych kosztów magazynowania wypalonego paliwa jądrowego oraz w przypadku
rezerwy na stałe ułożenie paliwa jądrowego ze względu na zmianę oczekiwanego wolumenu produkcji elektrowni jądrowych.

Rzeczywiste koszty wycofania urządzeń jądrowych z eksploatacji oraz składowania wypalonego paliwa jądrowego mogą
znacząco odbiegać od wartości podanych powyżej w wyniku zmian legislacyjnych lub technologicznych, wzrostu kosztów
personalnych, kosztów materiałów i urządzeń, a także wskutek zmian przebiegu czasowego realizacji wszystkich czynności
wykonywanych w związku z wycofaniem urządzeń z eksploatacji i składowaniem paliwa.
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19. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

Pozostałe zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Rezerwy na likwidację szkód górniczych oraz rekultywację terenów pogórniczych 6 915 6 473

Rezerwa na rekultywację składowisk 1 739 1 909

Pozostałe rezerwy długoterminowe 826 371

Opłaty za pobór mocy, przyłączenie i zmiany trasy linii elektrycznych od końcowych użytkowników,
podlegające rozliczeniu w czasie 6 674 7 381

Instrumenty pochodne 3 218 2 597

Pozostałe 3 187 2 990

Razem 22 559 21 721

W następującej tabeli podano zmiany rezerw na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK):

Sanacja i rekultywacj Rekultywacja
a terenów pogórniczych składowisk

Saldo na dzień 31.12.2010 r. 6 648 1 567
Zmiany w 2011 r.
Wpływ inflacji i zmian realnej stopy odsetkowej 284 66

Zawiązane rezerwy 70 15

Wpływ zmian wyceny powiększający / pomniejszający rzeczowe aktywa trwałe (nota 2.25) -192 416

Przeniesienie do zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami sklasyfikowanymi
jako utrzymywane w celu sprzedaży – 21

Wykorzystanie rezerw w roku bieżącym -337 -176

Saldo na dzień 31.12.2011 r. 6 473 1 909
Zmiany w 2012 r.
Wpływ inflacji i zmian realnej stopy odsetkowej 280 79

Zawiązane rezerwy 75 –

Wpływ zmian wyceny powiększający / pomniejszający rzeczowe aktywa trwałe (nota 2.25) 336 -21

Wykorzystanie rezerw w roku bieżącym -249 -228

Saldo na dzień 31.12.2012 r. 6 915 1 739

Rezerwy na likwidację szkód górniczych oraz rekultywację terenów pogórniczych tworzone są przez spółkę zależną
Severočeské doly a.s., która prowadzi wydobycie węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych. Ze względu na prowadzoną
działalność spółka ta odpowiedzialna jest za likwidację szkód górniczych i rekultywację terenów dotkniętych działalnością
górniczą. Wykazane rezerwy wynikają z najlepszych szacunków przyszłych kosztów, które trzeba będzie ponieść w celu
realizacji zobowiązań istniejących na dzień bilansowy. Aktualne szacunki tych kosztów zostały zdyskontowane na dzień
31.12.2012 i 2011 r. przy użyciu realnej stopy procentowej w wysokości odpowiednio 2,0 % i 2,5 %. Wykorzystanie rezerw miało
miejsce z tytułu kosztów sanacji i rekultywacji kopalń oraz pokrycia szkód górniczych. Zmiany wyceny związane były
z aktualizacją oszacowań przyszłych kosztów rekultywacji, głównie z powodu zmian cen prac rekultywacyjnych.

20. Kredyty krótkoterminowe

Kredyty krótkoterminowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Krótkoterminowe kredyty bankowe 4 304 4 333

Kredyty w rachunku bieżącym 480 1 167

Razem 4 784 5 500

Kredyty krótkoterminowe są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej. Średnia ważona stopa procentowa na dzień
31.12.2012 i 2011 r. wynosiła odpowiednio 0,7 % oraz 1,9 %. Średnia ważona stopa procentowa za 2012 i 2011 r. wynosiła
odpowiednio 1,7 % oraz 1,8 %.
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21. Zobowiązania handlowe oraz inne

Zobowiązania z obrotu handlowego i inne na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Otrzymane zaliczki od drobnych odbiorców energii elektrycznej 13 978 14 064

Niezafakturowane dostawy energii elektrycznej dla drobnych odbiorców -11 283 -11 209

Otrzymane zaliczki od drobnych odbiorców energii elektrycznej, netto 2 695 2 855
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 43 724 45 893

Wartość godziwa opcji (patrz nota 4) 3 520 4 272

Instrumenty pochodne 20 161 21 985

Pozostałe 3 167 3 181

Razem 73 267 78 186

Informacje o zobowiązaniach wobec jednostek powiązanych podano w nocie 29.

22. Pozostałe pasywa

Pozostałe pasywa na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Rezerwa na uprawnienia emisyjne 3 527 3 418

Pozostałe rezerwy 4 237 3 298

Rozliczenia międzyokresowe odsetek 3 341 3 358

Podatki i opłaty, za wyjątkiem podatku dochodowego 1 011 1 151

Niezafakturowane dostawy towarów i usług 14 470 9 058

Zobowiązania warunkowe z tytułu akwizycji 163 251

Marża z tytułu transakcji na PXE innych niż instrumenty pochodne (patrz nota 12) 220 –

Przychody przyszłych okresów 204 131

Pozostałe 99 95

Razem 27 272 20 760

23. Przychody operacyjne

Przychody operacyjne na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Sprzedaż energii elektrycznej i usług powiązanych
Sprzedaż energii elektrycznej czynnej klientom końcowym 61 128 60 674

Sprzedaż za pośrednictwem giełdy energii 2 013 4 265

Sprzedaż podmiotom handlowym 42 511 40 202

Sprzedaż przedsiębiorstwom dystrybucyjnym i przesyłowym 1 308 1 136

Inna sprzedaż energii elektrycznej 7 848 7 371

Wpływ zabezpieczeń (patrz nota 17.3) 1 921 2 616

Sprzedaż usług wspomagających, systemowych, dystrybucyjnych i pozostałych 70 068 65 529

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług powiązanych razem 186 797 181 793
Obrót energią elektryczną, węglem i gazem
Sprzedaż 265 674 233 293

Zakupy -262 759 -228 678

Wpływ zabezpieczeń (patrz nota 17.3) 297 -6

Zmiany wartości godziwych towarowych instrumentów pochodnych 1 376 1 234

Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto, razem 4 588 5 843
Przychody ze sprzedaży gazu, węgla i ciepła oraz pozostałe przychody
Sprzedaż gazu 6 342 5 715

Sprzedaż węgla 4 445 4 550

Sprzedaż ciepła 5 371 4 316

Pozostałe 7 552 7 544

Przychody ze sprzedaży gazu, węgla i ciepła oraz pozostałe przychody razem 23 710 22 125
Razem 215 095 209 761
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24. Koszty osobowe

Koszty osobowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Razem Organy spółki oraz Razem Organy spółki oraz

kierownictwo kierownictwo
najwyższego najwyższego

szczebla 1) szczebla 1)

Koszty wynagrodzeń -13 197 -235 -12 901 -300

Premie dla członków organów Spółki łącznie z tantiemami -145 -39 -133 -39

Umowy opcji -75 -75 -73 -73

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne -4 045 -29 -4 015 -31

Pozostałe koszty osobowe -1 245 -26 -983 -36

Razem -18 707 -404 -18 105 -479

1) Członkowie rady nadzorczej i zarządu jednostki dominującej, dyrektor generalny, dyrektorowie pionów oraz wybrani dyrektorowie jednostek organizacyjnych
jednostki dominującej o ogólnogrupowym zakresie działania. Koszty obejmują także premie dla byłych członków organów spółki.

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. członkom zarządu i wybranym menedżerom przyznano prawa opcji na zakup odpowiednio
2 443 tys. i 2 663 tys. akcji Spółki. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjętej w czerwcu 2005 r.
nie ma już możliwości przyznawania opcji członkom rady nadzorczej.

Członkom zarządu i wybranym menedżerom przysługuje prawo uzyskania opcji na zakup akcji zwykłych Spółki na warunkach
określonych w umowie. Zgodnie z zasadami przyznawania praw opcji zatwierdzonymi przez walne zgromadzenie w maju
2008 r. członkowie zarządu i wybrani menedżerowie w okresie pełnienia funkcji co roku otrzymują opcje na zakup pewnej
liczby akcji Spółki. Cena nabywania akcji w ramach programu opcji równa się średniej ważonej cen osiąganych w obrocie
na rynku regulowanym w Republice Czeskiej za okres jednego miesiąca przed dniem przyznania przydziału rocznego opcji.
Beneficjent może wezwać Spółkę do cesji akcji odpowiednio do liczby przyznanych mu opcji zawsze najwcześniej po upływie
dwóch lat a najpóźniej do połowy czwartego roku od przyznania każdego przydziału opcji. Prawa opcji podlegają
następującemu ograniczeniu: wartość akcji Spółki może być większa maksymalnie o 100 % w stosunku do ich ceny kupna,
przy czym beneficjent zobowiązany jest do utrzymywania na swoim koncie udziałowym aż do zakończenia programu opcji
takiej liczby akcji nabytych na podstawie wezwania do cesji, która odpowiada 20 % zysku osiągniętego w dniu wezwania.

W 2012 i 2011 r. Spółka wykazała koszty osobowe związane z przyznanymi opcjami w wysokości odpowiednio 75 mln CZK
i 73 mln CZK. Wszelkie wykorzystane opcje Spółka rozliczyła z akcji własnych. Zysk lub strata ze sprzedaży akcji własnych
zostały wykazane bezpośrednio w kapitale własnym.

W następującej tabeli podano zmiany w zakresie liczby przyznanych opcji, które miały miejsce w 2012 i 2011 r., oraz średnie
ważone cen akcji nabytych w ramach programu opcji:

Liczba opcji
Zarząd Wybrani Razem Średnia

menedżerowie cena
tys. szt. tys. szt. tys. szt. CZK za akcję

Liczba opcji na dzień 31.12.2010 r. 1 620 745 2 365 1 055,13
Przyznane opcje 343 345 688 836,56

Wykorzystane opcje 1) -120 -90 -210 806,74

Opcje wygasłe – -180 -180 1 152,49

Przeniesienie do innej kategorii 60 -60 – 833,17

Liczba opcji na dzień 31.12.2011 r. 2) 1 903 760 2 663 1 011,70
Przyznane opcje 664 256 920 727,80

Opcje wygasłe -910 -230 -1 140 1 122,90

Liczba opcji na dzień 31.12.2012 r. 2) 1 657 786 2 443 852,85

1) W 2011 r. średnia cena rynkowa akcji na dzień realizacji opcji wynosiła odpowiednio 936,76 CZK za akcję.
2) Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. spełnione zostały wszelkie warunki realizacji opcji w ogólnej liczbie odpowiednio 900 tys. i 1 485 tys. szt. akcji. Na dzień

31.12.2012 i 2011 r. średnia cena opcji dostępnych do realizacji wynosiła odpowiednio 992,65 CZK oraz 1 142,30 CZK za akcję.
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Wartość godziwą opcji na dzień przyznania określono według dwumianowego modelu wyceny. Ze względu na to, iż opcje
przyznane w ramach programu motywacyjnego Spółki istotnie różnią się od opcji będących przedmiotem obrotu a zmiany
w założeniach przyjętych do obliczeń mają duże znaczenie dla obliczenia wartości godziwej opcji, wartości wynikające z obliczeń
mogą znacząco odbiegać od wartości określonych na podstawie innego modelu wyceny lub przy użyciu innych założeń.

Na dzień przyznania opcji przyjęto następujące podstawowe założenia, na podstawie których określono wartość godziwą opcji:

2012 r. 2011 r.
Średnia ważona danych na wejściu
Przychody z dywidend 5,6 % 4,4 %

Przewidywana zmienność 22,4 % 34,0 %

Średnioterminowa stopa odsetkowa wolna od ryzyka 1,1 % 1,5 %

Oczekiwany czas realizacji opcji (w latach) 1,4 1,4

Cena rynkowa akcji na dzień przyznania opcji (CZK na akcję) 733,6 851,5

Średnia wartość godziwa opcji na dzień przyznania (CZK na opcję) 63,4 121,1

Szacunkowy czas realizacji opcji opiera się na danych historycznych i nie musi być zgodny z rzeczywistością. Oczekiwana
zmienność bazuje na założeniu, iż będzie się ona kształtowała podobnie jak w przeszłości, rzeczywistość może jednak różnić
się od założeń.

W następującym zestawieniu podano liczby przyznanych opcji na zakup akcji (w tys. szt.) na dzień 31.12.2012 i 2011 r. według
zakresu cen:

2012 r. 2011 r.
600–900 CZK za akcję 1 688 883

900–1 400 CZK za akcję 755 1 780

Razem 2 443 2 663

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. średni okres pozostający do zapadalności opcji wynosił odpowiednio 1,9 i 1,6 roku.

25. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Usługi -12 923 -12 873

Koszty podróży -220 -232

Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 146 145

Zysk ze sprzedaży materiałów 156 57

Kapitalizacja kosztów w cenie nabycia składników aktywów trwałych
oraz zmiana stanu zapasów z działalności własnej 5 575 5 037

Zapłacone i otrzymane kary i odsetki za zwłokę, netto 929 547

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących 224 -525

Podatki i opłaty -2 974 -2 710

Odpisy aktualizujące należności i zaniechane inwestycje -1 199 -510

Udzielone darowizny -463 -466

Inne, netto -2 500 -2 207

Razem -13 249 -13 737

Pozycja „Podatki i opłaty“ obejmuje także środki przelane na konto rezerw jądrowych (patrz nota 18). Kwota ta odpowiada
wykorzystaniu rezerw na ostateczne składowanie zużytego paliwa jądrowego. Wykorzystanie tej rezerwy wykazano w ramach
pozycji „Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących“.
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26. Odsetki otrzymane

Odsetki otrzymane według kategorii instrumentów finansowych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Kredyty i należności 949 991

Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 114 89

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 318 302

Rachunki bankowe 364 453

Razem 1 745 1 835

27. Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto

Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Zysk / strata z instrumentów pochodnych, netto -858 2 120

Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 88 103

Zmiana odpisów aktualizujących w zakresie finansowym -5 –

Podatek od bezpłatnie przyznanych uprawnień emisyjnych -1 852 -3 640

Inne, netto -89 1 486

Razem -2 716 69

28. Podatek dochodowy

Spółki mające siedzibę w Republice Czeskiej wykazały podatek dochodowy od osób prawnych za 2012 i 2011 r., zgodnie
z ustawą o podatku dochodowym, według stawki 19 %. W następnych latach stawka ta wynosiła będzie 19 %. Kierownictwo
jest zdania, iż koszt podatkowy wykazano w sprawozdaniu finansowym w odpowiedniej wysokości. Nie można jednak
wykluczyć, iż odpowiedni urząd skarbowy mógłby mieć inne zdanie w kwestiach, gdzie możliwa jest odmienna interpretacja
przepisów, co mogłoby rzutować na wykazany wynik gospodarczy.

Składniki podatku dochodowego (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Bieżący podatek dochodowy -10 316 -10 783

Podatek dochodowy za poprzednie okresy -8 -185

Odroczony podatek dochodowy -480 -231

Razem -10 804 -11 199

W następującej tabeli podsumowano różnice pomiędzy kosztami z tytułu podatku dochodowego a zyskiem księgowym
pomnożonym przez odpowiednią stawkę podatkową (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zysk przed opodatkowaniem 50 957 51 952

Ustawowa stawka podatku dochodowego w Republice Czeskiej 19 % 19 %

„Przewidywany“ koszt z tytułu podatku dochodowego -9 682 -9 871
Modyfikacje
Zmiany stawek podatku i przepisów prawnych -12 –

Zysk z instrumentów pochodnych nie uwzględniany do celów podatkowych 129 286

Koszty związane z posiadaniem udziałów niestanowiące kosztu uzyskania przychodów -27 -18

Utrata wartości firmy -137 -29

Pozostałe pozycje niestanowiące kosztu uzyskania przychodów, netto -358 -224

Koszty z praw opcji niestanowiące kosztu uzyskania przychodów -14 -14

Podatek od bezpłatnie przyznanych uprawnień emisyjnych -430 -692

Udział w zyskach / stratach jednostek konsolidowanych metodą praw własności 91 -738

Przychody wcześniej opodatkowane i niepodlegające opodatkowaniu 162 208

Ulgi podatkowe 5 5

Podatek dochodowy za poprzednie okresy -8 -185

Wpływ różnych stawek podatkowych w innych krajach -528 111

Zmiana w niewykazanych aktywach z tytułu podatku odroczonego 5 -38

Podatek dochodowy -10 804 -11 199
Efektywna stawka podatku 21 % 22 %
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Odroczony podatek dochodowy na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie wypalonego paliwa jądrowego 6 649 5 729

Różnica między wartością podatkową a bilansową składników aktywów trwałych 146 174

Wycena instrumentów finansowych 23 1 221

Odpisy aktualizujące 986 997

Pozostałe rezerwy 1 840 1 694

Zobowiązania z tytułu odsetek karnych – 1

Strata niewykorzystana do celów podatkowych 201 106

Pozostałe różnice przejściowe 480 361

Niezaksięgowane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -361 -366

Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem 9 964 9 917
Różnica między wartością podatkową a bilansową składników aktywów trwałych -28 843 -24 796

Wycena instrumentów finansowych -820 -220

Pozostałe rezerwy -706 -589

Należności z tytułu odsetek karnych -95 -24

Pozostałe różnice przejściowe -578 -488

Odroczone zobowiązania podatkowe, razem -31 042 -26 117
Odroczone zobowiązania podatkowe, razem, netto -21 078 -16 200
W bilansie wykazano następująco
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 750 809

Odroczone zobowiązania podatkowe -21 828 -17 009

Odroczone zobowiązania podatkowe, razem, netto -21 078 -16 200

Zmiany w zakresie odroczonego podatku dochodowego (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Saldo na dzień 1 stycznia 16 200 17 793
Podatek odroczony wykazany w ramach wyniku gospodarczego 480 231

Podatek odroczony wykazany bezpośrednio w ramach kapitału własnego 1 706 -1 828

Nabycie jednostek zależnych 2 630 76

Różnice kursowe 62 -72

Saldo na dzień 31 grudnia 21 078 16 200

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. różnice przejściowe dotyczące inwestycji w jednostki zależne, dla których nie wykazano
odroczonych zobowiązań podatkowych, wynosiły ogółem odpowiednio 27 936 mln CZK oraz 25 912 mln CZK.

Wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów pod względem podatkowym (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Kwota przed Wpływ Kwota po Kwota przed Wpływ Kwota po

opodatkowaniem na podatek opodatkowaniu opodatkowaniem na podatek opodatkowaniu
Zmiana wartości godziwej instrumentów
finansowych zabezpieczających
przepływy pieniężne księgowana
w korespondencji z kapitałem własnym 7 935 -1 500 6 435 -7 330 1 393 -5 937

Wyksięgowanie instrumentów
pochodnych zabezpieczających
przepływy pieniężne z kapitału własnego -127 24 -103 -2 343 445 -1 898

Zmiana wartości godziwej papierów
wartościowych dostępnych
do sprzedaży ujęta w kapitale własnym 1 302 -248 1 054 54 -16 38

Wyksięgowanie papierów wartościowych
dostępnych do sprzedaży
z kapitału własnego -76 18 -58 -33 6 -27

Różnice z przeliczeń kursowych -1 436 – -1 436 -330 – -330

Udział w zmianach kapitałów własnych
jednostek stowarzyszonych
i wspólnych przedsiębiorstw -82 – -82 1 – 1

Razem 7 516 -1 706 5 810 -9 981 1 828 -8 153
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29. Strony powiązane

Grupa kupuje od stron powiązanych i sprzedaje im produkty, towary i usługi w ramach swej standardowej działalności
handlowej.

Należności i zobowiązania wobec stron powiązanych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Należności Zobowiązania
2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.

Akcez Enerji A.S. 89 55 33 73

Akenerji Elektrik Üretim A.S. 22 1 414 648 –

CM European Power International B.V. 520 292 – –

CM European Power Slovakia s.r.o. 698 542 – –

JTSD - Braunkohlebergbau GmbH 1) – 1 756 – –

LOMY MOŘINA spol. s r.o. 3 5 13 21

OSC, a.s. – – 33 24

SINIT,a.s. 21 1 14 33

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. – – 22 20

Pozostałe 54 87 28 47

Razem 1 407 4 152 791 218

1) Strona powiązana do 29.6.2012 r.

Całkowity wolumen sprzedaży stronom powiązanym i zakupów od stron powiązanych za 2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Sprzedaż na rzecz stron powiązanych Zakupy od stron powiązanych
2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.

Akcez Enerji A.S. 34 112 – –

Akenerji Elektrik Üretim A.S. 90 98 – 24

LACOMED, spol. s r.o. 35 40 3 4

LOMY MOŘINA spol. s r.o. 29 16 178 175

MOL - CEZ European Power Hungary Ltd. 32 34 – –

OSC, a.s. – – 108 106

SINIT,a.s. 5 2 41 71

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. 7 4 28 33

Pozostałe 71 100 103 68

Razem 303 406 461 481

Informacje o wynagrodzeniach członków organów spółki i kierownictwa najwyższego szczebla podano w nocie 24.
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30. Informacje o segmentach

Grupa wykazuje swe wyniki w strukturze wynikającej z wydzielonych segmentów operacyjnych, które zostały określone
na podstawie lokalizacji geograficznej aktywów oraz podobieństwa środowiska ekonomicznego i charakterystyk
ekonomicznych, takich jak wartości długookresowych średnich marży brutto, charakter produkcji i usług oraz środowisko
prawne pod względem regulacji.

Na podstawie lokalizacji geograficznej i charakteru produkcji oraz usług Grupa rozróżnia dwa obszary, które stanowią
obligatoryjnie wykazywane segmenty: Europę Środkową (EŚ) oraz Europę Południowo-Wschodnią (EPW). Obszar „Europy
Środkowej“ obejmuje Republikę Czeską, Holandię, Polskę, Niemcy, Węgry, Irlandię i Słowację, za wyjątkiem holenderskiej
spółki Aken B.V., którą przypisano do segmentu „Europy Południowo-Wschodniej“. Obszar „Europy Południowo-Wschodniej“
natomiast obejmuje Bułgarię, Rumunię, Turcję, Albanię, Cypr, Serbię, Kosowo, Bośnię i Hercegowinę, Rosję i Ukrainę,
za wyjątkiem operacji tradingowych, które realizowane są przez centralę Grupy i wobec tego wykazywane w segmencie
Europy Środkowej.

Grupa ponadto dzieli produkty i usługi według ich charakteru na cztery następujące kategorie:
(1) produkcja i handel – obejmuje produkcję energii elektrycznej i ciepła oraz ich zakup i sprzedaż,
(2) dystrybucja i sprzedaż – obejmuje sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej

oraz świadczenie usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,
(3) wydobycie, które obejmuje produkcję węgla oraz wapienia, które zużywane są przez segment produkcji i handlu lub

sprzedawane stronom trzecim, oraz
(4) pozostała działalność gospodarcza.

W wyniku połączenia lokalizacji geograficznej oraz charakteru produkcji i usług Grupa określiła siedem segmentów operacyjnych:
– Produkcja i Handel / Europa Środkowa
– Dystrybucja i Sprzedaż / Europa Środkowa
– Wydobycie / Europa Środkowa
– Pozostałe / Europa Środkowa
– Produkcja i Handel / Europa Południowo-Wschodnia
– Dystrybucja i Sprzedaż / Europa Południowo-Wschodnia
– Pozostałe / Europa Południowo-Wschodnia

Zasady wykazywania wyników segmentów operacyjnych są zgodne z opisanymi w nocie 2. Grupa księguje przychody
i transakcje pomiędzy segmentami w taki sposób, jak gdyby chodziło o przychody od stron trzecich lub transakcje ze stronami
trzecimi, co oznacza stosowanie cen rynkowych lub regulowanych w przypadku obszarów podlegających regulacji. Grupa
ocenia wyniki poszczególnych segmentów na podstawie wskaźnika EBITDA (zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami
oraz opodatkowaniem zwiększony o amortyzację).
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W następujących tabelach podsumowano informacje dotyczące segmentów operacyjnych na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
(w mln CZK):

2012 r. Produkcja Dystrybucja Wydobycie Pozostałe Produkcja Dystrybucja Pozostałe Suma Eliminacja Dane
i Handel i Sprzedaż EŚ EŚ i Handel i Sprzedaż EPW wyników skonsoli-

EŚ EŚ EPW EPW segmentów dowane
Sprzedaż inna niż sprzedaż
pomiędzy segmentami 68 224 101 010 4 632 3 170 2 243 35 799 17 215 095 – 215 095

Sprzedaż pomiędzy segmentami 47 651 5 884 5 905 39 171 1 184 847 2 304 102 946 -102 946 –

Przychody razem 115 875 106 894 10 537 42 341 3 427 36 646 2 321 318 041 -102 946 215 095
EBITDA 56 924 17 604 4 392 5 703 2 743 -1 773 154 85 747 -238 85 509

Odpisy amortyzacyjne -16 110 -3 585 -2 137 -2 251 -1 103 -2 328 -64 -27 578 – -27 578

EBIT 40 814 14 019 2 255 3 452 1 640 -4 101 90 58 169 -238 57 931

Odsetki kosztowe od zobowiązań
finansowych i rezerw -6 197 -297 -295 -14 -502 -166 -26 -7 497 1 128 -6 369

Odsetki otrzymane 2 272 18 388 19 25 144 7 2 873 -1 128 1 745

Utrata wartości firmy -60 – – – – -788 – -848 – -848

Udział w zyskach / stratach jednostek
konsolidowanych metodą
praw własności -104 – 27 – 171 357 – 451 – 451

Podatek dochodowy -7 032 -2 577 -443 -718 -60 -3 -11 -10 844 40 -10 804

Zysk netto 41 235 11 111 2 502 2 676 603 -4 562 92 53 657 -13 504 40 153

Aktywa możliwe
do zidentyfikowania 258 548 72 390 21 838 13 366 30 391 28 027 76 424 636 -4 882 419 754

Papiery wartościowe wyceniane
metodą praw własności 4 243 – 185 – 6 413 3 542 – 14 383 – 14 383

Aktywa nieprzypisane 201 933

Aktywa razem 636 070
Nabycie aktywów trwałych 26 103 8 304 3 741 23 289 6 947 3 151 973 72 508 -22 059 50 449

Średnia liczba pracowników 7 668 1 459 3 454 8 467 526 8 484 1 214 31 272 – 31 272

2011 r. Produkcja Dystrybucja Wydobycie Pozostałe Produkcja Dystrybucja Pozostałe Suma Eliminacja Dane
i Handel i Sprzedaż EŚ EŚ i Handel i Sprzedaż EPW wyników skonsoli-

EŚ EŚ EPW EPW segmentów dowane
Sprzedaż inna niż sprzedaż
pomiędzy segmentami 69 436 93 793 4 806 3 274 3 860 34 567 25 209 761 – 209 761

Sprzedaż pomiędzy segmentami 49 635 9 946 6 083 38 050 706 353 2 207 106 980 -106 980 –

Przychody razem 119 071 103 739 10 889 41 324 4 566 34 920 2 232 316 741 -106 980 209 761
EBITDA 55 745 15 996 4 793 4 996 2 310 3 551 88 87 479 -167 87 312

Odpisy amortyzacyjne -14 989 -3 453 -1 876 -2 170 -937 -2 285 -60 -25 770 – -25 770

EBIT 40 756 12 543 2 917 2 826 1 373 1 266 28 61 709 -167 61 542

Odsetki zapłacone od zobowiązań
finansowych i rezerw -6 621 -254 -296 -11 -467 -169 -101 -7 919 963 -6 956

Odsetki otrzymane 2 022 27 432 21 64 157 75 2 798 -963 1 835

Utrata wartości firmy – – – – – -292 – -292 – -292

Udział w zyskach / stratach jednostek
konsolidowanych metodą
praw własności 128 – -2 772 – -612 -424 – -3 680 – -3 680

Podatek dochodowy -7 177 -2 281 -542 -642 -80 -517 – -11 239 40 -11 199

Zysk netto 43 189 10 044 193 2 220 -103 -140 6 55 409 -14 656 40 753

Aktywa możliwe
do zidentyfikowania 237 240 67 712 20 128 15 327 25 859 28 224 82 394 572 -7 735 386 837

Papiery wartościowe wyceniane
metodą praw własności 4 463 – 190 – 4 800 1 839 – 11 292 – 11 292

Aktywa nieprzypisane 200 172

Aktywa razem 598 301
Nabycie aktywów trwałych 27 533 9 670 4 121 23 751 4 886 2 534 775 73 270 -22 157 51 113

Średnia liczba pracowników 7 527 1 481 3 463 8 548 552 8 970 1 264 31 805 – 31 805

Ceny w przypadku niektórych transakcji pomiędzy segmentami podlegają regulacji ze strony Urzędu Regulacji Energetyki
(patrz nota 1).
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W następującej tabeli podsumowano informacje dotyczące podziału przychodów według siedziby spółki, która zrealizowała te
przychody (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Republika Czeska 165 833 162 318

Bułgaria 21 034 20 653

Rumunia 10 473 9 577

Polska 3 270 2 825

Albania 6 553 8 330

Pozostałe 7 932 6 058

Przychody razem 215 095 209 761

W następującej tabeli podsumowano informacje dotyczące podziału rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
według siedziby spółki, do której one należą (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Republika Czeska 352 014 323 631

Bułgaria 13 629 13 534

Rumunia 40 438 35 598

Polska 9 244 9 040

Albania 4 423 5 028

Pozostałe 6 6

Rzeczowe aktywa trwałe razem 419 754 386 837

31. Zysk netto na akcję

2012 r. 2011 r.
Licznik (w mln CZK)

Podstawowy i rozwodniony

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 41 429 40 756

Mianownik (w tys. szt. akcji)
Podstawowy

Średnia liczba akcji zwykłych w obrocie 534 115 534 041

Efekt rozwadniający umów opcji 11 13

Rozwodniony

Skorygowana średnia liczba akcji 534 126 534 054

Zysk netto na akcję (CZK na akcję)
Podstawowy 77,6 76,3

Rozwodniony 77,6 76,3
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32. Aktywa i zobowiązania nieujęte w bilansie

Program inwestycyjny
Grupa realizuje długookresowy program inwestycyjny. Koszty związane z tym programem na następujące pięć lat na dzień
31.12.2012 r. szacowane są na 207,5 mld CZK; 50,2 mld CZK w 2013 r., 49,3 mld CZK w 2014 r., 33,3 mld CZK w 2015 r.,
32,2 mld CZK w 2016 r. i 42,5 mld CZK w 2017 r. Powyższe wartości nie uwzględniają planowanych akwizycji jednostek
zależnych i stowarzyszonych. Koszty związane z inwestycjami finansowymi będą wynikały głównie z okazji inwestycyjnych,
które Grupa będzie mogła wykorzystać, spełniając wymogi efektywności takich inwestycji.

Grupa regularnie weryfikuje program inwestycyjny, rzeczywiste koszty mogą jednak pomimo tego odbiegać od podanych
wartości. Na dzień 31.12.2012 r. Grupa miała znaczące zobowiązania umowne związane z programem inwestycyjnym.

Ubezpieczenia
Na podstawie ustawy o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej i promieniowania jonizującego podmioty eksploatujące
urządzenia jądrowe do celów energetycznych ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku awarii jądrowej
maksymalnie do wysokości 8 mld CZK za każde zdarzenie, w przypadku pozostałych urządzeń jądrowych i transportu
niewypalonego paliwa jądrowego odpowiedzialność ograniczona jest kwotą 2 mld CZK. Ponadto prawo wymaga, aby podmiot
eksploatujący elektrownię jądrową ubezpieczył się od odpowiedzialności związanej z jej funkcjonowaniem do wysokości
przynajmniej 2 mld CZK oraz do wysokości przynajmniej 300 mln CZK z tytułu pozostałej działalności (np. transportu). Spółka
zawarła powyższe umowy ubezpieczenia z ubezpieczalnią Česká pojišťovna a.s. (reprezentującą Czeską Grupę Atomową)
oraz European Liability Insurance for the Nuclear Industry.

Ponadto Grupa zawarła ubezpieczenia dotyczące ryzyka majątkowego towarzyszącego eksploatacji elektrowni klasycznych
i jądrowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności.

33. Sytuacja w Albanii

W maju 2009 r. spółka ČEZ pozyskała 76% udział w jedynej albańskiej spółce dystrybucyjnej OSSh – obecnie CEZ Shpërndarje
(„CEZ SH“). Pozostałe 24 % należy do skarbu państwa Albanii. W ramach porozumień zawieranych w ramach transakcji
otrzymano oświadczenie o regulacjach, określające konkretnie, jaką formę powinna przybierać regulacja, oraz zawierające
założenie akceptacji serii niezależnych badań mających na celu uwzględnienie wszystkich adekwatnych kosztów w taryfach
oraz pozostałych warunkach regulacji w celu spełnienia obowiązków CEZ SH jako posiadacza licencji. W grudniu 2011 r.
albański organ regulacyjny (ERE) w wydanych decyzjach dotyczących taryf na okres 2012–2014 podwyższył regulowane ceny
skupu energii bez odpowiedniego skorygowania regulowanych cen dla klientów końcowych CEZ SH. Od decyzji, którą wydano
w sposób sprzeczny z oświadczeniem o regulacjach, ČEZ złożył sprzeciw do ERE, składając następnie także pozew sądowy.
Decyzje organu regulacyjnego a także inne warunki ustawione w niekorzystny sposób przez albańskie instytucje miały
negatywny wpływ na wyniki gospodarcze CEZ SH, powodując stopniowo narastające problemy z płynnością, w wyniku których
sytuacja finansowa spółki CEZ SH stała się krytyczna a spółka niewypłacalna.

Przez cały 2012 r. ČEZ wielokrotnie pisemnie zwracał uwagę ERE na problemy i pogarszającą się sytuację finansową CEZ SH
a także na konieczność podjęcia natychmiastowych działań, aby spółka CEZ SH nie utraciła zdolności wywiązywania się
z obowiązków wynikających z licencji. Urząd ERE nie reagował na wielokrotne ostrzeżenia i wezwania ze strony ČEZ,
zastosował natomiast restrykcyjne środki utrudniające odłączanie podmiotów zalegających z płatnościami od sieci, dokonał
zmian w metodyce wykazywania wykrytych kradzieży energii i nie zatwierdził warunków umożliwiających korzystanie
z kredytu inwestycyjnego. Ponadto zmieniło się stanowisko albańskich organów administracji podatkowej, co doprowadziło
do dodatkowego wymiaru podatków i kar. W ramach prowadzonych rozmów albańska strona zaczęła publicznie proklamować
własne bliżej nieokreślone roszczenia finansowe wobec ČEZ. Te roszczenia strony albańskiej nie zostały nigdy wystarczająco
uzasadnione, dookreślone pod względem prawnym, jednoznacznie skwantyfikowane a przede wszystkim dotychczas
nie zgłoszono ich żadnej instytucji sądowej lub arbitrażowej. Ze względu na ostrożność spółka ČEZ wszelkie tego rodzaju
twierdzenia strony albańskiej odrzuciła w formie pisemnej jako nieprawdziwe i bezzasadne, zlecając opracowanie niezależnej
opinii prawnej. Uwzględniając wszystkie relewantne okoliczności i obowiązujące ustawodawstwo albańskie, nie można
oczekiwać, aby strona albańska miała odnieść sukces, podnosząc swoje rzekome roszczenia. Ponadto także możliwe
podstawy prawne tych roszczeń są zgodnie z prawem albańskim bardzo słabe a obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń
spoczywa całkowicie na powodzie. W obecnej sytuacji można uważać takie roszczenia za bezzasadne a twierdzenia za
intencjonalne, dlatego ČEZ z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. nie zawiązał żadnej rezerwy.
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Na dzień 31.12.2012 r. i za 2012 r. w ramach skonsolidowanych wykazów finansowych Grupy ČEZ ujęto następujące wartości
dotyczące CEZ SH (w mln CZK):

Bilans
Aktywa 8 210

Zobowiązania -12 465

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 914

w tym różnice z przeliczeń kursowych -229

Udziały niekontrolujące -1 341

Kapitał własny razem -4 255
Rachunek zysków i strat
Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej -4 919

Strata netto przypadająca udziałom niekontrolującym -1 553

Strata netto razem -6 472

W dniu 21.1.2013 r. organ regulacyjny podjął decyzję o odebraniu spółce CEZ SH licencji na dystrybucję i sprzedaż energii
elektrycznej klientom taryfowym, równocześnie powołując administratora CEZ SH. Administrator przejął zarząd nad spółką,
włącznie z uprawnieniami decyzyjnymi i odpowiedzialnością za jej działalność. Przeniesiono na niego także prawa organów
statutowych CEZ SH, jak również prawa akcjonariusza ČEZ, w wyniku czego spółka ČEZ utraciła kontrolę nad CEZ SH.
W ramach ochrony interesów swoich akcjonariuszy spółka ČEZ odwołała się od decyzji o powołaniu administratora i zakresie
jego uprawnień a równocześnie w dniu 7.2.2013 r. oficjalnie poinformowała albański rząd o zamiarze wszczęcia
międzynarodowego arbitrażu.

W dniu 7.2.2013 r. spółka ČEZ uregulowała zobowiązania CEZ SH w wysokości 35,2 mln EUR wobec International Financial
Corporation oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wynikające z umowy kredytowej zawartej pomiędzy tymi dwoma
bankami i CEZ SH w czerwcu 2011 r. i z tytułu pisemnego porozumienia pomiędzy ČEZ a obydwoma tymi bankami zawartego
w dniu 20.7.2012 r. W wyniku tego spółka ČEZ stała się wierzycielem CEZ SH. Obydwa banki (EBOiR w dniu 14.2.2013 r.
a IFC w dniu 15.2.2013 r.) również uniemożliwiły korzystanie z dotychczas niewykorzystanych ram kredytowych, które
pierwotna umowa określała na 100 mln EUR.

34. Spory sądowe

Na dzień 31.12.2012 r. spółka ČEZ, a. s. uczestniczy w kilku sporach sądowych w związku z realizacją obowiązkowej oferty
przejęcia i kupna udziałowych papierów wartościowych od akcjonariuszy mniejszościowych w kilku spółkach zależnych.
Pozywający w tych sporach sądowych podważają ceny akcji wyznaczone przez biegłych sądowych. W informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego nie podaje się dalszych informacji zazwyczaj wymaganych przez standard MSR 37 Rezerwy,
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, ponieważ ich opublikowanie mogłoby być traktowane jako próba przewidzenia
wyniku tych sporów sądowych.

35. Wydarzenia po dniu bilansowym

W dniu 21.1.2013 r. organ regulacyjny podjął decyzję o odebraniu spółce CEZ Shpërndarje licencji na dystrybucję i sprzedaż
energii elektrycznej klientom taryfowym, równocześnie powołując administratora CEZ Shpërndarje (patrz nota 33).

W dniu 7.2.2013 r. spółka ČEZ uregulowała zobowiązania CEZ Shpërndarje w wysokości 35,2 mln EUR wobec International
Financial Corporation oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (patrz nota 33).

W dniu 20.2.2013 r. bułgarski organ regulacyjny poinformował o rozpoczęciu postępowania o odebranie licencji CEZ Razpredelenie
Bulgaria na dystrybucję energii elektrycznej oraz licencji CEZ Elektro Bulgaria na sprzedaż energii elektrycznej. Organ regulacyjny
wyznaczył terminy procesowe dla licencjobiorców. Grupa uważa powody podane przez organ regulacyjny za bezzasadne a obydwie
spółki wykorzystają wszelkie dostępne środki prawne w celu zamknięcia rozpoczętych postępowań bez odebrania licencji.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji 25 lutego 2013 r.
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Raport niezależnego biegłego rewidenta

Dla akcjonariuszy spółki ČEZ, a. s.:
Zbadaliśmy załączone sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. składające się z bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunku
zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów
pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz podsumowania istotnych polityk rachunkowości oraz innych not
objaśniających. Informacje o spółce ČEZ, a. s. podano w nocie 1 do sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność Kierownictwa za Sprawozdanie Finansowe
Zarząd spółki ČEZ, a. s. odpowiada za sporządzenie i rzetelną prezentację załączonego sprawozdania finansowego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE, a także za posiadanie
systemu kontroli wewnętrznej takiego jaki zarząd uzna za niezbędny dla zapewnienia sporządzenia sprawozdania finansowego
bez istotnych nieprawidłowości wywołanych oszustwami lub błędem.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o niniejszym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas
badania. Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji
Finansowej z uwzględnieniem wytycznych Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej dotyczących ich stosowania.
Standardy te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnie z wymogami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia
badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że załączone sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
nieprawidłowości.

Badanie obejmuje przeprowadzenie procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i ujawnień
zawartych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym na ocenie ryzyka
wystąpienia istotnych nieprawidłowości sprawozdania finansowego, spowodowanych oszustwami lub błędami. W dokonywaniu
tego osądu, biegły rewident bierze pod uwagę kontrole wewnętrzne odpowiednie dla sporządzenia i rzetelnej prezentacji
sprawozdań finansowych jednostki, w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie do sytuacji, nie zaś
w celu wyrażenia opinii o efektywności kontroli wewnętrznych jednostki. Badanie obejmuje również ocenę stosowanych zasad
(polityki) rachunkowości, oraz ocenę zasadności szacunków księgowych dokonanych przez kierownictwo, jak również ocenę
ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę do wyrażenia
niniejszej opinii.
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Opinia
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową spółki
ČEZ, a. s. na dzień 31 grudnia 2012 roku, a także jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok zakończony w tym terminie,
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
nr licencji 401
spółka reprezentowana przez Partnera

Josef Pivoňka
biegły rewident, nr licencji 1963

25 lutego 2013 r.
Praga, Republika Czeska
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ČEZ, a. s.
Bilans zgodnie z MSSF
na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

AKTYWA 2012 r. 2011 r.

Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 318 139 313 006

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące -175 703 -184 124

Rzeczowe aktywa trwałe, netto (nota 3) 142 436 128 882

Paliwo jądrowe, netto 9 698 8 839

Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami (nota 3) 68 318 68 982

Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem 220 452 206 703

Pozostałe aktywa trwałe
Długoterminowe aktywa finansowe, netto (nota 4) 197 658 192 428

Wartości niematerialne i prawne, netto (nota 5) 604 578

Pozostałe aktywa trwałe razem 198 262 193 006

Aktywa trwałe razem 418 714 399 709

Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (nota 6) 8 815 15 930

Należności krótkoterminowe, netto (nota 7) 56 232 46 281

Należności z tytułu podatku dochodowego 1 044 374

Zapasy materiałowe, netto 4 129 3 737

Zapasy paliw kopalnianych 2 033 1 359

Uprawnienia emisyjne (nota 8) 10 038 5 007

Pozostałe aktywa finansowe, netto (nota 9) 36 869 28 247

Pozostałe aktywa obrotowe (nota 10) 999 1 985

Aktywa sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży – 1 031

Aktywa obrotowe razem 120 159 103 951

AKTYWA RAZEM 538 873 503 660

PASYWA 2012 r. 2011 r.

Kapitał własny
Kapitał zakładowy 53 799 53 799

Akcje własne -4 382 -4 382

Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe 161 494 143 183

Kapitał własny razem (nota 11) 210 911 192 600

Zobowiązania długoterminowe
Zadłużenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku (nota 12) 161 307 145 293

Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz
na składowanie zużytego paliwa jądrowego (nota 15) 42 227 37 059

Pozostałe zobowiązania długoterminowe (nota 16) 5 405 5 274

Zobowiązania długoterminowe razem 208 939 187 626

Odroczone zobowiązania podatkowe (nota 24) 11 016 8 798

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty krótkoterminowe 2 735 3 624

Część zadłużenia długoterminowego do zapłaty w ciągu jednego roku (nota 12) 10 971 18 668

Zobowiązania handlowe oraz inne (nota 17) 77 543 79 347

Pozostałe pasywa (nota 18) 16 758 12 997

Zobowiązania krótkoterminowe razem 108 007 114 636

PASYWA RAZEM 538 873 503 660

Nieodłączną część niniejszych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.
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ČEZ, a. s.
Rachunek zysków i strat zgodnie z MSSF
na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

2012 r. 2011 r.

Przychody operacyjne
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 94 315 97 246

Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto 4 032 5 904

Przychody ze sprzedaży gazu, ciepła oraz pozostałe przychody 9 800 10 291

Przychody razem (nota 19) 108 147 113 441

Koszty operacyjne
Paliwo -14 016 -15 609

Koszty zakupu energii i usług z nim związanych -24 826 -29 540

Remonty i konserwacja -3 504 -3 431

Odpisy amortyzacyjne -13 261 -12 840

Koszty osobowe (nota 20) -6 113 -5 951

Materiały -1 694 -1 837

Uprawnienia emisyjne, netto (nota 8) -1 196 3

Pozostałe koszty operacyjne (nota 21) -8 284 -7 386

Koszty razem -72 894 -76 591

Zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami 35 253 36 850

Pozostałe koszty i przychody
Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych -4 576 -5 019

Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw -1 743 -1 713

Odsetki otrzymane (nota 22) 2 583 2 608

Różnice kursowe, netto 1 268 -244

Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto (nota 23) 8 825 11 414

Pozostałe koszty i przychody razem 6 357 7 046

Zysk przed opodatkowaniem 41 610 43 896
Podatek dochodowy (nota 24) -6 274 -6 559

Zysk netto 35 336 37 337

Zysk netto na akcję (CZK/akcję) (nota 27)
Podstawowy 66,2 69,9

Rozwodniony 66,2 69,9

Średnia liczba akcji wyemitowanych (w tys. szt.)
Podstawowa 534 115 534 041

Rozwodniona 534 126 534 054

Nieodłączną część niniejszych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.
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ČEZ, a. s.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów z MSSF
na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Zysk netto 35 336 37 337

Pozostałe całkowite dochody
Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne
księgowana w korespondencji z kapitałem własnym 7 867 -7 360

Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego -104 -2 306

Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujęta w kapitale własnym 733 44

Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych (nota 24) -1 614 1 828

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu 6 882 -7 794

Całkowite dochody razem 42 218 29 543

ČEZ, a. s.
Zestawienie zmian w kapitale własnym
zgodnie z MSSF na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

Kapitał Akcje Zabezpieczenia Papiery Niepodzielony Kapitał
zakładowy własne przepływów wartościowe zysk własny

pieniężnych dostępne razem
do sprzedaży
i inne rezerwy

Stan na dzień 31.12.2010 r. 53 799 -4 619 3 008 656 136 644 189 488
Zysk netto – – – – 37 337 37 337

Pozostałe całkowite dochody – – -7 829 35 – -7 794

Całkowite dochody razem – – -7 829 35 37 337 29 543

Dywidendy – – – – -26 673 -26 673

Sprzedaż akcji własnych – 237 – – -68 169

Prawa opcji na zakup akcji – – – 73 – 73

Transfer wykorzystanych oraz wygasłych
praw opcji w ramach kapitału własnego – – – -49 49 –

Stan na dzień 31.12.2011 r. 53 799 -4 382 -4 821 715 147 289 192 600
Zysk netto – – – – 35 336 35 336

Pozostałe całkowite dochody – – 6 288 594 – 6 882

Całkowite dochody razem – – 6 288 594 35 336 42 218

Dywidendy – – – – -23 982 -23 982

Prawa opcji na zakup akcji – – – 75 – 75

Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw
opcji w ramach kapitału własnego – – – -216 216 –

Stan na dzień 31.12.2012 r. 53 799 -4 382 1 467 1 168 158 859 210 911

Nieodłączną część niniejszych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.
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ČEZ, a. s.
Rachunek przepływów pieniężnych
zgodnie z MSSF na dzień 31.12.2012 r.
(w mln CZK)

2012 r. 2011 r.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Zysk przed opodatkowaniem 41 610 43 896

Korekty – operacje niepieniężne
Odpisy amortyzacyjne 13 377 12 858

Amortyzacja paliwa jądrowego 2 786 3 225

Zysk ze sprzedaży aktywów trwałych, netto -62 -68

Różnice kursowe, netto -1 268 244

Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy, netto -12 564 -13 062

Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie
zużytego paliwa jądrowego -14 -68

Odpisy aktualizujące wartość aktywów, pozostałe rezerwy i pozostałe korekty 1 722 1 039

Zmiana stanu aktywów oraz pasywów
Należności krótkoterminowe 731 -10 551

Zapasy materiałowe -518 -575

Zapasy paliw kopalnianych -674 -476

Pozostałe aktywa obrotowe -12 696 -17 667

Zobowiązania handlowe oraz inne 23 16 991

Pozostałe pasywa 5 113 1 628

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 37 566 37 414

Zapłacony podatek dochodowy -6 340 -5 382

Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych -4 323 -4 446

Otrzymane odsetki 2 568 2 354

Otrzymane dywidendy 14 500 13 237

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 43 971 43 177

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw -7 383 -6 470

Nabycie aktywów trwałych, włącznie z odsetkami skapitalizowanymi -29 700 -23 908

Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych 1 577 654

Udzielone pożyczki -21 150 -10 787

Spłaty udzielonych pożyczek 11 496 18 215

Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania -366 -682

Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną -45 526 -22 978

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Wpływy z kredytów i pożyczek 79 488 57 676

Spłaty kredytów i pożyczek -67 859 -49 785

Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych 1 –

Zmiana stanu zobowiązań / należności (grupowy cash pooling) 6 461 -1 296

Zapłacone dywidendy -23 995 -26 655

Sprzedaż akcji własnych – 169

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -5 904 -19 891

Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych 344 -520

Zmniejszenie środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto -7 115 -212

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początku okresu 15 930 16 142

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na końcu okresu 8 815 15 930

Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
Zapłacone odsetki – razem 7 492 6 968

Nieodłączną część niniejszych wykazów finansowych stanowi informacja dodatkowa.
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ČEZ, a. s.
Informacja dodatkowa do sprawozdania
finansowego na dzień 31.12.2012 r.

1. Informacje o Spółce

ČEZ, a. s. (Spółka), REGON 45274649, jest czeską spółką akcyjną, która powstała z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze (sekcja B, pozycja 1581) w dniu 6.5.1992 r. Spółka ma siedzibę pod adresem:
Praga 4, Duhová 2/1444, Republika Czeska.

Głównym przedmiotem jej działalności jest produkcja energii elektrycznej, sprzedaż usług wspomagających z nią związanych
oraz obrót energią elektryczną, a także produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej i sprzedaż gazu.

W 2012 i 2011 r. średnia liczba pracowników Spółki w przeliczeniu na etaty wynosiła odpowiednio 5 872 i 5 934 osób.

Większościowym właścicielem Spółki jest Skarb Państwa Republiki Czeskiej, reprezentowany przez Ministerstwo Finansów
Republiki Czeskiej oraz w niewielkim stopniu także przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Republiki Czeskiej. Na dzień
31.12.2012 r. do Skarbu Państwa Republiki Czeskiej należało 69,8 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Udział
właściciela większościowego w prawach głosu w podanym dniu wynosił 70,3 %.

Skład organu statutowego i nadzorczego na dzień 31.12.2012 r.

Zarząd Rada nadzorcza
Prezes Daniel Beneš Przewodniczący Martin Roman

Wiceprezes Martin Novák Wiceprzewodniczący Ivo Foltýn

Członek Peter Bodnár Wiceprzewodniczący Lubomír Klosík

Członek Pavel Cyrani Członek Milan Bajgar

Członek Vladimír Hlavinka Członek Petr Gross

Członek Michaela Chaloupková Członek Vladimír Hronek

Członek Tomáš Pleskač Członek Jiří Kadrnka

Członek Jan Kohout

Członek Drahoslav Šimek

Członek Robert Vacek

Członek Jiří Volf

2. Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości

2.1. Podstawowe założenia przyjęte przy opracowaniu sprawozdania finansowego
Załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w myśl ustawy o rachunkowości zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w brzmieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Standardy MSSF w tym brzmieniu, stosowane przez Spółkę, nie odbiegają obecnie od standardów MSSF wydanych
przez International Accounting Standards Board (IASB).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, chyba że MSSF wymagały innych zasad
wyceny, jak opisano w poniższych zasadach prowadzenia rachunkowości.

Spółka sporządziła także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ zgodnie z MSSF, za ten sam okres księgowy.
To skonsolidowane sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 25.2.2013 r.

2.2. Waluta prezentacji danych sprawozdania finansowego
Ze względu na istotę ekonomiczną transakcji i środowisko, w którym Spółka prowadzi działalność, wykazy finansowe
prezentowane są w koronach czeskich (CZK), przy czym korona czeska jest stosowana także jako waluta funkcjonalna.

2.3. Szacunki
Proces sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF wymaga od kierownictwa przyjęcia założeń i dokonania
szacunków, mających wpływ na ujawniane wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz publikowanie informacji
dotyczących aktywów i zobowiązań warunkowych, a także wartości przychodów i kosztów w okresie księgowym. Wartości
rzeczywiste mogą różnić się od tych szacunków. Informacje dotyczące istotnych oszacowań podano w odpowiednich notach
informacji dodatkowej.
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2.4. Wykazywanie dochodów ze sprzedaży i innych przychodów
Spółka wykazuje przychody z dostaw energii elektrycznej i usług powiązanych w oparciu o warunki umowne. Ewentualne
różnice pomiędzy ilościami umownymi a faktycznymi dostawami są rozliczane za pośrednictwem operatora rynku.

Przychody są ujmowane w momencie, kiedy staje się prawdopodobne, że przedsiębiorstwo uzyska korzyści ekonomiczne
związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można w wiarygodny sposób określić. Przychody są rozpoznawane
po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług oraz ewentualne rabaty.

Przychody ze sprzedaży aktywów są ujmowane w momencie dostawy oraz gdy znaczące ryzyko lub korzyści wynikające
z prawa własności aktywów zostały przekazane nabywcy.

Przychody z usług są rozpoznawane w momencie świadczenia usług stronie trzeciej.

Przychody z dywidend są wykazywane w momencie przyznania spółce prawa do wypłaty dywidendy.

2.5. Koszty paliwa
Koszty paliwa są wykazywane w momencie jego zużycia. Koszty paliwa obejmują także amortyzację paliwa jądrowego.
Amortyzacja paliwa jądrowego zaliczona w koszty wyniosła 2 786 mln CZK oraz 3 225 mln CZK odpowiednio za 2012
i 2011 r. Amortyzacja paliwa jądrowego obejmuje koszty związane z tworzeniem rezerwy na składowanie zużytego paliwa
jądrowego (patrz nota 15). W 2012 i 2011 r. koszty te wynosiły odpowiednio 241 mln CZK i 470 mln CZK.

2.6. Odsetki
W cenach nabycia aktywów trwałych kapitalizowane są wszelkie odsetki wynikające z działalności inwestycyjnej, które
nie zostałyby naliczone, gdyby działalność taka nie została podjęta. Kapitalizacja odsetek dotyczy tylko aktywów, w przypadku
których budowa lub proces nabycia trwa przez dłuższy okres czasu. W 2012 i 2011 r. koszty skapitalizowanych odsetek
wyniosły odpowiednio 3 218 mln CZK oraz 2 661 mln CZK, natomiast stopa kapitalizacji odsetek wynosiła w tych latach
odpowiednio 4,6 % oraz 4,5 %.

2.7. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według kosztu nabycia pomniejszonego o umorzenie oraz wszelkie odpisy
aktualizujące. Koszt nabycia rzeczowych aktywów trwałych obejmuje ich cenę oraz powiązane koszty materiałów, robocizny
oraz finansowania zewnętrznego wykorzystywanego w ramach inwestycji. Koszt nabycia obejmuje również szacunkowy koszt
rozbiórki i usunięcia składnika rzeczowych aktywów w zakresie określonym przez standard rachunkowości MSR 37 – Rezerwy,
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. Dotacje państwowe na inwestycje ekologiczne pomniejszają koszt nabycia
odpowiedniego składnika rzeczowych aktywów trwałych.

Rzeczowe aktywa trwałe będące wynikiem własnej działalności wyceniane są według poniesionego kosztu. Koszty
sfinalizowanych działań, mających na celu zwiększenie wartości składników aktywów rzeczowych, zwiększają ich koszt nabycia.
W chwili sprzedaży lub wycofania z użytku składnika rzeczowych aktywów trwałych koszt nabycia oraz stosowna amortyzacja
zbytego lub wycofanego składnika zostają wyksięgowane z bilansu, przy czym wszelkie z tym związane zyski i straty ujmowane
są w rachunku zysków i strat.

Koszty remontów, konserwacji i wymiany drobnych składników majątku są księgowane w ciężar kosztów remontów
i konserwacji w okresie księgowym, w którym zostały wykonane odpowiednie prace. Koszty poniesione w celu zwiększenia
wartości aktywów są aktywowane.

Na dzień bilansowy Spółka ocenia, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości aktywów.
Jeżeli takie przesłanki wystąpiły, Spółka weryfikuje, czy wartość odzyskiwalna składnika rzeczowych aktywów trwałych nadal
przewyższa jego wartość bilansową. Ustalona utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych jest wykazywana bezpośrednio
w ramach wyniku gospodarczego w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne“.

Na dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że wcześniejsze wykazanie utraty
wartości składnika aktywów w chwili obecnej nie ma już uzasadnienia lub należałoby obniżyć odpis aktualizujący. Jeżeli tak
jest, Spółka ustala wartość odzyskiwalną rzeczowych aktywów trwałych. Wcześniej ujęta utrata wartości wykazywana jest
w kosztach tylko przypadku zmiany założeń, na podstawie których przy ostatnim zaksięgowaniu utraty wartości dokonano
oszacowania wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych. W takim przypadku wartość rezydualna składnika aktywów
obejmująca odpis aktualizujący zostaje zwiększona zgodnie z nowym oszacowaniem wartości odzyskiwalnej. Ustalona wartość
rezydualna składnika aktywów nie może być większa, niż wynosiłaby jego aktualna wartość pomniejszona o amortyzację,
gdyby w przeszłości nie dokonywano żadnych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Wyksięgowanie wcześniej
dokonanego odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości wykazywane jest bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego
w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne“.
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Spółka dokonuje amortyzacji kosztu nabycia pomniejszonego o wartość rezydualną składnika rzeczowych aktywów trwałych
równomiernie w całym okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności odpowiedniego składnika aktywów. Każdy składnik
rzeczowych aktywów trwałych, który jest istotny w stosunku do całkowitej wartości aktywa, podlega ewidencji i amortyzowany
jest samodzielnie. Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów rzeczowych określono następująco:

Czas amortyzacji (w latach)
Budynki i budowle 20–50

Maszyny, przyrządy i sprzęt 4–25

Środki transportu 8–25

Meble i wyposażenie 8–15

Średni okres amortyzacji według szacowanego okresu ekonomicznej użyteczności określono następująco:

Średni okres żywotności (w latach)
Elektrownie wodne
Budynki i budowle 45

Maszyny, przyrządy i sprzęt 12

Elektrownie zasilane paliwami kopalnianymi
Budynki i budowle 39

Maszyny, przyrządy i sprzęt 12

Elektrownie jądrowe
Budynki i budowle 38

Maszyny, przyrządy i sprzęt 13

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych w latach 2012 i 2011 wynosiła odpowiednio 13 038 mln CZK oraz 12 624 mln CZK,
co było równoznaczne ze średnią stopą amortyzacji 4,1 %. Okresy amortyzacji, wartości rezydualne składników aktywów
oraz metody amortyzacji są corocznie analizowane i w przypadku potrzeby odpowiednio korygowane.

2.8. Paliwo jądrowe
Paliwo jądrowe jest wykazywane jako składnik rzeczowych aktywów trwałych według ceny nabycia, po pomniejszeniu o skumulowaną
amortyzację. Amortyzacja paliwa jądrowego w reaktorze jest określana na podstawie ilości wyprodukowanej energii.

2.9. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według kosztu nabycia, obejmującego cenę nabycia oraz koszty poniesione
w związku z ich nabyciem. Koszt nabycia zakupionego oprogramowania oraz praw jest amortyzowany równomiernie przez cały
planowany okres użyteczności ekonomicznej danego składnika aktywów, wynoszący od 3 do 10 lat. Okresy amortyzacji,
wartości rezydualne składników aktywów oraz metody amortyzacji są corocznie analizowane i w przypadku potrzeby
odpowiednio korygowane. Koszty sfinalizowanych działań, mających na celu zwiększenie wartości składników wartości
niematerialnych i prawnych, zwiększają koszt ich nabycia.

Na dzień bilansowy Spółka ocenia, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości składników
wartości niematerialnych i prawnych. Wartość rezydualna składników wartości niematerialnych i prawnych nieudostępnionych
jeszcze do użytkowania corocznie jest poddawana weryfikacji pod kątem utraty wartości, niezależnie od wystąpienia przesłanek
wskazujących na to, że utrata wartości mogła nastąpić. Ustalona utrata wartości składników wartości niematerialnych i prawnych
jest wykazywana bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne“. Na dzień bilansowy
Spółka dokonuje oceny, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące na to, że wcześniejsze wykazanie utraty wartości składnika
aktywów w chwili obecnej nie ma już uzasadnienia lub należałoby obniżyć odpis aktualizujący. Jeżeli tak jest, Spółka ustala
wartość odzyskiwalną rzeczowych aktywów trwałych. Wcześniej ujęta utrata wartości wykazywana jest w kosztach tylko przypadku
zmiany założeń, na podstawie których przy ostatnim zaksięgowaniu utraty wartości dokonano oszacowania wartości odzyskiwalnej
rzeczowych aktywów trwałych. W takim przypadku wartość rezydualna składnika aktywów obejmująca odpis aktualizujący zostaje
zwiększona zgodnie z nowym oszacowaniem wartości odzyskiwalnej. Ustalona wartość rezydualna składnika aktywów nie może
być większa, niż wynosiłaby jego aktualna wartość pomniejszona o amortyzację, gdyby w przeszłości nie dokonywano żadnych
odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Wyksięgowanie wcześniej dokonanego odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości wykazywane jest bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne“.

2.10. Uprawnienia emisyjne
Uprawnienie do emisji gazów cieplarnianych (dalej „uprawnienie emisyjne“) stanowi prawo właściciela urządzeń, które emitują
gazy cieplarniane, do emisji w roku kalendarzowym równowartości jednej tony dwutlenku węgla. W oparciu o Krajowy Plan
Rozdziału Uprawnień w latach 2012 i 2011 Spółka, jako podmiot eksploatujący urządzenia tego typu, otrzymała pewną liczbę
uprawnień emisyjnych.

Spółka zobowiązana jest określać i zgłaszać ilości gazów cieplarnianych, wytworzonych w roku kalendarzowym przez jej
urządzenia, przy czym dane te muszą zostać zweryfikowane przez autoryzowany podmiot. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia
następnego roku kalendarzowego powyższe spółki są zobowiązane przedstawić do umorzenia określoną liczbę uprawnień
odpowiednio do wykazanej i zweryfikowanej ilości emisji gazów cieplarnianych w danym roku kalendarzowym. Jeśli Spółka
nie spełni tego wymogu w wyznaczonym terminie, nie przedstawiając do umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień emisyjnych,
wówczas podlega karze w wysokości 100 EUR za równowartość 1 tony CO2.
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Od 2011 r. w Republice Czeskiej uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych bezpłatnie przyznawane podatnikom
eksploatującym urządzenia do produkcji energii elektrycznej określone w ustawie obciążone są podatkiem od darowizn.
W wyniku tej zmiany otrzymane uprawnienia emisyjne są wyceniane do równowartości odpowiedniego podatku od darowizn
w momencie ich przyznania. Zakupione uprawnienia są wyceniane według ceny nabycia (za wyjątkiem uprawnień
przeznaczonych do obrotu). Spółka ponadto zawiązuje rezerwę na pokrycie rzeczywistych emisji, która jest wykazywana
według kosztu nabycia przyznanych i zakupionych uprawnień i kredytów emisyjnych, a dla pozostałych uprawnień i kredytów
po ich cenie rynkowej obowiązującej w dniu bilansowym. Wartość podatku od darowizn z uprawnień emisyjnych wyrażona jako
koszt związany z tworzeniem rezerwy, ewentualną sprzedażą uprawnień emisyjnych lub ich umorzeniem w rejestrze
wykazywana jest w rachunku zysków i strat w ramach pozycji „Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto“.

Spółka kupuje także uprawnienia emisyjne do celów handlowych. Portfel uprawnień emisyjnych przeznaczonych na sprzedaż
jest wykazywany według wartości godziwej na dzień bilansowy, przy czym zmiany wartości godziwej ujmowane są w ramach
wyniku gospodarczego.

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy nie wystąpiły przesłanki wskazujące, że mogła nastąpić utrata wartości
uprawnień emisyjnych. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka analizuje wartości odzyskiwalne jednostek
gospodarczych, którym przyznane zostały uprawnienia emisyjne, w celu określenia, czy wartości te nie są niższe od ich wartości
bilansowej. Wszelkie zidentyfikowane utraty wartości uprawnień emisyjnych są wykazywane bezpośrednio w ramach wyniku
gospodarczego w pozycji „Uprawnienia emisyjne, netto“.

Umowy dotyczące sprzedaży i późniejszego odkupu uprawnień emisyjnych wykazywane są jako pożyczki zabezpieczone.

Swapy dotyczące uprawnień emisyjnych (EUA) oraz poświadczonych redukcji emisji (CER lub kredyty emisyjne) w okresie
od dnia zawarcia transakcji do dnia jej rozliczenia ujmowane są jako instrumenty pochodne. Swapy wyceniane są do wartości
godziwej, zaś wszelkie zmiany wartości godziwej wykazywane są w rachunku zysków i strat. Środki pieniężne otrzymane
przed dniem rozliczenia swapu EUA/CER wykazywane są jako kompensacja zaksięgowanej wartości godziwej swapu. Różnica
między sumą otrzymanej gotówki i wartością godziwą jednostek CER po jednej stronie oraz wartością księgową oddanych
jednostek EUA i wartością godziwą swapu EUA/CER po drugiej stronie wykazywana jest w chwili rozliczenia swapu EUA i CER
jako zysk lub strata.

2.11. Inwestycje finansowe
Inwestycje finansowe są klasyfikowane według następujących kategorii: utrzymywane do terminu wymagalności, kredyty,
pożyczki i należności, przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży. Aktywa finansowe o ustalonym lub możliwym
do ustalenia terminie płatności oraz o ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać
w posiadaniu do tego czasu, są klasyfikowane jako inwestycje finansowe utrzymywane do terminu wymagalności (z wyjątkiem
pożyczek i wierzytelności własnych Spółki). Kredyty, pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa
finansowe o ustalonym lub możliwym do ustalenia terminie płatności, które nie są notowane na aktywnym rynku.

Inwestycje finansowe nabyte zasadniczo w celu wygenerowania zysku z krótkoterminowych wahań cen są klasyfikowane jako
przeznaczone do obrotu. Wszelkie inne inwestycje finansowe (za wyjątkiem udzielonych pożyczek i innych należności
wynikających z działalności Spółki) są klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży.

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, kredyty i inne należności są ujęte w aktywach trwałych, chyba że ich termin
wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Inwestycje finansowe przeznaczone do obrotu ujmowane są
w aktywach obrotowych, podobnie jak aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, jeżeli Spółka ma zamiar ich zbycia w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego.

Wszelkie zakupy i sprzedaż aktywów finansowych są ujmowane na dzień rozliczenia transakcji.

Inwestycje finansowe są początkowo ujmowane według wartości godziwej. W przypadku aktywów finansowych, które nie są
zaliczane do kategorii aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej za pośrednictwem wyniku
gospodarczego, do wartości tej dodaje się koszty transakcji, które można jej bezpośrednio przypisać.

Inwestycje dostępne do sprzedaży i przeznaczone do obrotu są wyceniane do wartości godziwej, określanej na podstawie
notowań rynkowych na dzień bilansowy.

Zyski lub straty wynikające z wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży wykazywane są w samodzielnej
pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów, dopóki nie zostaną sprzedane lub zbyte w inny sposób albo nie nastąpi trwała
utrata wartości tych aktywów. Udziałowe papiery wartościowe, nieposiadające notowań na rynkach publicznych, które
sklasyfikowano jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i których wartości godziwej nie można w wiarygodny sposób
określić, wycenia się według kosztu ich nabycia.

Na każdy dzień bilansowy dokonuje się oceny, czy nie wystąpiły obiektywne przesłanki wskazujące na utratę wartości tych
inwestycji. W przypadku udziałowych papierów wartościowych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży obiektywną
przesłanką utraty wartości jest istotny lub długotrwały spadek wartości godziwej poniżej ich ceny nabycia. „Istotność“
oceniana jest w stosunku do pierwotnej ceny nabycia, natychmiast „długotrwałość“ według okresu, w którym wartość godziwa
spadła poniżej pierwotnej ceny nabycia. Jeżeli takie przesłanki istnieją, skumulowana strata zdefiniowana jako różnica
między ceną nabycia a aktualną wartością godziwą po odliczeniu straty z tytułu utraty wartości tej inwestycji, która została
zaksięgowana w kosztach już wcześniej, zostaje wyjęta z pozostałych całkowitych dochodów i zaksięgowana w kosztach. Strat
z tytułu utraty wartości udziałowych papierów wartościowych nie można anulować za pośrednictwem rachunku zysków i strat.
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Wzrost wartości godziwej udziałowych papierów wartościowych następujący po zaksięgowaniu straty z tytułu utraty wartości
wykazywany jest bezpośrednio w pozostałych dochodach całkowitych. W przypadku instrumentów dłużnych sklasyfikowanych
jako dostępne do sprzedaży kwota zaksięgowana z tytułu utraty wartości równa się skumulowanej stracie, która jest określona
jako różnica między wartością rezydualną a aktualną wartością godziwą, po odliczeniu straty z tytułu utraty wartości tej
inwestycji, która została wykazana w kosztach już wcześniej. Jeżeli w którymś z późniejszych okresów księgowych wartość
instrumentu dłużnego wzrośnie, a wzrost ten pozostaje w obiektywnym związku z wydarzeniem, które nastąpiło dopiero
po zaksięgowaniu straty z tytułu utraty wartości, strata podlega anulacji, co znajduje odzwierciedlenie w wyniku gospodarczym.

W przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Spółka weryfikuje, czy jest w stanie i ma zamiar zrealizować
ich sprzedaż w bliskiej przyszłości. Jeżeli Spółka nie może prowadzić obrotu tymi aktywami finansowymi, ponieważ nie istnieje
aktywny rynek, a kierownictwo zmieniło swe zamiary i nie planuje sprzedaży tych aktywów w bliskiej przyszłości, w pewnych
okolicznościach ma możliwość zmiany ich klasyfikacji. Przeniesienie do kategorii kredytów i innych należności jest dozwolone,
jeżeli składnik aktywów finansowych mieści się w zakresie definicji kredytów i innych należności a jednostka ma zdolność
i zamiar trzymania tego aktywa w posiadaniu w bliskiej przyszłości lub do terminu zapadalności. Przeniesienie do kategorii
inwestycji finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności jest dozwolone tylko w przypadku, kiedy jednostka ma
zamiar i zdolność ich trzymania aż do terminu zapadalności.

Zmiany wartości godziwych inwestycji finansowych przeznaczonych do obrotu wykazywane są w pozycji „Pozostałe przychody
i koszty finansowe, netto“.

Inwestycje finansowe utrzymywane do terminu wymagalności oraz kredyty i inne należności są wyceniane do wartości
rezydualnej przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.

Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone oraz we wspólne przedsiębiorstwa są wyceniane według kosztu nabycia. Jeżeli
zostanie zidentyfikowana utrata wartości tych inwestycji, dokonuje się odpisów aktualizujących lub bezpośrednich odpisów
z wartości inwestycji.

Fuzja ze spółkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą są wykazywane przy użyciu metody analogicznej do metody łączenia
udziałów („pooling of interests method“). Aktywa i pasywa spółki, która przyłączana jest w drodze fuzji, wykazywane są
w sprawozdaniu finansowym według wartości księgowej. Różnica między ceną nabycia a aktywami netto jednostki zależnej
pod wspólną kontrolą przyłączanej w drodze fuzji ujawniana jest bezpośrednio w kapitale własnym.

2.12. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują gotówkę, rachunki bieżące w bankach oraz krótkoterminowe lokaty
finansowe o okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w walutach
obcych są przeliczane na korony czeskie według kursów obowiązujących na dzień bilansowy.

2.13. Aktywa finansowe o ograniczonej możliwości dysponowania
Środki pieniężne i inne aktywa finansowe wykazywane w ramach długoterminowych aktywów finansowych jako środki
o ograniczonej możliwości dysponowania (patrz nota 4.2) przeznaczone są na cele rekultywacji i likwidacji składowisk
odpadów, wycofania z eksploatacji urządzeń jądrowych; w kategorii tej mieszczą się również depozyty gwarancyjne
przekazane stronom transakcji. Klasyfikacji tych aktywów jako długoterminowych dokonuje się w oparciu o planowany termin
postawienia tych środków do dyspozycji Spółki.

2.14. Należności, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
Należności wykazywane są według wartości nominalnej, w przypadku należności uzyskanych drogą cesji według ceny nabycia.
Wartość należności wątpliwych obniżają odpisy aktualizujące, ujmowane w kosztach. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. odpisy
aktualizujące wartość należności krótkoterminowych wynosiły odpowiednio 3 307 mln CZK i 1 750 mln CZK.

Zobowiązania z obrotu handlowego oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane według wartości
nominalnej, koszty przyszłych okresów ujmowane są według szacowanej wysokości przyszłej płatności.

2.15. Materiały oraz pozostałe zapasy
Kupowane zapasy są wykazywane według rzeczywistego kosztu ich nabycia, określonego na podstawie ważonej średniej
arytmetycznej. Koszty nabycia zapasów obejmują wszelkie koszty poniesione w związku z ich nabyciem, łącznie z transportem.
Te składniki aktywów są zaliczone w koszty lub skapitalizowane w wartości aktywów trwałych w momencie ich zużycia. Własna
produkcja w toku ujmowana jest w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. Koszty własne obejmują w szczególności
bezpośrednie koszty materiałów i robocizny. Wartość zapasów nieprzydatnych obniżają odpisy aktualizujące ujmowane w kosztach.

2.16. Zapasy paliw kopalnianych
Zapasy paliw kopalnych są wykazywane według rzeczywistych kosztów nabycia, określonych na podstawie ważonej średniej
arytmetycznej.
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2.17. Instrumenty pochodne
Spółka korzysta z pochodnych instrumentów finansowych, takich jak kontrakty zamiany stóp procentowych (swapy)
oraz kontrakty walutowe, w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów
walutowych. Instrumenty pochodne są wyceniane do wartości godziwej. W załączonym bilansie zostały one wykazane
w ramach pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe, netto“, „Pozostałe aktywa finansowe, netto“, „Pozostałe zobowiązania
długoterminowe“ oraz „Zobowiązania handlowe oraz inne“.

Sposób księgowania zysków lub strat z wyceny instrumentów pochodnych do wartości godziwej zależy od tego, czy dany
instrument pochodny jest sklasyfikowany jako zabezpieczający, oraz od charakteru zabezpieczanej pozycji.

Dla celów rachunkowości zabezpieczeń operacje zabezpieczające klasyfikowane są jako zabezpieczenia wartości godziwej
wtedy, kiedy mają chronić przez ryzykiem zmiany wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania wykazanego
w bilansie, lub jako zabezpieczenia przepływów finansowych, jeżeli są wykorzystywane jako zabezpieczenie Spółki
przed ryzykiem zmiany przepływów finansowych, które przypisać można konkretnemu składnikowi aktywów lub zobowiązaniu
lub wysoce prawdopodobnej przyszłej transakcji.

W momencie rozpoczęcia transakcji Spółka opracowuje dokumentację powiązania pomiędzy instrumentami zabezpieczającymi
a pozycjami zabezpieczanymi, jak również celów oraz strategii zarządzania ryzykiem dla różnych transakcji zabezpieczających.
Spółka dokumentuje od początku zabezpieczenia oraz na bieżąco efektywność instrumentu zabezpieczającego
w kompensowaniu zagrożenia zmianami wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych związanych
z zabezpieczanymi pozycjami.

Zabezpieczenia wartości godziwej
Zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem zmiany wartości godziwej ujmowane są w kosztach
lub przychodach, razem z odpowiednią zmianą wartości godziwej zabezpieczonego składnika aktywów lub zobowiązania
związaną z ryzykiem będącym przedmiotem zabezpieczenia. Jeśli korekta wartości bilansowej zabezpieczonej pozycji dotyczy
instrumentu finansowego dłużnego, korekta ta jest amortyzowana stopniowo w ramach wyniku gospodarczego przez okres
pozostający do terminu zapadalności danego instrumentu finansowego.

Instrumenty pochodne, stanowiące zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Zmiany w wartości godziwej instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenia oczekiwanych przepływów pieniężnych
są początkowo ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, natomiast w kapitale własnym wykazywane są w pozycji
„Zabezpieczenia przepływów pieniężnych“. Zysk lub strata dotycząca części nieefektywnej jest ujmowana w rachunku zysków
i strat w pozycji „Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto“.

Kwoty narosłe w kapitale własnym są przenoszone do wyniku gospodarczego w tym samym okresie, w którym zaksięgowano
koszty lub przychody związane z zabezpieczonymi pozycjami.

Jeśli instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany lub gdy zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości
zabezpieczeń, skumulowany zysk lub strata istniejące w kapitale własnym w danym okresie pozostają w kapitale własnym
do momentu sfinalizowania oczekiwanej transakcji, a następnie są ujmowane w rachunku zysków i strat. Jeżeli sfinalizowanie
prognozowanej transakcji stało się mało prawdopodobne, wówczas łączny zysk lub strata, początkowo ujęte w kapitale
własnym, bezzwłocznie przenoszone są do rachunku zysków i strat.

Inne instrumenty pochodne
Niektóre instrumenty pochodne nie spełniają wymogów rachunkowości zabezpieczeń. Zmiany wartości godziwej takich
instrumentów pochodnych są ujmowane bezpośrednio w wyniku gospodarczym.

2.18. Kontrakty towarowe
Zgodnie z MSR 39, niektóre umowy handlowe na dostawy towarów traktowane są jako instrumenty finansowe i wykazywane
według tego standardu. Większość umów zakupu i sprzedaży towarów zawieranych przez Spółkę przewiduje fizyczną dostawę
towarów w ilości przeznaczonej do zużycia lub sprzedaży w ramach zwykłej działalności Spółki. Umowy takie są więc
wyłączone z zakresu MSR 39.

Transakcje zakupu i sprzedaży z odroczonym terminem realizacji (forward), dotyczące fizycznej dostawy energii elektrycznej,
są traktowane jako leżące poza zakresem MSR 39, jeżeli dany kontrakt jest uznany za zawarty w ramach zwykłej działalności
operacyjnej Spółki. To obowiązuje w przypadku spełnienia wszystkich wymienionych poniżej warunków:
– w ramach kontraktu ma miejsce fizyczna dostawa towaru,
– ilości zakupione lub sprzedane w ramach kontraktu odpowiadają potrzebom operacyjnym Spółki,
– kontrakt nie może być uznany za sprzedaną opcję według definicji standardu MSR 39. W specyficznym przypadku

kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej kontrakt zasadniczo jest równoważny z obowiązkiem przyszłej sprzedaży
(forward) lub może być uznany za sprzedaż mocy produkcyjnych.

Spółka uznaje, że transakcje zawierane w celu zbilansowania wolumenu zakupów i sprzedaży energii elektrycznej są częścią
jej zwykłej działalności jako zintegrowanego koncernu energetycznego i w związku z tym nie mieszczą się w zakresie MSR 39.

Kontrakty towarowe, mieszczące się w ramach MSR 39, są wyceniane do wartości godziwej, natomiast zmiany wartości
godziwej wykazane są w ramach wyniku gospodarczego.
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2.19. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obliczany jest zgodnie z przepisami podatkowymi Republiki Czeskiej. Podstawą do obliczeń jest wynik
gospodarczy Spółki, określony zgodnie z czeskimi przepisami w zakresie rachunkowości, skorygowany o koszty, które nie są
uważane za koszty uzyskania przychodów w danej chwili lub ogólnie, oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu
(na przykład różnica między amortyzacją podatkową a bilansową aktywów trwałych). Bieżący podatek dochodowy obliczono
na dzień 31.12.2012 i 2011 r. w oparciu o przepisy rachunkowości obowiązujące w Republice Czeskiej na podstawie zysku
przed opodatkowaniem skorygowanego o niektóre pozycje, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodów lub przychodów
podlegających opodatkowaniu. Stawka podatku wynosiła 19 %. Od 2013 r. stawka tego podatku wynosiła będzie 19 %.

Podatek odroczony obliczany jest przy użyciu metody zobowiązań bilansowych. Podstawą do obliczeń są różnice przejściowe
wyceny bilansowej a wyceny do celów określenia podstawy opodatkowania, podatek odpowiada iloczynowi tych różnic i stawki
podatku obowiązującej w okresie, w którym oczekuje się rozliczenia odroczonych należności lub zobowiązań podatkowych.

Aktywa lub zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie podlegają dyskontowaniu. Aktywa z tytułu podatku
odroczonego są ujmowane w sytuacji, kiedy jest prawdopodobne, że Spółka w przyszłości wypracuje dostateczny zysk
podlegający opodatkowaniu, w poczet którego będzie mogła je zaliczyć.

Wartość bilansowa tych aktywów jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy. W przypadku potrzeby wartość bilansowa
aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana w takim zakresie, w jakim przestało być prawdopodobne osiągnięcie
dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania tego składnika aktywów.

Podatek bieżący i odroczony jest ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, jeśli podatek dotyczy pozycji ujmowanych
w ciężar lub na dobro kapitału własnego, w tym samym lub innym okresie podatkowym.

Zmiany w zakresie podatku odroczonego z tytułu zmian stawek podatkowych wykazywane są w ramach wyniku gospodarczego,
za wyjątkiem pozycji, które w tym samym lub innym okresie podatkowym wykazywane są bezpośrednio w ciężar lub na dobro
kapitału własnego. Dla tych pozycji również zmiany ujmowane są w kapitale własnym.

2.20. Zadłużenie długoterminowe
Zadłużenie jest początkowo ujmowane w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu kosztów transakcji. Następnie wykazywane jest
według wartości rezydualnej określanej przy użyciu efektywnej stopy procentowej. Różnica między wartością nominalną zadłużenia
a jego pierwszą wyceną w czasie istnienia zadłużenia wykazywana jest w wyniku gospodarczym w ramach odsetek zapłaconych.

Koszty transakcji obejmują wynagrodzenia konsultantów, pośredników i maklerów oraz opłaty nałożone przez organy regulacyjne
i giełdy papierów wartościowych.

Przy wycenie zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych przed zmianami wartości godziwej przy pomocy instrumentów
pochodnych dokonuje się korekt uwzględniających zmiany wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej tych zobowiązań
ujmowane są w ramach wyniku gospodarczego i wykazywane w rachunku zysków i strat w pozycji „Pozostałe przychody
i koszty finansowe, netto“. Korekta wartości rezydualnej zadłużenia długoterminowego w momencie jego zabezpieczenia
przed utratą wartości godziwej jest ujmowana w rachunku zysków i strat przy użyciu efektywnej stopy procentowej.

2.21. Rezerwy jądrowe
Spółka tworzy rezerwy na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych, na koszty tymczasowego składowania wypalonego
paliwa jądrowego oraz innych odpadów radioaktywnych oraz rezerwę na finansowanie trwałego składowania wypalonego
paliwa jądrowego oraz napromieniowanych części reaktorów.

Zawiązane rezerwy opierają się o najlepsze szacunki kosztów wykonania obecnie istniejącego zobowiązania
na dzień bilansowy. Takie wartości szacunkowe, bazujące na cenach bieżących na dzień bilansowy zostały zdyskontowane
na dzień 31.12.2012 oraz 2011 r. przy użyciu szacowanej długoterminowej realnej stopy oprocentowania w wysokości
odpowiednio 2,0 % i 2,5 % rocznie, w celu uwzględnienia rozkładu wydatków w czasie. Pierwotny zdyskontowany koszt jest
kapitalizowany w wartości składników rzeczowych aktywów trwałych i następnie zamortyzowany w okresie użytkowania
elektrowni jądrowych. Co roku rezerwy są zwiększane w celu odzwierciedlenia szacowanej stopy inflacji oraz realnej stopy
procentowej. Koszty te ujmowane są w wykazie zysków i strat w ramach odsetek zapłaconych. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
wpływ inflacji oszacowano odpowiednio na 1,5 % i 2,0 % rocznie.

Szacuje się, iż po zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowych proces ich likwidacji potrwa jeszcze 50 lat w przypadku
elektrowni jądrowej Temelín i 60 lat w przypadku elektrowni jądrowej Dukovany. Obecnie oczekuje się, że stałe składowiska
odpadów jądrowych staną się dostępne w 2065 r. a umieszczanie zużytego paliwa jądrowego w tych składowiskach będzie
kontynuowane przez kolejne dziesięć lat, mniej więcej do 2075 r. Spółka dokonała najlepszych szacunków potrzebnej
wysokości rezerw jądrowych, jednakże potencjalne zmiany w zakresie technologii, wymogów dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony środowiska oraz ewentualne zmiany czasu realizacji tych działań mogą znacząco wpłynąć na ich rzeczywisty koszt,
powodując istotne rozbieżności w stosunku do obecnych założeń.

Zmiany oszacowań dotyczących rezerw jądrowych, wynikające ze zmian oczekiwań dotyczących wolumenu lub przebiegu
czasowego przepływów pieniężnych potrzebnych do uregulowania tych zobowiązań oraz ze zmian stopy dyskonta,
powiększają lub pomniejszają wartość bilansową odpowiedniego składnika aktywów. Gdyby wartość składnika aktywów miała
być ujemna, a więc odliczona kwota przewyższyłaby wartość danego składnika aktywów, różnica zostaje zaksięgowana
bezpośrednio w ramach wyniku gospodarczego.

ČEZ, a. s. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r.

286



2.22. Akcje własne
Akcje własne są ujęte w bilansie jako pozycja pomniejszająca kapitał własny. Nabycie akcji własnych jest wykazane
w zestawieniu zmian w kapitale własnym jako pomniejszenie kapitału własnego. W przypadku sprzedaży, emisji lub umorzenia
akcji własnych w rachunku zysków i strat nie są wykazywane żadne zyski ani straty. Przychody z tego tytułu są wykazywane
w wykazach finansowych bezpośrednio jako zwiększenie kapitału własnego.

2.23. Opcje na akcje
Członkowie zarządu i wybrani menedżerowie otrzymali opcje na zakup akcji zwykłych spółki. Koszty związane z programem
opcji na akcje są obliczane w dniu podpisania stosownej umowy, na podstawie wartości godziwej przyznanych opcji na akcje.
Jeżeli przyznane opcje mogą zostać wykorzystane natychmiast, bez konieczności spełnienia dalszych warunków, adekwatny
koszt ujmowany jest w ramach wyniku gospodarczego za dany okres według wartości godziwej przyznanych akcji w ciężar
kapitału własnego. W pozostałych przypadkach koszt określony na dzień podpisania umowy opcji podlega rozłożeniu w czasie
na cały okres, przez który beneficjent musi pracować na rzecz Spółki lub Grupy, aby uzyskać prawo do zrealizowania
przyznanych opcji. Wykazany koszt uwzględnia oczekiwania dotyczące liczby opcji, dla których spełnione zostaną odpowiednie
warunki i beneficjenci uzyskają prawo ich zrealizowania. W 2012 i 2011 r. koszty personalne związane z programem opcji
na zakup akcji wynosiły odpowiednio 75 mln CZK i 73 mln CZK.

2.24. Operacje w walutach obcych
Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych są przeliczane na korony czeskie według kursu obowiązującego
na dzień realizacji odpowiedniej transakcji księgowej, opublikowanego przez Czeski Bank Narodowy. W ramach rocznego
sprawozdania finansowego aktywa i pasywa przeliczane są według kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia. Różnice
kursowe wynikające z rozliczenia takich transakcji i przeliczenia aktywów i pasywów, mających charakter pieniężny,
denominowanych w walutach obcych, są ujmowane w ramach wyniku gospodarczego, za wyjątkiem przypadków, kiedy
różnice kursowe powstają w związku z zobowiązaniem sklasyfikowanym jako efektywne zabezpieczenie aktywów. Takie
różnice z przeliczeń kursowych są wykazywane bezpośrednio w kapitale własnym.

Różnice z przeliczeń kursowych dłużnych papierów wartościowych oraz innych pieniężnych aktywów finansowych są
ujmowane według wartości godziwej w pozycji „Różnice kursowe“. Różnice kursowe związane z pozycjami niepieniężnymi,
takimi jak udziałowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, są wykazywane jako część zysku lub straty z wyceny.
Różnice kursowe z tytułu przeliczenia udziałowych papierów wartościowych sklasyfikowanych jako aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży są ujmowane w kapitale własnym.

W przeliczeniach aktywów i pasywów w walutach obcych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. Spółka zastosowała następujące kursy wymiany:

2012 r. 2011 r.
CZK za 1 EUR 25,140 25,800

CZK za 1 USD 19,055 19,940

CZK za 1 PLN 6,172 5,789

CZK za 1 BGN 12,854 13,191

CZK za 1 RON 5,658 5,969

CZK za 100 JPY 22,130 25,754

CZK za 1 TRY 10,670 10,550

CZK za 100 ALL 18,053 18,644

2.25. Aktywa sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży
Aktywa oraz zbywane grupy aktywów sklasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży są wyceniane do wartości bilansowej
lub godziwej, w zależności od tego, która z nich jest niższa, oraz pomniejszane o koszty sprzedaży. Aktywa oraz grupy
aktywów są klasyfikowane jako utrzymywane w celu sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa zostaje zrealizowana poprzez
sprzedaż a nie poprzez użytkowanie. Warunek ten uważa się za spełniony tylko w przypadku, kiedy sprzedaż jest wysoce
prawdopodobna a składnik aktywów lub ich grupa są gotowe do natychmiastowej sprzedaży w ich obecnym stanie.
Kierownictwo Spółki musi podjąć działania prowadzące do sprzedaży składnika aktywów lub ich grupy w takim trybie,
aby sprzedaż została sfinalizowana w okresie 1 roku od daty sklasyfikowania składnika aktywów lub ich grupy jako
utrzymywanych w celu sprzedaży.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od momentu ich sklasyfikowania jako utrzymywanych w celu
sprzedaży nie podlegają amortyzacji.
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2.26. Zastosowanie nowych standardów rachunkowości MSSF
Stosowane zasady rachunkowości, poza kilkoma tylko wyjątkami, nie odbiegają od zasad stosowanych w poprzednim okresie
księgowym. Na dzień 1.1.2012 r. Spółka przyjęła następujące nowe lub znowelizowane standardy oraz interpretacje lub
standardy oraz interpretacje zatwierdzone przez UE:
– MSR 12 Podatek dochodowy – podatki odroczone (nowelizacja), obowiązuje od 1.1.2012 r.
– MSSF 1 Silna hiperinflacja i usunięcie ustalonych terminów dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy (nowelizacja),

obowiązuje od 1.7.2011 r.
– MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie (nowelizacja), obowiązuje od 1.7.2011 r.

Wynikiem przyjęcia tych standardów i interpretacji są następujące zmiany w sprawozdaniu finansowym lub wynikach
gospodarczych Spółki:

MSR 12 Podatek dochodowy – podatek odroczony: aktywa bazowe (nowelizacja)
Nowelizacja ta obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2012 r. Zawiera ona
praktyczną instrukcję określenia wysokości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i zobowiązań w związku
z nieruchomościami inwestycyjnymi wycenianymi do wartości godziwej. Wprowadza podważalne założenie, na podstawie
którego przy określeniu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenionych zgodnie z modelem
określonym w MSR 40 przyjmuje się, że wartość bilansową tych nieruchomości jednostka pozyska z powrotem poprzez ich
sprzedaż. Ponadto nowelizacja określa, iż w przypadku aktywów niepodlegających amortyzacji wycenianych zgodnie
z modelem określonym w MSR 16 podatek odroczony zawsze określany jest przy założeniu, iż taki składnik aktywów zostanie
sprzedany. Spółka obecnie nie posiada żadnych nieruchomości inwestycyjnych i nie stosuje tego modelu rewaloryzacyjnego,
a więc nowelizacja nie będzie miała żadnego wpływu na jej sytuację finansową ani na wyniki gospodarcze.

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – Silna hiperinflacja
i usunięcie ustalonych terminów dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy (nowelizacja)
Nowelizacja obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.7.2011 r., jej wcześniejsze
zastosowanie jest możliwe. Jeżeli data rozpoczęcia stosowania MSSF przez jednostkę jest zgodna z datą normalizacji jej waluty
funkcjonalnej lub późniejsza (tzn. kiedy jej waluta funkcjonalna przestała wykazywać objawy silnej hiperinflacji), jednostka
może wycenić wszelkie aktywa i zobowiązania posiadane przez nią przed datą normalizacji do wartości godziwej, którą określa
się na dzień rozpoczęcia stosowania MSSF. Tę wartość godziwą można w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej według
MSSF zastosować jako zakładany koszt nabycia tych aktywów i zobowiązań. Wyjątek ten obowiązuje wyłącznie dla aktywów
i zobowiązań będących pod wpływem silnej hiperinflacji. Nowelizacja nie będzie miała żadnego wpływu na sytuację finansową
Spółki ani na jej wyniki gospodarcze.

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie – nowe wymogi dotyczące informacji ujawnianych w związku z wyksięgowaniem
aktywów finansowych (nowelizacja)
Zgodnie z nowelizacją jednostka zobowiązana jest do ujawnienia w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego nowych
informacji o aktywach finansowych, które zostały przeniesione, jednak nie wyksięgowane, tak aby użytkownicy jej sprawozdania
finansowego byli w stanie zrozumieć charakter ich relacji z powiązanymi zobowiązaniami. Ponadto nowelizacja wymaga
ujawniania utrzymania zaangażowania jednostki w związku z wyksięgowanym składnikiem aktywów, aby użytkownicy jej
sprawozdania finansowego mogli ocenić charakter tego zaangażowania oraz powiązane ryzyko. Nowelizacja ta, która obowiązuje
począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.7.2011 r., obecnie nie ma żadnego wpływu na sytuację
finansową Spółki, jej wyniki gospodarcze ani na informacje publikowane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Pozostałe standardy i interpretacje, których wprowadzenie jest obowiązkowe począwszy od okresu księgowego rozpoczynającego
się 1.1.2012 r., nie wpływają istotnie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

2.27. Nowe standardy MSSF oraz interpretacje KIMSF, które dotychczas nie weszły w życie lub nie zostały
zatwierdzone przez UE

Spółka obecnie dokonuje oceny potencjalnego wpływu nowych i znowelizowanych standardów oraz interpretacji, które mają
wejść w życie lub zostać zatwierdzone przez UE na dzień 1.1.2013 r. lub później. Z punktu widzenia działalności Spółki
największe znaczenie mają następujące standardy i interpretacje:

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów
Nowelizacja ta, która będzie obowiązywała począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.7.2012 r.,
wprowadza zmiany w zakresie pogrupowania pozycji ujawnianych w sprawozdaniu z pozostałych całkowitych dochodów.
Pozycje, które w przyszłości będzie można przeklasyfikować do rachunku zysków i strat (na przykład w momencie wyksięgowania
lub rozliczenia), zostaną wykazane oddzielnie od pozycji, dla których nie ma takiej możliwości. Nowelizacja nie zmienia charakteru
pozycji, które obecnie stanowią część sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów, ani nie wprowadza zmian
w zakresie pozycji, które w następnych okresach mają podlegać reklasyfikacji do rachunku zysków i strat. Dotyczy wyłącznie
prezentacji pozycji w wykazach księgowych, na sytuację finansową Spółki ani na jej wyniki gospodarcze nie ma wpływu.
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MSR 19 Świadczenia pracownicze (zrewidowany)
MSR 19 po rewizji obejmuje szereg zmian, począwszy od zasadniczych aż po drobne uszczegółowienia i modyfikacje
sformułowań. Do istotnych zmian należy: likwidacja możliwości odroczenia zaksięgowania zysków i strat aktuarialnych
(tzw. podejście korytarzowe) w przypadku planów określonych świadczeń, wprowadzenie nowych lub zmiany istniejących
wymogów dotyczących danych publikowanych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego (dotyczy na przykład
danych ilościowych o wrażliwości zobowiązań z tytułu określonych świadczeń na realnie możliwe zmiany poszczególnych
oszacowań aktuarialnych), świadczenia udzielane w momencie zakończenia stosunku pracy będą księgowane na dzień, kiedy
oferty zakończenia stosunku pracy nie można cofnąć, lub na dzień, kiedy zgodnie z MSR 37 zaksięgowano powiązane koszty
restrukturyzacji, w zależności od tego, która z tych dwóch dat nastąpi wcześniej, klasyfikacja na krótkoterminowe
i długoterminowe świadczenia pracownicze będzie odbywała się w oparciu o przewidziany termin rozliczenia, nie o prawo
pracownika do danego świadczenia. Standard w wersji po rewizji będzie obowiązywał począwszy od regularnego okresu
księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Nie będzie miał żadnego wpływu na Spółkę.

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsiębiorstwach (zrewidowany)
W związku z wydaniem nowych standardów MSSF 11 i MSSF 12 zmieniła się nazwa dotychczasowego MSR 28 na MSR 28
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstwach. Ponadto standard ten uzupełniono o postanowienia
regulujące stosowanie metody praw własności przy księgowaniu inwestycji we wspólnych przedsiębiorstwach. Nowelizacja ta
będzie obowiązywała począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Rewizja standardu
nie będzie miała żadnego wpływu na sytuację finansową Spółki ani na jej wyniki gospodarcze.

MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie (wzajemna kompensacja aktywów finansowych i zobowiązań finansowych)
W grudniu 2011 r. IASB wydała nowelizację MSR 32, której celem jest wyeliminowanie praktycznych problemów
z zastosowaniem postanowień regulujących kompensacje aktywów finansowych i zobowiązań finansowych i zapewnienie
ich bardziej zunifikowanej interpretacji w praktyce. Nowelizacja ta, która będzie obowiązywała począwszy od regularnego
okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r., wprowadza zasadę, zgodnie z którą prawo do kompensacji aktywów
finansowych i zobowiązań finansowych musi być prawnie wymagalne nie tylko w ramach standardowego obrotu handlowego,
ale także w przypadku, kiedy któraś ze stron umowy, włącznie z samą jednostką sporządzającą wykazy, nie wywiąże
się ze swoich zobowiązań lub kiedy zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe lub insolwencyjne. Kryteria
kompensacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych według MSR 32 określają, iż jednostka sporządzająca wykazy
musi mieć zamiar rozliczenia się z odpowiedniego składnika aktywów oraz z odpowiedniego zobowiązania netto lub
zrealizowania odpowiedniego składnika aktywów i równocześnie rozliczenia odpowiedniego zobowiązania. W związku z tym
nowelizacja określa, iż rozliczenia netto są faktycznie równoważne, wobec tego warunki dla rozliczenia netto spełniają tylko te
z systemów rozliczeń działających na zasadzie brutto, które związane są z nieznacznym tylko ryzykiem kredytowania lub
ryzykiem płynności oraz które przetwarzają należności i zobowiązania w ramach jednego procesu lub cyklu rozliczeniowego.
Spółka nie oczekuje, aby nowelizacja ta miała wpływ na jej sprawozdanie finansowe.

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – Pożyczki
państwowe (nowelizacja)
Zgodnie z tą nowelizacją jednostki rozpoczynające stosowanie MSSF powinny prospektywnie zastosować w odniesieniu
do pożyczek państwowych, z których korzystają na dzień rozpoczęcia stosowania MSSF, wymagania MSR 20 Dotacje rządowe
oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej. Jeżeli już w dniu pierwszego ujęcia tych pożyczek miały one
do dyspozycji informacje konieczne do retrospektywnego zastosowania wymogów MSSF 9 (względnie MSR 39, jeżeli
się stosują) oraz MSR 20, mogą one zastosować te wymogi retrospektywnie. W nowelizacji chodzi o to, aby jednostki
rozpoczynające stosowanie MSSF nie musiały retrospektywnie wyceniać pożyczek państwowych z zastosowaniem stopy
odsetkowej, która jest niższa od rynkowej. Nowelizacja ta obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego
rozpoczynającego się 1.1.2013 r. i nie będzie miała żadnego wpływu na Spółkę.

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie (wzajemna kompensacja aktywów finansowych i zobowiązań finansowych)
Nowelizacja ta obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Wprowadza
zmiany w zakresie informacji, do ujawniania których jednostka zobowiązana jest w informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego, dotyczących praw do kompensacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych oraz powiązanych
porozumień (np. umowy o zabezpieczeniach). Celem jest, aby użytkownicy sprawozdania finansowego dysponowali
informacjami, które pozwolą im na dokonanie oceny wpływu porozumień o kompensacjach na sytuację finansową jednostki.
Nowo wymagane informacje będą publikowane dla wszelkich instrumentów finansowych ujętych w księgowości, w przypadku
których kompensacja odbywa się według MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie. Te wymogi dotyczące ujawniania
obowiązują także dla wykazywanych instrumentów finansowych, które uregulowane są wymagalnym prawnie porozumieniem
ramowym o kompensacji (master netting arrangement) lub podobną umową, bez względu na to, czy kompensacja
w ich przypadku odbywa się według MSR 32. Spółka obecnie dokonuje oceny wpływu nowelizacji na sprawozdanie finansowe
oraz informacje publikowane w informacji dodatkowej, nie oczekuje jednak, aby miał on być istotny.
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MSSF 9 Instrumenty finansowe – Klasyfikacja i wycena
MSSF 9, który ma zastąpić MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, został wydany w listopadzie 2009 r. Standard
wprowadza nowe wymogi w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych. MSSF 9
uzupełniony został o wymagania dotyczące klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych i wyksięgowania aktywów finansowych
oraz zobowiązań w październiku 2010 r. Większość wymogów obecnie obowiązującego MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny
zobowiązań finansowych oraz wyksięgowania aktywów i zobowiązań finansowych nowy standard MSSF 9 przejmuje bez zmian.
Standard likwiduje kategorie instrumentów finansowych, które obecnie narzuca MSR 39, konkretnie kategorię aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów utrzymywanych do terminu wymagalności. Według MSSF 9 wszelkie
aktywa finansowe i zobowiązania finansowe ujmowane będą początkowo według wartości godziwej plus koszty transakcji.

Aktywa finansowe
Instrumenty dłużne można – za wyjątkiem przypadków stosowania Fair Value Option (czyli możliwości wyceny dowolnego
składnika aktywów finansowych do wartości godziwej w ramach zysku lub straty) – następnie wykazywać według
skorygowanego kosztu nabycia, jeżeli spełnione są obydwa następujące warunki:
– jednostka ma w posiadaniu składnik aktywów zgodnie z modelem ekonomicznym, gdzie celem jest inkasowanie

zakontraktowanych przepływów pieniężnych związanych z danym składnikiem aktywów;
– w oparciu o warunki umowy uzgodnione dla danego składnika aktywów finansowych w określonych terminach powstają

przepływy pieniężne mające charakter wyłącznie spłaty kapitału i odsetek od dotychczas niespłaconego kapitału.

Instrumenty dłużne, dla których obydwa te warunki nie są spełnione, następnie podlegają wycenie do wartości godziwej.

Wszystkie aktywa finansowe będące instrumentami kapitałowymi wyceniane są do wartości godziwej, której zmiany są
księgowane w ramach pozostałych całkowitych dochodów lub zysku i straty. Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu
muszą być wyceniane do wartości godziwej w ramach zysku lub straty. W przypadku wszystkich innych instrumentów
kapitałowych jednostka przy ujęciu początkowym ma możliwość wyboru (decyzja jest nieodwracalna), czy będzie ujmowała
zmiany wartości godziwej w ramach pozostałych całkowitych dochodów albo zysku i straty.

Zobowiązania finansowe
W przypadku zobowiązań finansowych, w przypadku których zastosowano Fair Value Option, czyli są one wyceniane
do wartości godziwej w ramach zysku lub straty, zmiana wartości godziwej związana ze zmianą ryzyka kredytowego
wykazywana jest w ramach pozostałych całkowitych dochodów, natomiast jej pozostała część w ramach zysku lub straty.
Jeżeli jednak zaksięgowanie zmian wartości godziwej związanych z ryzykiem kredytowym spowodowałoby powstanie lub
pogłębienie niespójności księgowej wyniku gospodarczego, jednostka powinna wykazać wszelkie zyski i straty związane
z takim zobowiązaniem w ramach zysku lub straty.

Standard pierwotnie miał obowiązywać począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r.,
jednak w grudniu 2011 r. IASB wydała nowelizację MSSF 9 Data wejścia w życie MSSF 9 oraz środki przejściowe, na podstawie
której stosowanie tego standardu staje się obowiązkowe z dniem 1.1.2015 r. Standard na razie nie został zatwierdzony
przez Unię Europejską.

W ramach następnych etapów projektu MSSF 9 IASB koncentruje uwagę na księgowości zabezpieczeń i utracie wartości
aktywów finansowych.

Wdrożenie MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych i zobowiązań Spółki. Niemniej jednak
Spółka obliczy wynik tych zmian dopiero po opublikowaniu kolejnych części nowego standardu, kiedy będzie możliwe bardziej
całościowe ujęcie tematu.

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Standard ten zastępuje część dotychczas obowiązującego MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe,
regulującą problematykę skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także dotychczas obowiązującą interpretację SKI-12
Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia. Standard wprowadza zunifikowany model kontroli, który będzie stosowany
dla wszystkich jednostek, włącznie z jednostkami specjalnego przeznaczenia. W porównaniu do obecnie obowiązujących
wymogów MSR 27 po zmianach wprowadzonych przez MSSF 10 kierownictwo będzie musiało sprostać znacznym wymaganiom
dotyczącym procesu oceny, które jednostki znajdują się pod kontrolą spółki dominującej a które wobec tego należy objąć
konsolidacją. Kontrola inwestora nad podmiotem, w którym posiada on inwestycję, ma miejsce w przypadku kiedy:
– sprawuje on nad nim „władzę“ (według definicji w MSSF 10 „władza“ istnieje w przypadku, kiedy inwestor dysponuje

aktualnymi prawami dającymi mu możliwość bieżącego kierowania działaniami jednostki, które znacząco wpływają na jej
wyniki finansowe);

– z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki
finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych;

– posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, do wywierania wpływu
na wysokość swoich wyników finansowych.

Standard będzie obowiązywał począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Przeprowadzono
postępowanie akceptacyjne w Unii Europejskiej, w ramach którego zadecydowano, iż powinien być stosowany najpóźniej począwszy
od roku obrotowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r. Standard nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
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MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne
Standard ten zastąpi obecnie obowiązujący MSR 31 Wspólne przedsięwzięcia oraz SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki
– niepieniężny wkład wspólników.

Wspólna kontrola zdefiniowana została przez MSSF 11 jako umownie ustalony udział w kontroli, który występuje tylko wówczas,
gdy decyzje dotyczące istotnych działań wymagają jednogłośnej zgody stron dzielących kontrolę. Określenie „kontrola“ jest
tutaj stosowane w znaczeniu wynikającym z definicji zawartej w MSSF 10. W odróżnieniu od MSR 31, który definiuje trzy
rodzaje wspólnych ustaleń umownych, MSSF 11 rozróżnia wyłącznie następujące dwie kategorie:
– wspólne działanie – jest to wspólne ustalenie umowne, w którym strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów

i obowiązki dotyczące zobowiązań powiązanych z ustaleniem umownym. Strona wspólnego ustalenia umownego,
tzw. wspólnik wspólnego działania, ma obowiązek ujawniania wszelkich posiadanych aktywów, zobowiązań, przychodów
i kosztów, włącznie z posiadanym proporcjonalnym udziałem w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach
jednostki współkontrolowanej;

– wspólne przedsiębiorstwo – jest to wspólne ustalenie umowne, w którym strony sprawujące współkontrolę mają prawa
do aktywów netto współkontrolowanej jednostki. Wspólne przedsiębiorstwa są wykazywane metodą praw własności.
Wykazywanie wspólnych przedsiębiorstw (w myśl definicji zawartej w MSSF 11) metodą konsolidacji proporcjonalnej,
na które zezwalał MSR 31, obecnie nie jest już możliwe.

W odróżnieniu od MSR 31 struktura wspólnego ustalenia umownego nie stanowi tutaj jedynego czynnika branego pod uwagę
przy klasyfikacji jednostki do jednej z powyższych kategorii, czyli wspólnego działania lub wspólnego przedsiębiorstwa.
Zgodnie z MSSF 11 strony wspólnego ustalenia umownego powinny ocenić, czy istnieje samodzielny podmiot, a jeżeli tak,
należy wziąć pod uwagę także warunki ustalenia umownego takiego podmiotu oraz inne fakty i okoliczności.

Standard będzie obowiązywał począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. Przeprowadzono
postępowanie akceptacyjne w Unii Europejskiej, w ramach którego zadecydowano, iż powinien być stosowany najpóźniej począwszy
od roku obrotowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r. Standard nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

MSSF 12 Ujawnianie udziałów w innych jednostkach
Standard zawiera wszystkie wymagania, które pierwotnie wchodziły w skład MSR 27 (wymogi dotyczące skonsolidowanych
sprawozdań finansowych), a także MSR 28 i MSR 31. Reguluje ujawnianie informacji w informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego, począwszy od informacji o udziałach majątkowych jednostki w jednostkach zależnych, wspólnych ustaleniach
umownych, jednostkach stowarzyszonych i jednostkach strukturyzowanych. Najważniejsze informacje o charakterze
ilościowym i jakościowym, do opublikowania których zobowiązana będzie jednostka: podsumowujące informacje finansowe
o każdej jednostce zależnej ze znaczącym udziałem niekontrolującym, opis znaczących sposobów rozumowania
zastosowanych przez kierownictwo przy ocenie kontroli, współkontroli lub istotnego wpływu, ewentualnie typu wspólnych
ustaleń umownych (czyli wspólnych działań lub wspólnych przedsiębiorstw), podsumowujące informacje finansowe o każdym
indywidualnie znaczącym wspólnym lub stowarzyszonym przedsiębiorstwie oraz charakterystyka ryzyka wynikającego
z udziału jednostki w niekonsolidowanych jednostkach strukturyzowanych. Standard będzie obowiązywał od regularnego
okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. i będzie prawdopodobnie miał wpływ na informacje publikowane
przez Spółkę w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Przeprowadzono postępowanie akceptacyjne w Unii
Europejskiej, w ramach którego zadecydowano, iż powinien być stosowany najpóźniej począwszy od roku obrotowego
rozpoczynającego się 1.1.2014 r.

Jednostki inwestycyjne (nowelizacja MSSF 10, MSSF 12, MSR 27 i MSR 28)
IASB w październiku 2012 r. wydał nowelizację powyższych standardów, która będzie obowiązywała począwszy od regularnego
okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2014 r. i która reguluje inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych
oraz we wspólne przedsiębiorstwa zrealizowane przez jednostkę spełniającą definicję tzw. jednostki inwestycyjnej. Jednostka
tego typu będzie wyceniała tego rodzaju inwestycje do wartości godziwej w ramach zysku lub straty zgodnie z MSSF 9
(względnie MSR 39). To nie będzie jednak obowiązywało w przypadku inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone
świadczące usługi wyłącznie na rzecz jednostki inwestycyjnej. Inwestycje tego rodzaju będą wykazywane przy użyciu metody
praw własności. Jeżeli jednostka inwestycyjna sprawuje kontrolę nad inną jednostką inwestycyjną, wycenia inwestycję
do wartości godziwej. Niemniej jednak jej spółka dominująca, sama niebędąca jednostką inwestycyjną, nie będzie mogła już
zastosować tego sposobu księgowania. W przypadku inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsiębiorstwach
jednostki nieinwestycyjne w dalszym ciągu będą mogły przeprowadzać wycenę do wartości godziwej w ramach zysku lub
straty według MSR 28. Standard nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.
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MSSF 13 Wycena wartości godziwej
Standard ten reguluje wszelką problematykę wyceny wartości godziwej według MSSF. Nie zmienia przypadków, w których
jednostka zobowiązana jest do użycia wartości godziwej, określa tylko, w jaki sposób wartość godziwa powinna być ustalana
według MSSF, jeżeli jej użycie jest konieczne lub możliwe.

Standard MSSF 13 definiuje wartość godziwą jako „cenę w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach sprzedaży
składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania między uczestnikami rynku w dniu wyceny“ (czyli chodzi o „cenę wyjścia“).
MSSF 13 nie dotyczy płatności w formie akcji, które są księgowane według MSSF 2 Płatności w formie akcji, ani transakcji
leasingowych podlegających MSR 17 Leasing.

Standard precyzuje cały szereg zagadnień, na przykład:
– koncepcja „największego i najlepszego wykorzystania“ oraz „podstawy wyceny“ jest relewantna wyłącznie w przypadku

aktywów niefinansowych;
– przy wycenie do wartości godziwej nie można brać pod uwagę czynników blokujących (dyskonta);
– opisuje sposób określenia wartości godziwej w przypadku, kiedy rynek charakteryzuje się mniejszą aktywnością.

Standard ponadto definiuje nowe informacje, do ujawniania których jednostki będą zobowiązane w związku z opisem wyceny
do wartości godziwej w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Sensem tych informacji jest, aby użytkownicy
sprawozdania finansowego mogli lepiej zrozumieć zastosowane techniki wyceny oraz podstawę wyceny a także wpływ wyceny
do wartości godziwej na wynik gospodarczy.

Spółka obecnie dokonuje oceny wpływu nowego standardu na jej sytuację finansową i wyniki gospodarcze. Standard będzie
obowiązywał począwszy od regularnego okresu księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r.

KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych
Interpretacja ta reguluje wykazywanie kosztów usuwania odpadowych materiałów kopalnianych (usuwania nadkładu) na etapie
produkcji w kopalniach odkrywkowych. Konkretnie reguluje sposób wykazywania korzyści wynikających z usuwania nadkładu.
Jeżeli korzyści te zostają zrealizowane w ramach bieżącego okresu księgowego, koszty usuwania nadkładu muszą być ujęte
w zapasach. Jeżeli korzyść ma charakter lepszego dostępu do wydobywanego zasobu i w przypadku spełnienia niektórych
dalszych warunków koszty zdejmowania nadkładu podlegają aktywacji. Powiązane aktywa trwałe są określane jako „składnik
aktywów z tytułu usuwania nadkładu“ i ujmowane w ramach ulepszeń posiadanych aktywów. Następnie są wykazywane
według ceny nabycia lub podlegają wycenie z uwzględnieniem amortyzacji i utraty wartości, podobnie jak posiadany składnik
aktywów, w ramach którego zostały ujęte. Interpretacja ta obowiązuje począwszy od regularnego okresu księgowego
rozpoczynającego się 1.1.2013 r. i nie będzie miała żadnego wpływu na Spółkę.

Nowelizacja MSSF – harmonizacja
W maju 2012 r. IASB wydała nowelizację harmonizującą wybrane standardy księgowe. Ich celem jest wyeliminowanie
niespójności i sprecyzowanie niektórych sformułowań. Nowelizacje te obowiązują począwszy od regularnego okresu
księgowego rozpoczynającego się 1.1.2013 r. i nie będą miały żadnego wpływu na sytuację finansową Spółki ani na jej wyniki
gospodarcze.

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Według tej nowelizacji jednostka, która w przeszłości zaprzestała stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej a obecnie zdecyduje się na ich ponowne zastosowanie (ewentualnie ma taki obowiązek), może zrobić to na dwa
sposoby: reaplikacja MSSF 1 lub retrospektywne zastosowanie całych MSSF, przy którym dane przetwarza się w taki sposób,
jak gdyby jednostka nigdy nie zaprzestała stosowania MSSF.

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
Nowelizacja wyjaśnia różnicę pomiędzy nieobowiązkowymi / dodatkowymi danymi porównawczymi oraz danymi porównawczymi
w minimalnym zakresie. Minimalny zakres zazwyczaj obejmuje dane za poprzedni rok obrotowy.

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
Nowelizacja stanowi, iż większe części zapasowe oraz sprzęt serwisujący, mieszczące się w zakresie definicji rzeczowych
aktywów trwałych (gruntów, budynków i urządzeń), nie powinny być klasyfikowane jako zapasy.

MSR 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie
Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą podatek dochodowy oraz udziały w zysku dystrybuowane właścicielom
powinny być wykazywane zgodnie z MSR 12 Podatek dochodowy.

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
Nowelizacja harmonizuje wymagany zakres danych, które jednostki powinny ujawniać w śródrocznym sprawozdaniu
finansowym, dotyczących łącznych aktywów segmentu, z wymogami dotyczącymi łącznych pasywów segmentu a także
zapewnia spójność informacji w śródrocznym i zwyczajnym sprawozdaniu finansowym.
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3. Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość rzeczowych aktywów trwałych, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Budynki Maszyny, przyrządy Grunty i inne Razem 2012 r. Razem 2011 r.
i budowle i sprzęt

Koszt nabycia – saldo na dzień 1 stycznia 83 029 228 785 1 192 313 006 305 523
Nabycie 5 367 17 576 64 23 007 7 829

Zbycie -207 -6 819 -5 -7 031 -799

Zmiana skapitalizowanej części rezerw -20 4 941 – 4 921 453

Wkłady i pozostałe operacje -2 962 -12 736 -66 -15 764 –

Koszt nabycia – saldo na dzień 31 grudnia 85 207 231 747 1 185 318 139 313 006
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
oraz odpisy aktualizujące –
saldo na dzień 1 stycznia -40 934 -143 190 – -184 124 -172 285
Odpisy amortyzacyjne -2 239 -10 799 – -13 038 -12 624

Wartość rezydualna w momencie zbycia -9 -114 – -123 -27

Wkłady i pozostałe operacje 2 261 12 295 – 14 556 –

Zbycie 207 6 819 – 7 026 797

Zmiana odpisów aktualizujących – – – – 15

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
oraz odpisy aktualizujące –
saldo na dzień 31 grudnia -40 714 -134 989 – -175 703 -184 124
Rzeczowe aktywa trwałe, netto 44 493 96 758 1 185 142 436 128 882

Środki trwałe w budowie to w szczególności inwestycje materialne w elektrowniach Ledvice, Prunéřov, Počerady oraz Temelín.

4. Długoterminowe aktywa finansowe, netto

Wartość długoterminowych aktywów finansowych, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży o ograniczonej możliwości dysponowania 8 809 8 237

Konta bankowe o ograniczonej możliwości dysponowania 1 446 909

Aktywa finansowe o ograniczonej możliwości dysponowania razem 10 255 9 146

Udziałowe papiery wartościowe i udziały, netto 162 125 144 360

Inwestycja w spółce Dalkia 3 166 3 166

Inwestycja w spółce Pražská teplárenská – 11 963

Udzielone pożyczki 16 358 20 706

Instrumenty pochodne 2 770 3 030

Inne należności długoterminowe, łącznie z zaliczkami 38 57

Długoterminowe aktywa finansowe w toku pozyskiwania 2 946 –

Razem 197 658 192 428

Wartość nabywanych długoterminowych aktywów finansowych obejmuje dotychczas poniesione koszty przebiegających
akwizycji oraz przypadki podwyższenia kapitału zakładowego jednostek zależnych i wspólnych przedsiębiorstw, które na dzień
31.12. danego roku nie było zarejestrowane w rejestrze podmiotów gospodarczych.

W czerwcu 2012 r. Spółka pozyskała 100% udział w spółce Energotrans, a.s. dostarczającej ciepło z Mělníka do Pragi. Cena
nabycia została częściowo uregulowana poprzez kompensację w poczet inwestycji w spółce Pražská teplárenská. W tym
samym okresie Grupa ČEZ sprzedała posiadany 50% udział w niemieckiej spółce MIBRAG prowadzącej wydobycie węgla
(posiadanej za pośrednictwem spółki zależnej Severočeské doly a.s.) spółce Energetický a průmyslový holding, a.s. Jako część
składową aktywów związanych z udziałem w spółce MIBRAG spółka sprzedała także projekt budowy nowej elektrowni
zasilanej Profen. Spółka wykazała ten projekt o wartości 1 031 mln CZK na dzień 31.12.2011 r. w ramach aktywów
sklasyfikowanych jako utrzymywane w celu sprzedaży.

Zmiany w zakresie odpisów aktualizujących wartość udziałowych papierów wartościowych i udziałów (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Saldo na dzień 1 stycznia 13 810 11 363
Zaksięgowanie 1 104 2 447

Wyksięgowanie -30 –

Saldo na dzień 31 grudnia 14 884 13 810
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W 2012 r. Spółka zaksięgowała odpis aktualizujący wartość udziału w spółce CEZ Shpërndarje Sh.A. do wysokości 100 %
wartości inwestycji ze względu na to, że wykazywany kapitał własny tej jednostki zależnej długookresowo miał wartość ujemną
(patrz nota 29).

W 2012 r. Spółka ponadto zaksięgowała odpis aktualizujący w wysokości 290 mln CZK dotyczący inwestycji finansowej
w CEZ Distributie S.A. w związku z utratą wartości firmy wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

W 2011 r. Spółka natomiast zaksięgowała odpis aktualizujący w wysokości 2 330 mln CZK dotyczący udziałów w spółce
CEZ Shpërndarje Sh.A. w związku z utratą wartości firmy wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Terminy zapadalności udzielonych pożyczek oraz pozostałych należności długoterminowych, netto wynikające z umów

na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Udzielone Inne należności Udzielone Inne należności

pożyczki długoterminowe pożyczki długoterminowe
1–2 lat 8 329 38 1 909 55

2–3 lat 1 320 – 5 530 –

3–4 lat 1 489 – 805 2

4–5 lat 1 320 – 805 –

ponad 5 lat 3 900 – 11 657 –

Razem 16 358 38 20 706 57

Struktura udzielonych pożyczek i pozostałych należności długoterminowych, netto, według efektywnej stopy procentowej

na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Udzielone Inne należności Udzielone Inne należności

pożyczki długoterminowe pożyczki długoterminowe
mniej niż 2,00 % – 37 – 57

od 2,00 % do 2,99 % 6 436 1 214 –

od 3,00 % do 3,99 % 4 515 – 741 –

od 4,00 % do 4,99 % 36 – 4 283 –

ponad 4,99 % 5 371 – 15 468 –

Razem 16 358 38 20 706 57

Struktura udzielonych pożyczek i pozostałych należności długoterminowych, netto, według waluty na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Udzielone Inne należności Udzielone Inne należności

pożyczki długoterminowe pożyczki długoterminowe
CZK 9 179 24 14 879 31

EUR 6 574 12 5 037 25

PLN 605 1 790 –

USD – 1 – 1

Razem 16 358 38 20 706 57

4.1. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone oraz we wspólne przedsiębiorstwa
W ciągu 2012 r. założono lub zakupiono kilka jednostek zależnych:
Energotrans, a.s. (100 %), Elektrárna Mělník III, a. s. (100 %), Elektrárna Tisová, a.s. (100 %) oraz Elektrárna Dětmarovice, a.s.
(100 %).

W 2012 r. wydzielono przedsiębiorstwo elektrownia Počerady do samodzielnej spółki i równocześnie podwyższono jej kapitał
zakładowy poprzez aport części przedsiębiorstwa.

Z dniem 1.10.2012 r. przeprowadzono podział przez wydzielenie spółki Teplárna Trmice, a.s., do spółki ČEZ Teplárenská, a.s.

W wyniku fuzji przez połączenie i podziału przez wydzielenie na dzień 1.11.2012 r. na spółkę ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
jako na spółkę przejmującą przeniesiono majątek zamykanych spółek eEnergy Ralsko a.s., eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s.,
eEnergy Hodonín a.s., FVE Vranovská Ves a.s., GENTLEY a.s., 3 L invest a.s., AREA-GROUP CL a.s., DOMICA FPI s.r.o.
oraz wydzieloną część spółki ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. W wyniku tego nastąpiło zwiększenie udziału w spółce
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. do 98,63 %.

W 2012 r. poprzez wkłady pieniężny podwyższono kapitał zakładowy spółki CEZ Hungary Ltd.

W 2012 r. zlikwidowano spółki New Kosovo Energy L.L.C., CEZ Laboratories Bulgaria EOOD – in liquidation
oraz CEZ FINANCE B.V.
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Jednostki zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsiębiorstwa i pozostałe udziały majątkowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
podano w następującym zestawieniu:

Na dzień 31.12.2012 r.

Spółka Siedziba Udział Udział Dywidendy
mln CZK % mln CZK

ČEZ Distribuce, a. s. Republika Czeska 31 415 100,00 4 500

Energotrans, a.s. Republika Czeska 17 986 100,00 –

Severočeské doly a.s. Republika Czeska 14 312 100,00 1 707

CEZ Distributie S.A. Rumunia 13 780 100,00 696

CEZ Finance Ireland Ltd. Irlandia 9 025 100,00 –

TEC Varna EAD Bułgaria 8 856 100,00 280

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD Bułgaria 8 688 67,00 –

Akenerji Elektrik Üretim A.S. Turcja 7 580 37,36 –

Tomis Team S.R.L. Rumunia 6 657 100,00 –

CEZ Poland Distribution B.V. Holandia 6 240 100,00 –

CEZ Silesia B.V. Holandia 5 788 100,00 –

Teplárna Trmice, a.s. Republika Czeska 5 013 100,00 –

ČEZ Správa majetku, s.r.o. Republika Czeska 4 960 100,00 260

ČEZ Teplárenská, a.s. Republika Czeska 4 452 100,00 350

ČEZ ICT Services, a. s. Republika Czeska 4 391 100,00 1 796

ČEZ Bohunice a.s. Republika Czeska 3 592 100,00 –

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Republika Czeska 3 457 98,63 –

CEZ Shpërndarje Sh.A. Albania 3 028 76,00 –

Elektrárna Chvaletice a.s. Republika Czeska 2 739 100,00 821

Akcez Enerji A.S. Turcja 1 744 27,50 –

Ovidiu Development S.R.L. Rumunia 1 643 95,00 –

Elektrárna Počerady, a.s. Republika Czeska 1 260 100,00 –

ČEZ Prodej, s.r.o. Republika Czeska 1 100 100,00 1 688

ŠKODA PRAHA a.s. Republika Czeska 987 100,00 100

CEZ Bulgarian Investments B.V. Holandia 973 100,00 –

CM European Power International B.V. Holandia 949 50,00 –

CEZ Vanzare S.A. Rumunia 817 100,00 –

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Republika Czeska 728 100,00 469

Energetické centrum s.r.o. Republika Czeska 679 100,00 39

CEZ Slovensko, s.r.o. Słowacja 557 100,00 –

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Republika Czeska 422 100,00 –

ČEZ Energo, s.r.o. Republika Czeska 401 50,10 –

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Republika Czeska 389 100,00 –

CM European Power Slovakia s.r.o. Słowacja 295 24,50 –

PPC Úžín, a.s. Republika Czeska 220 100,00 –

ČEZ Měření, s.r.o. Republika Czeska 217 100,00 203

ČEZ Logistika, s.r.o. Republika Czeska 200 100,00 385

ÚJV Řež, a. s. 1) Republika Czeska 185 52,46 –

LOMY MOŘINA spol. s r.o. Republika Czeska 169 51,05 6

CEZ Hungary Ltd. Węgry 158 100,00 –

NERS d.o.o. Bośnia i Hercegowina 152 51,00 –

CEZ Romania S.A. Rumunia 91 100,00 –

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Republika Czeska 85 99,90 –

CEZ RUS OOO Rosja 73 100,00 –

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Republika Czeska 55 39,25 –

CEZ Polska sp. z o.o. Polska 50 100,00 –

Pozostałe 451 – 993

Razem 177 009
Odpis aktualizujący -14 884

Razem, netto 162 125

1) Spółka Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. w 2012 r. zmieniła nazwę na ÚJV Řež, a. s.
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Na dzień 31.12.2011 r.

Spółka Siedziba Udział Udział Dywidendy
mln CZK % mln CZK

ČEZ Distribuce, a. s. Republika Czeska 32 180 100,00 5 900

Severočeské doly a.s. Republika Czeska 14 312 100,00 1 507

CEZ Distributie S.A. Rumunia 13 780 100,00 1 044

CEZ Finance Ireland Ltd. Irlandia 9 025 100,00 –

TEC Varna EAD Bułgaria 8 847 100,00 1 167

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD Bułgaria 8 688 67,00 –

Akenerji Elektrik Üretim A.S. Turcja 7 580 37,36 –

Tomis Team S.R.L. Rumunia 6 657 100,00 –

CEZ Poland Distribution B.V. Holandia 6 240 100,00 65

CEZ Silesia B.V. Holandia 5 788 100,00 289

Teplárna Trmice, a.s. Republika Czeska 5 700 100,00 –

ČEZ Správa majetku, s.r.o. Republika Czeska 4 960 100,00 844

ČEZ ICT Services, a. s. Republika Czeska 4 391 100,00 750

ČEZ Teplárenská, a.s. Republika Czeska 3 764 100,00 –

ČEZ Bohunice a.s. Republika Czeska 3 592 100,00 –

CEZ Shpërndarje Sh.A. Albania 3 028 76,00 –

Elektrárna Chvaletice a.s. Republika Czeska 2 739 100,00 –

Akcez Enerji A.S. Turcja 1 744 27,50 –

Ovidiu Development S.R.L. Rumunia 1 643 95,00 –

ČEZ Prodej, s.r.o. Republika Czeska 1 100 100,00 1 529

ŠKODA PRAHA a.s. Republika Czeska 987 100,00 150

CEZ Bulgarian Investments B.V. Holandia 973 100,00 –

CM European Power International B.V. Holandia 949 50,00 –

GENTLEY a.s. Republika Czeska 870 100,00 –

CEZ Vanzare S.A. Rumunia 817 100,00 –

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Republika Czeska 791 99,90 –

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Republika Czeska 728 100,00 533

Energetické centrum s.r.o. Republika Czeska 679 100,00 –

3 L invest a.s. Republika Czeska 559 99,64 –

ČEZ Energetické služby, s.r.o. Republika Czeska 422 100,00 –

ČEZ Energo, s.r.o. Republika Czeska 401 50,10 –

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Republika Czeska 389 100,00 –

eEnergy Ralsko a.s. Republika Czeska 348 100,00 –

CEZ Slovensko, s.r.o. Słowacja 302 100,00 –

CM European Power Slovakia s.r.o. Słowacja 295 24,50 –

AREA-GROUP CL a.s. Republika Czeska 255 99,61 –

DOMICA FPI s.r.o. Republika Czeska 252 99,92 –

FVE Vranovská Ves a.s. Republika Czeska 224 100,00 –

PPC Úžín, a.s. Republika Czeska 220 100,00 –

ČEZ Měření, s.r.o. Republika Czeska 217 100,00 179

ČEZ Logistika, s.r.o. Republika Czeska 200 100,00 504

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Republika Czeska 185 52,46 –

LOMY MOŘINA spol. s r.o. Republika Czeska 169 51,05 –

NERS d.o.o. Bośnia i Hercegowina 152 51,00 –

eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s. Republika Czeska 134 100,00 –

CEZ Romania S.A. Rumunia 91 100,00 –

eEnergy Hodonín a.s. Republika Czeska 77 100,00 –

Pozostałe 726 – 275

Razem 158 170
Odpis aktualizujący -13 810

Razem, netto 144 360
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4.2. Aktywa finansowe o ograniczonej możliwości dysponowania
Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania wynosiła odpowiednio
10 255 mln CZK oraz 9 146 mln CZK. W tej pozycji wykazywane są środki zawiązanych rezerw na rekultywacje i sanacje
składowisk odpadów, lokaty na rachunkach bankowych, gwarantujących według umów z odpowiednimi bankami płynność
Spółki oraz środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowiące rezerwy na wycofanie z eksploatacji
urządzeń jądrowych zgodnie z ustawą regulującą wykorzystanie energii atomowej, które w myśl przepisów prawa mogą być
lokowane tylko na rachunkach bankowych o ograniczonej możliwości dysponowania oraz w lokatach terminowych
i obligacjach państwowych.

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość aktywów finansowych przeznaczonych na rezerwy do celów rekultywacji i sanacji
składowisk wynosiła odpowiednio 268 mln CZK i 436 mln CZK. Aktywa finansowe przeznaczone do finansowania wycofania
urządzeń jądrowych z eksploatacji wykazano w wysokości odpowiednio 9 932 mln CZK oraz 8 522 mln CZK na dzień
31.12.2012 i 2011 r.

5. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, netto na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Oprogramowanie Prawa i inne Razem 2012 r. Razem 2011 r.
Koszt nabycia – na dzień 1 stycznia 1 161 1 069 2 230 2 159
Nabycie 211 72 283 110

Zbycie -26 -6 -32 -24

Wkłady i pozostałe operacje 13 – -13 -15

Koszt nabycia – na dzień 31 grudnia 1 333 1 135 2 468 2 230
Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia -1 056 -745 -1 801 -1 610
Odpisy amortyzacyjne -99 -124 -223 -215

Zbycie 26 6 32 24

Wkłady i pozostałe operacje 12 – 12 –

Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia -1 117 -863 -1 980 -1 801
Wartości niematerialne i prawne, netto 216 272 488 429

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartości niematerialne i prawne wykazane w bilansie obejmowały także wartości niematerialne
i prawne w toku pozyskiwania o wartości odpowiednio 116 mln CZK i 149 mln CZK.

6. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Zestawienie środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bieżących w bankach 1 641 1 822

Krótkoterminowe papiery wartościowe – 660

Lokaty terminowe 7 174 13 448

Razem 8 815 15 930

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmowały salda w walutach obcych w wysokości
odpowiednio 2 723 mln CZK oraz 4 010 mln CZK.

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. średnia ważona stopa procentowa dla lokat terminowych wynosiła odpowiednio
1,17 % oraz 1,64 %. Średnia ważona stóp procentowych wynosiła 1,52 % w 2012 r. oraz 1,76 % w 2011 r.
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7. Należności krótkoterminowe, netto

Należności krótkoterminowe, netto na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Należności z tytułu dostaw i usług 36 099 35 437
Pożyczki krótkoterminowe 21 162 8 266
Podatki i opłaty, za wyjątkiem podatku dochodowego 353 1 253
Inne należności 1 925 3 075
Odpis aktualizujący wartość należności -3 307 -1 750
Razem 56 232 46 281

Informacje o należnościach wobec jednostek powiązanych podano w nocie 25.

W 2012 r. zaksięgowano odpisy aktualizujące wartość należności wobec spółki zależnej w Albani w pełnej wysokości (patrz nota 29).

Wiekowanie należności krótkoterminowych, netto na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Nieprzeterminowane 55 739 45 818
Przeterminowane 1)

mniej niż 3 miesiące 393 256
3–6 miesięcy 25 138
6–12 miesięcy 75 69
Razem 56 232 46 281

1) Należności przeterminowane obejmują należności netto, do których Spółka zaksięgowała odpisy aktualizujące, stosując identyczną metodę dla wszystkich
podobnych należności bez indywidualnego znaczenia.

Zmiany w zakresie odpisów aktualizujących należności (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Saldo na dzień 1 stycznia 1 750 1 622
Zaksięgowanie 1 809 906
Wyksięgowanie -220 -832
Różnice kursowe -32 54
Saldo na dzień 31 grudnia 3 307 1 750

8. Uprawnienia emisyjne

W poniższej tabeli podano dane dotyczące nabycia, zbycia i stanów uprawnień oraz kredytów emisyjnych w latach 2012 i 2011,
względnie na dzień 31.12.2012 i 2011 r., w jednostkach ilościowych (tys. ton) oraz wycenę tych zmian i stanów:

2012 r. 2011 r.
tys. ton mln CZK tys. ton mln CZK

Uprawnienia i kredyty emisyjne przyznane oraz zakupione
do celów pokrycia emisji
Stan przyznanych uprawnień oraz uprawnień i kredytów
zakupionych do celów pokrycia emisji na dzień 1 stycznia 33 678 4 968 28 470 1 681
Przydział uprawnień emisyjnych 31 992 1 901 31 992 3 296
Aport części przedsiębiorstwa do spółki
Elektrárna Počerady, a.s. -6 697 -538 – –
Umorzenie uprawnień w rejestrze -29 107 -2 471 -29 829 -1 292
Zakupy uprawnień emisyjnych 8 058 4 389 6 505 2 591
Sprzedaż uprawnień emisyjnych -2 996 -241 -1 235 -485
Zakupy kredytów emisyjnych 13 970 1 249 – –
Sprzedaż kredytów emisyjnych -5 662 -1 016 – –
Przeklasyfikowanie do kategorii uprawnień i kredytów
emisyjnych przeznaczonych do obrotu -436 -171 -2 225 -823
Stan przyznanych uprawnień oraz uprawnień i kredytów
zakupionych do celów pokrycia emisji na dzień 31 grudnia 42 800 8 070 33 678 4 968
Uprawnienia oraz kredyty emisyjne przeznaczone do obrotu
Stan uprawnień i kredytów przeznaczonych do obrotu
na dzień 1 stycznia 297 39 1 569 471
Umorzenie uprawnień w rejestrze -296 -29 – –
Zakupy uprawnień emisyjnych 22 949 5 082 4 351 1 652
Sprzedaż uprawnień emisyjnych -11 349 -2 680 -6 550 -2 277
Zakupy kredytów emisyjnych 4 557 22 3 822 1 288
Sprzedaż kredytów emisyjnych -10 -1 -5 120 -1 716
Przeniesienie z kategorii uprawnień i kredytów
emisyjnych przeznaczonych do pokrycia emisji 436 171 2 225 823
Wycena do wartości godziwej – -636 – -202
Stan uprawnień i kredytów przeznaczonych do obrotu
na dzień 31 grudnia 16 584 1 968 297 39
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W latach 2012 i 2011 całkowite emisje Spółki wynosiły odpowiednio 19 680 tys. i 29 403 tys. ton CO2. Na dzień 31.12.2012
i 2011 r. Spółka wykazała rezerwę na uprawnienia emisyjne w wysokości odpowiednio 1 580 mln CZK i 3 198 mln CZK (patrz
noty 2.10 i 18).

W poniższej tabeli podsumowano wpływ transakcji uprawnieniami emisyjnymi na wynik gospodarczy za 2012 i 2011 r. (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zysk ze sprzedaży przyznanych uprawnień emisyjnych 488 –

Zysk / strata ze sprzedaży uprawnień emisyjnych, netto 83 -169

Strata ze sprzedaży uprawnień zakupionych w celu pokrycia emisji, netto – -265

Strata ze sprzedaży kredytów emisyjnych, netto -320 -649

Strata / zysk z instrumentów pochodnych, netto -783 303

Umorzenie uprawnień i kredytów emisyjnych w rejestrze -197 -1 026

Wycena do wartości godziwej -636 -202

Zawiązanie rezerw na uprawnienia emisyjne – -169

Rozwiązanie rezerw na uprawnienia emisyjne 169 2 180

Zysk / strata związana z uprawnieniami i kredytami emisyjnymi razem -1 196 3

Koszty związane z podatkiem od darowizn obciążającym przyznane uprawnienia emisyjne wykazano w wierszu „Pozostałe
koszty i przychody finansowe, netto“ (patrz noty 2.10 i 23).

9. Pozostałe aktywa finansowe, netto

Pozostałe aktywa finansowe, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Instrumenty pochodne 26 793 20 543

Udziałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 737 4 538

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 9 339 3 166

Razem 36 869 28 247

W pozycji „Instrumenty pochodne“ wykazano dodatnią wartość godziwą tych instrumentów, w szczególności z obrotu energią
elektryczną.

Udziałowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży obejmują przede wszystkim fundusze powiernicze rynku pieniężnego
denominowane w EUR.

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności są denominowane w CZK i ich oprocentowanie
wynosi 1–2 %.

10. Pozostałe aktywa obrotowe

Pozostałe aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Naliczone dochody i rozliczenia międzyokresowe czynne 402 1 633

Marża z tytułu transakcji na PXE innych niż instrumenty pochodne – 11

Udzielone zaliczki 597 341

Razem 999 1 985

Marża z tytułu transakcji zawartych na PXE innych niż instrumenty pochodne stanowi marżę netto zapłaconą giełdzie energii
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. („PXE“) lub przez tę giełdę energii z tytułu przyszłych zakupów i sprzedaży
energii elektrycznej z fizyczną dostawą po dniu bilansowym. W 2012 r. wartość tych zaliczek jest ujemna, została więc
wykazana w ramach pozycji „Pozostałe pasywa“ (patrz nota 18).
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11. Kapitał własny

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2012 r. zapisany w rejestrze podmiotów gospodarczych wynosi 53 798 975 900 CZK.
Składa się z 537 989 759 sztuk akcji o wartości nominalnej 100 CZK. Wszelkie akcje zostały w całości opłacone, są to akcje
zdematerializowane, na okaziciela i zarejestrowane.

Zmiany w zakresie akcji własnych w 2012 i 2011 r. (w szt.)

2012 r. 2011 r.
Liczba akcji własnych na początku okresu 3 875 021 4 085 021

Sprzedaż akcji własnych – -210 000

Liczba akcji własnych na końcu okresu 3 875 021 3 875 021

Akcje własne są wykazywane w bilansie według ceny nabycia jako pozycja obniżająca kapitał własny.

Czeskie prawo wymaga od spółek akcyjnych tworzenia kapitału zapasowego na pokrycie ewentualnych strat. Wpłaty na ten
fundusz w pierwszym roku, w którym Spółka wypracuje zysk, powinny wynosić 20 % zysku netto, natomiast w następnych
latach 5 % zysku netto, dopóki fundusz ten nie osiągnie 20 % kapitału zakładowego. Kapitał ten można wykorzystać wyłącznie
na pokrycie ewentualnych strat. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. saldo tego kapitału wynosiło 16 227 mln CZK i zostało wykazane
w ramach niepodzielonego zysku i kapitałów zapasowych. Saldo kapitału zapasowego obejmuje także koszt nabycia akcji
własnych (4 382 mln CZK na dzień 31.12.2012 i 2011 r. ) wykazywany w okresie posiadania akcji własnych w korespondencji
z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych.

W 2012 i 2011 r. uchwalono wypłatę dywidend w wysokości odpowiednio 45 CZK i 50 CZK za jedną akcję. Dywidenda z zysku
za 2012 r. zostanie uchwalona na walnym zgromadzeniu Spółki, które powinno odbyć się w pierwszym półroczu 2013 r.

Zarządzanie strukturą kapitałową
Głównym celem Spółki w zakresie zarządzania strukturą kapitałową jest utrzymanie posiadanego ratingu i zdrowej relacji
pomiędzy kapitałem własnym a obcym, pozytywnie wpływającej na działalność gospodarczą Spółki i maksymalizującej wartość
akcji. Spółka śledzi strukturę kapitałową i dokonuje jej zmian, uwzględniając zmiany w środowisku rynkowym.

Do tego celu stosuje głównie wskaźnik zadłużenie netto / EBITDA. Ze względu na aktualną strukturę i stabilność przepływów
finansowych Grupy celem jest utrzymywanie tego wskaźnika poniżej granicy 2,3. Ponadto Spółka wykorzystuje w tym zakresie
wskaźnik całkowite zadłużenie / całkowity kapitał. Celem Spółki jest długookresowe utrzymywanie wartości tego wskaźnika
poniżej 50 %.

EBITDA obejmuje zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami powiększony o odpisy amortyzacyjne.
Całkowite zadłużenie obejmuje zadłużenie długoterminowe łącznie z częścią do zapłaty w ciągu jednego roku oraz kredyty
krótkoterminowe. Zadłużenie netto to całkowite zadłużenie pomniejszone o środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz
aktywa finansowe o bardzo dużej płynności. Całkowity kapitał to kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej powiększony o całkowite zadłużenie.

Spółka śledzi i ocenia podane wskaźniki na podstawie danych skonsolidowanych (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zadłużenie długoterminowe 188 111 183 949

Kredyty krótkoterminowe 4 784 5 500

Zadłużenie całkowite 192 895 189 449
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -17 957 -22 062

Aktywa finansowe o bardzo dużej płynności -13 910 -11 190

Zadłużenie netto 161 028 156 197
Zysk przed opodatkowaniem oraz pozostałymi kosztami i przychodami 57 931 61 542

Odpisy amortyzacyjne 27 578 25 770

EBITDA 85 509 87 312
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 250 235 226 825

Zadłużenie całkowite 192 895 189 449

Całkowity kapitał 443 130 416 274
Zadłużenie netto / EBITDA 1,88 1,79
Zadłużenie całkowite / Całkowity kapitał 43,5 % 45,5 %
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12. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
4,125% euroobligacje o terminie zapadalności w 2013 r. (372 mln EUR) 1) 9 345 12 863

5,125% euroobligacje o terminie zapadalności w 2012 r. (278 mln EUR) 2) – 12 891

6,000% euroobligacje o terminie zapadalności w 2014 r. (600 mln EUR) 15 048 15 419

3,005% euroobligacje o terminie zapadalności w 2038 r. (12 000 mln JPY) 2 653 3 087

5,825% euroobligacje zerokuponowe o terminie zapadalności w 2038 r. (6 mln EUR) 34 33

5,750% euroobligacje o terminie zapadalności w 2015 r. (600 mln EUR) 15 054 15 436

2,845% euroobligacje o terminie zapadalności w 2039 r. (8 000 mln JPY) 1 770 2 060

5,000% euroobligacje o terminie zapadalności w 2021 r. (750 mln EUR) 18 804 19 292

6M Euribor + 1,25% euroobligacje o terminie zapadalności w 2019 r. (50 mln EUR) 1 253 1 285

3M Libor + 0,70% euroobligacje o terminie zapadalności w 2012 r. (100 mln USD) – 1 992

6M Pribor + 0,62% euroobligacje o terminie zapadalności w 2012 r. (3 000 mln CZK) – 2 999

4,875% euroobligacje o terminie zapadalności w 2025 r. (750 mln EUR) 18 755 19 239

4,500% euroobligacje o terminie zapadalności w 2020 r. (750 mln EUR) 18 656 19 119

2,160% euroobligacje o terminie zapadalności w 2023 r. (11 500 mln JPY) 2 545 2 962

4,600% euroobligacje o terminie zapadalności w 2023 r. (1 250 mln CZK) 1 247 1 247

3,625% euroobligacje o terminie zapadalności w 2016 r. (500 mln EUR) 12 493 12 798

2,150%*IRp euroobligacje o terminie zapadalności w 2021 r. (100 mln EUR) 2 514 2 580

4,102 % euroobligacje o terminie zapadalności w 2021 r. (50 mln EUR) 1 252 1 284

4,375% euroobligacje o terminie zapadalności w 2042 r. (50 mln EUR) 1 230 –

4,500% euroobligacje o terminie zapadalności w 2047 r. (50 mln EUR) 1 230 –

4,383% euroobligacje o terminie zapadalności w 2047 r. (80 mln EUR) 2 011 –

3M Euribor + 0,36% euroobligacje o terminie zapadalności w 2014 r. (150 mln EUR) 3 771 –

4,250% U.S. obligacje o terminie zapadalności w 2022 r. (700 mln USD) 13 193 –

5,625% U.S. obligacje o terminie zapadalności w 2042 r. (300 mln USD) 5 649 –

4,500% obligacje zarejestrowane o terminie zapadalności w 2030 r. (40 mln EUR) 982 1 006

4,750% obligacje zarejestrowane o terminie zapadalności w 2023 r. (40 mln EUR) 991 1 016

4,700% obligacje zarejestrowane o terminie zapadalności w 2032 r. (40 mln EUR) 999 –

4,270% obligacje zarejestrowane o terminie zapadalności w 2047 r. (61 mln EUR) 1 506 –

9,220% obligacje o terminie zapadalności w 2014 r. (2 500 mln CZK) 3) 2 499 2 499

Obligacje razem 155 484 151 107
Część do zapłaty w ciągu jednego roku -9 345 -17 882

Obligacje bez części do zapłaty podczas jednego roku 146 139 133 225
Długoterminowe kredyty bankowe
mniej niż 2,00 % p. a. 16 794 470

od 2,00 % do 2,99 % p. a. – 12 384

Długoterminowe kredyty bankowe razem 16 794 12 854
Część do zapłaty w ciągu jednego roku -1 626 -786

Kredyty długoterminowe bankowe bez części do zapłaty w ciągu jednego roku 15 168 12 068

Zadłużenie długoterminowe razem 172 278 163 961
Część do zapłaty w ciągu jednego roku -10 971 -18 668

Zadłużenie długoterminowe bez części do zapłaty w ciągu jednego roku 161 307 145 293

1) Pierwotna wartość nominalna emisji (500 mln EUR) została w styczniu 2012 r. obniżona o wartość nominalną odkupionych obligacji własnych w wysokości
128 mln EUR.

2) Pierwotna wartość nominalna emisji (500 mln EUR) została w styczniu 2012 r. obniżona o wartość nominalną odkupionych obligacji własnych w wysokości
222 mln EUR.

3) Od 2006 r. stopa procentowa określana jest na podstawie wskaźnika cen konsumpcyjnych w Republice Czeskiej plus 4,20 %. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
wynosiła ona odpowiednio 6,6 % oraz 6,5 %.

W przypadku kredytów o stałej stopie procentowej powyższe stopy procentowe stanowią wartości historyczne,
natomiast w przypadku kredytów o ruchomej stopie procentowej podano aktualne wartości obowiązujące na rynku.
Na rzeczywistą stopę odsetkową wpływa zabezpieczenie ryzyka kredytowego wykorzystywane przez Spółkę.

Wszelkie zobowiązania długoterminowe ujęto w walucie, w której są one denominowane, natomiast powiązane instrumenty
zabezpieczające wykazano zgodnie z metodyką opisaną w nocie 2.17.

Zadłużenie długoterminowe według terminów zapadalności (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Spłaty w ciągu jednego roku 10 971 18 668

Spłaty od 1 do 2 lat 22 856 14 525

Spłaty od 2 do 3 lat 17 262 19 496

Spłaty od 3 do 4 lat 14 701 17 014

Spłaty od 4 do 5 lat 2 208 14 376

W późniejszych latach 104 280 79 882

Zadłużenie długoterminowe razem 172 278 163 961
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Zadłużenie długoterminowe według walut (w mln)

2012 r. 2011 r.
Waluta obca CZK Waluta obca CZK

EUR 5 668 142 486 5 684 146 645

USD 989 18 842 100 1 992

JPY 31 487 6 968 31 487 8 109

CZK – 3 982 – 7 215

Zadłużenie długoterminowe razem 172 278 163 961

W związku z zadłużeniem długoterminowym Spółka narażona jest na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. W następującej
tabeli przedstawiono zestawienie zobowiązań długoterminowych o ruchomej stopie procentowej na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
w podziale na grupy według czasu, na który określona została stała stopa procentowa, bez uwzględnienia zabezpieczeń (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zadłużenie długoterminowe z ruchomą stopą procentową
określoną na okres 1–3 miesięcy 4 006 471

określoną na okres 3 miesięcy – 1 roku 20 311 21 159

Zadłużenie długoterminowe z ruchomą stopą procentową razem 24 317 21 630
Zadłużenie długoterminowe ze stałą stopą procentową 147 961 142 331
Zadłużenie długoterminowe razem 172 278 163 961

Zadłużeniu długoterminowemu ze stałą stopą procentową towarzyszy ryzyko zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych.
Informacje dotyczące wartości godziwej instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem finansowym podano w nocie 13 i 14.

Spółka zawarła umowy kredytowe zawierające pewne wymogi w zakresie wskaźników finansowych związanych z zadłużeniem
i płynnością. W 2012 i 2011 r. Spółka wywiązała się z wszelkich zobowiązań dotyczących wskaźników określonych w umowach.

13. Wartość godziwa instrumentów finansowych

Wartość godziwą zdefiniowano jako kwotę, za jaką dany składnik majątku mógłby zostać wymieniony na warunkach transakcji
rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami, nie chodzi więc o sprzedaż wymuszoną lub związaną
z likwidacją. Wartości godziwe są określane na podstawie notowań rynkowych albo modeli zdyskontowanych przepływów
pieniężnych lub modeli wyceny opcji.

Spółka stosuje następujące metody wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych, przyjmując odpowiednie założenia:

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
W przypadku środków pieniężnych i pozostałych obrotowych aktywów finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości
bilansowej, w związku z relatywnie krótkimi okresami zapadalności tych aktywów.

Krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Wartość godziwa krótkoterminowych udziałowych i dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu określana
jest na podstawie ich ceny rynkowej.

Inwestycje finansowe
Wartość godziwa inwestycji finansowych, będących w obrocie na aktywnym rynku, określana jest na podstawie notowań
rynkowych. W przypadku inwestycji finansowych, których wartości godziwej nie można wiarygodnie określić, Spółka rozważała
zastosowanie odpowiedniego modelu wyceny. Z powodu dużego zakresu szacowanych wartości godziwych i możliwych metod
oszacowań zadecydowano jednak o przyjęciu założenia zgodności wartości godziwej z wartością bilansową.

Należności i zobowiązania
Ze względu na relatywnie krótki okres zapadalności w przypadku należności i zobowiązań przyjmuje się, iż ich wartość
godziwa jest zgodna z bilansową.

Kredyty krótkoterminowe
W przypadku kredytów krótkoterminowych, ze względu na krótki termin ich zapadalności, przyjmuje się, iż wartość godziwa
jest zgodna z bilansową.

Zadłużenie długoterminowe
W przypadku zadłużenia długoterminowego wartość godziwa szacowana jest w oparciu o wartość rynkową identycznych lub
podobnych instrumentów lub na podstawie bieżących stóp procentowych stosowanych w przypadku długów o podobnym
okresie zapadalności. W przypadku zadłużenia długoterminowego ze zmienną stopą procentową zakłada się, iż wartość
godziwa zgodna jest z wartością bilansową.

Instrumenty pochodne
Wartość godziwa instrumentów pochodnych odpowiada ich wartości rynkowej.
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Wartości bilansowe i przyjęte wartości godziwe instrumentów finansowych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Kategoria Wartość bilansowa Wartość godziwa Wartość bilansowa Wartość godziwa

AKTYWA
Inwestycje finansowe
Udziałowe papiery wartościowe i udziały, netto SaA 162 125 162 125 144 360 144 360

Dłużne papiery wartościowe dostępne
do sprzedaży o ograniczonej
możliwości dysponowania AFS 8 809 8 809 8 237 8 237

Konta bankowe o ograniczonej
możliwości dysponowania LaR 1 446 1 446 909 909

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe, netto LaR 22 508 22 508 35 892 35 892

Aktywa obrotowe
Należności LaR 56 232 56 232 46 281 46 281

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne LaR 8 815 8 815 15 930 15 930

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe
utrzymywane do terminu wymagalności HTM 9 339 9 339 3 166 3 166

Udziałowe krótkoterminowe papiery
wartościowe dostępne do sprzedaży AFS 737 737 4 538 4 538

Pozostałe aktywa obrotowe LaR 597 597 341 341

ZOBOWIĄZANIA
Zadłużenie długoterminowe włącznie z częścią
do zapłaty w ciągu jednego roku AC -172 278 -193 413 -163 961 -170 079

Kredyty krótkoterminowe AC -2 735 -2 735 -3 624 -3 624

Zobowiązania krótkoterminowe AC -57 498 -57 498 -57 799 -57 799

INSTRUMENTY POCHODNE
Instrumenty pochodne, stanowiące
zabezpieczenia przepływów pieniężnych
Należności krótkoterminowe HFT 19 19 132 132

Należności długoterminowe HFT 2 499 2 499 1 822 1 822

Zobowiązania krótkoterminowe HFT -287 -287 -3 093 -3 093

Zobowiązania długoterminowe HFT -1 868 -1 868 -1 541 -1 541

Instrumenty pochodne stanowiące
zabezpieczenia przepływów pieniężnych razem 363 363 -2 680 -2 680

Instrumenty pochodne obrotu energią
elektryczną, węglem i gazem
Należności krótkoterminowe HFT 25 735 25 735 17 527 17 527

Zobowiązania krótkoterminowe HFT -19 266 -19 266 -16 257 -16 257

Instrumenty pochodne obrotu energią
elektryczną, węglem i gazem razem 6 469 6 469 1 270 1 270

Inne instrumenty pochodne
Należności krótkoterminowe HFT 1 039 1 039 2 884 2 884

Należności długoterminowe HFT 271 271 1 208 1 208

Zobowiązania krótkoterminowe HFT -492 -492 -2 198 -2 198

Zobowiązania długoterminowe HFT -1 351 -1 351 -1 056 -1 056

Pozostałe instrumenty pochodne razem -533 -533 838 838

SaA Udziałowe papiery wartościowe i udziały według ceny nabycia
LaR Kredyty i inne należności
AFS Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
HTM Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
HFT Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu lub stanowiące zabezpieczenia
AC Zobowiązania finansowe wyceniane z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej

Struktura instrumentów finansowych według sposobu określania wartości godziwej
Spółka stosuje i publikuje instrumenty finansowe w następującej strukturze według sposobu określania wartości godziwej:
poziom 1: wycena do wartości godziwej przy użyciu cen rynkowych identycznych aktywów i zobowiązań notowanych

na aktywnych rynkach,
poziom 2: wycena do wartości godziwej z zastosowaniem metod, w przypadku których istotne dane wejściowe bezpośrednio

lub pośrednio bazują na obserwacjach aktywnych rynków,
poziom 3: wycena do wartości godziwej z zastosowaniem metod, w przypadku których istotne dane wejściowe nie bazują

na obserwacjach aktywnych rynków.

W 2012 i 2011 r. nie dokonano żadnych przeniesień pomiędzy poszczególnymi poziomami instrumentów finansowych
wycenianych do wartości godziwej.
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Na dzień 31.12.2012 r. Spółka miała w posiadaniu następujące instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej (w mln CZK):

Aktywa wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Instrumenty pochodne obrotu energią elektryczną, węglem i gazem 25 735 133 25 602 –

Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenia przepływów pieniężnych 2 518 – 2 518 –

Inne instrumenty pochodne 1 310 562 748 –

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
o ograniczonej możliwości dysponowania 8 809 8 809 – –

Udziałowe krótkoterminowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 737 737 – –

Zobowiązania wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Instrumenty pochodne obrotu energią elektryczną, węglem i gazem -19 266 -232 -19 034 –

Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenia przepływów pieniężnych -2 155 -96 -2 059 –

Inne instrumenty pochodne -1 843 -50 -1 793 –

Na dzień 31.12.2011 r. Spółka miała w posiadaniu następujące instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej (w mln CZK):

Aktywa wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Instrumenty pochodne obrotu energią elektryczną, węglem i gazem 17 527 124 17 403 –

Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenia przepływów pieniężnych 1 954 3 1 951 –

Inne instrumenty pochodne 4 092 1 480 2 612 –

Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
o ograniczonej możliwości dysponowania 8 237 8 237 – –

Udziałowe krótkoterminowe papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 4 538 4 538 – –

Zobowiązania wyceniane do wartości godziwej

Razem Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Instrumenty pochodne obrotu energią elektryczną, węglem i gazem -16 257 -442 -15 815 –

Instrumenty pochodne stanowiące zabezpieczenia przepływów pieniężnych -4 634 -1 339 -3 295 –

Inne instrumenty pochodne -3 254 -1 072 -2 182 –

14. Zarządzanie ryzykiem finansowym

Podejście do zarządzania ryzykiem
W Grupie ČEZ z powodzeniem rozwijany jest zintegrowany system zarządzania ryzykiem, dzięki któremu nieuniknione ryzyko
towarzyszące działalności podejmowanej przez Grupę w celu zwiększenia wartości akcji utrzymywane jest na poziomie
możliwym do zaakceptowania przez akcjonariuszy. Grupa przyjmuje definicję ryzyka jako potencjalnego odchylenia
rzeczywistego rozwoju sytuacji od oczekiwań (planów). Jest ono wyrażone przy pomocy wartości tego odchylenia w CZK
oraz prawdopodobieństwa, iż takie odchylenie wystąpi.

Od 2005 r. w Grupie stosowana jest koncepcja kapitału ryzyka, co pozwala na określenie pułapu dla parcjalnych limitów
ryzyka oraz, w szczególności, na zunifikowaną kwantyfikację różnych rodzajów ryzyka. Wartość całkowitego rocznego limitu
ryzyka (Profit@Risk) zatwierdza zarząd na podstawie projektu komitetu ds. zarządzania ryzykiem na każdy rok gospodarczy.
Propozycje dotyczące limitu opierają się na historycznej zmienności zysku i przychodów Grupy uzyskiwanych ze sprzedaży
(metoda „Top-down“). Zatwierdzona wartość wyrażona w CZK podaje maksymalne obniżenie zysku, jakie Grupa gotowa jest
zaryzykować na poziomie istotności 95 %, w celu osiągnięcia zaplanowanego rocznego zysku.

Przy pomocy metody „Bottom-up“ są określane i na bieżąco aktualizowane tzw. ramy ryzyka. Ramy ryzyka określają granice ryzyka
obowiązujące konkretne jednostki lub spółki Grupy; ponadto określają zasady i odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem,
dozwolone instrumenty i metody zarządzania ryzykiem oraz konkretne limity ryzyka razem z ograniczeniami proporcji
ryzyka danego rodzaju w całkowitym rocznym limicie Grupy.

Od 2009 r. szacuje się najistotniejsze rodzaje ryzyka towarzyszącego planowi biznesowemu występującemu na rynku
(EBITDA@Risk na bazie symulacji MonteCarlo w horyzoncie Y+1 do Y+5). Ryzyko rynkowe jest aktywnie kontrolowane poprzez
bieżącą sprzedaż energii elektrycznej i zakupy uprawnień emisyjnych na następujące 3 lata, zawieranie kontraktów
długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej i zakupy uprawnień emisyjnych oraz zabezpieczanie się od ryzyka zmiany
kursów walutowych i stóp odsetkowych w perspektywie średniookresowej.
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Organizacja zarządzania ryzykiem
Najwyższym autorytetem w zakresie zarządzania ryzykiem jest komitet ds. zarządzania ryzykiem (komitet dyrektora
generalnego ČEZ, a. s.), który za wyjątkiem zatwierdzania całkowitego limitu ryzyka w ramach planu rocznego (co należy
do kompetencji zarządu ČEZ, a. s.) podejmuje decyzje o rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem, zarządza
kapitałem ryzyka, czyli podejmuje decyzje o rozdziale kapitału ryzyka na jego poszczególne rodzaje i jednostki organizacyjne,
zatwierdza zobowiązujące wytyczne, odpowiedzialność oraz struktury limitów dotyczących zarządzania ryzykiem parcjalnym,
a także na bieżąco śledzi ogólne skutki podejmowania ryzyka przez Grupę ČEZ łącznie ze stanem wykorzystania kapitału
ryzyka oraz spełnianiem wymogów agencji ratingowych.

Rodzaje ryzyka a sposób zarządzania ryzykiem
W Grupie stosowany jest zunifikowany system kategoryzacji ryzyka, odzwierciedlający specyficzne aspekty sytuacji
w korporacji niebędącej bankiem. System ten koncentruje się na pierwotnych czynnikach mogących spowodować
niezgodność rozwoju z oczekiwaniami. Ryzyko podzielono na następujące 4 podstawowe kategorie:

1. Ryzyko rynkowe 2. Ryzyko kredytowe 3. Ryzyko operacyjne 4. Ryzyko biznesowe
1.1 Finansowe 2.1 Niewypłacalność dłużnika 3.1 Operacyjne 4.1 Strategiczne

1.2 Towarowe 2.2 Bankructwo dostawcy 3.2 Zmiany wewnętrzne 4.2 Polityczne

1.3 Wolumenu 2.3 Rozliczeniowe 3.3 Zarządzania płynnością 4.3 Związane z regulacjami

1.4 Płynności rynku 3.4 Bezpieczeństwa 4.4 Związane z reputacją

Działania podejmowane przez Grupę w zakresie zarządzania ryzykiem podzielono na 2 podstawowe kategorie:
– działania, dla których skwantyfikowano ich udział w całkowitym limicie ryzyka Grupy (co oznacza, że można obiektywnie

ustalić z określonym prawdopodobieństwem, jakie ryzyko towarzyszy danemu działaniu / planowanemu zyskowi).
Zarządzanie ryzykiem tego rodzaju odbywa się według zasad i limitów wyznaczonych przez Komitet ds. Zarządzania
Ryzykiem oraz zgodnie z dokumentacją dotyczącą zarządzania odpowiednimi podmiotami / procesami Grupy,

– działania, dla których dotychczas nie określono udziału w całkowitym limicie ryzyka podejmowanego przez Grupę.
Zarządzanie ryzykiem tego rodzaju należy do kompetencji jednostek odpowiedzialnych za dane procesy, zgodnie
z wewnętrzną dokumentacją dotyczącą zarządzania tymi podmiotami / procesami Grupy.

Dla wszelkich rodzajów ryzyka podlegających zunifikowanej kwantyfikacji określono limity parcjalne, których wykorzystanie jest
na bieżąco oceniane przynajmniej jeden raz w miesiącu i jest z reguły zdefiniowane jako kombinacja bieżącego oczekiwanego
odchylenia rocznego wyniku gospodarczego od planu oraz potencjalnego ryzyka straty na poziomie istotności 95 %.
Metodyka i dane stosowane przez Grupę umożliwiają dokonanie zunifikowanej kwantyfikacji następujących rodzajów ryzyka:
– ryzyko rynkowe: finansowe (zmiany kursów walut i akcji lub stóp odsetkowych), zmiany cen towarów (energia elektryczna,

uprawnienia emisyjne, węgiel, gaz), związane z wolumenem (ilość sprzedanego ciepła, wolumen skupu energii elektrycznej
ze źródeł fotowoltaicznych),

– ryzyko kredytowe: ryzyko związane z wypłacalnością stron transakcji finansowych i handlowych oraz ryzyko wypłacalności
końcowych odbiorców energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła,

– ryzyko operacyjne: ryzyko operacyjne elektrowni jądrowych i zasilanych węglem, ryzyko inwestycyjne.

Kształtowanie się ryzyka jest regularnie co miesiąc raportowane komitetowi ds. zarządzania ryzykiem, któremu przedstawia
się 3 rodzaje sprawozdań:
– z ryzyka rocznego budżetu (wykorzystanie łącznego rocznego limitu Profit@Risk),
– z ryzyka planu biznesowego (EBITDA@Risk na bazie symulacji MonteCarlo),
– potencjał kredytowy (aktualne odchylenie od optymalnego poziomu zadłużenia w perspektywie Y+5, określonego

na podstawie wymogów agencji ratingowych dotyczących wskaźników zadłużenia warunkujących utrzymanie ratingu ČEZ).

14.1. Opis jakościowy ryzyka ČEZ, a. s. związanego z instrumentami finansowymi

Ryzyko związane ze zmianami cen towarów
Kształtowanie się cen energii elektrycznej, uprawnień emisyjnych, węgla oraz gazu ziemnego stanowi krytyczny czynnik ryzyka
wartości ČEZ. Stosowany system zarządzania ryzykiem zmian cen towarów jest skoncentrowany na marży ze sprzedaży energii
elektrycznej z własnej produkcji, czyli na transakcjach optymalizujących sprzedaż produktów ČEZ i pozycję uprawnień
emisyjnych dla produkcji (zarządzanie potencjalnym ryzykiem na bazie EaR, VaR oraz EBITDA@Risk) oraz na marży
z własnego obrotu towarami (zarządzanie potencjalnym ryzykiem na bazie VaR).

Rynkowe ryzyko finansowe (zmian kursów walutowych i stóp procentowych)
Kształtowanie się kursów walutowych i stóp procentowych stanowi znaczący czynnik ryzyka zagrażający wartości ČEZ.
Stosowany system zarządzania ryzykiem finansowym skoncentrowany jest na przyszłych przepływach pieniężnych oraz
na własnych transakcjach finansowych zawieranych w celu zarządzania ogólnego ryzykiem, zgodnie z wyznaczonymi limitami
ryzyka (zarządzanie potencjalnym ryzykiem na bazie VaR, EBITDA@Risk oraz uzupełniających limitów dla poszczególnych
pozycji). Dlatego własne instrumenty finansowe (aktywne i pasywne transakcje finansowe oraz transakcje instrumentami
pochodnymi) realizowane są wyłącznie w kontekście całkowitych oczekiwanych przepływów pieniężnych (łącznie
z przepływami operacyjnymi i oraz inwestycyjnymi przepływami walutowymi).
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Ryzyko kredytowe
Zarządzanie ekspozycją kredytową poszczególnych partnerów finansowych i hurtowych odbywa się na podstawie indywidualnych
limitów kredytowych. Indywidualne limity są określane i na bieżąco aktualizowane w zależności od sytuacji finansowej
kontrahenta (według międzynarodowego ratingu oraz według wewnętrznej oceny sytuacji finansowej, w przypadku kontrahentów
nieuwzględnianych w międzynarodowym ratingu).

Zgodnie z metodyką ryzyka kredytowego stosowaną w bankowości zgodnie z Basel II co miesiąc przeprowadza
się kwantyfikację oczekiwanych i potencjalnych strat na poziomie istotności 95 % oraz udziału wszystkich powyższych
rodzajów ryzyka kredytowego w całkowitym rocznym limicie ryzyka.

Ryzyko związane z płynnością
Ryzyko związane z płynnością traktowane jest przez Spółkę w pierwszym rzędzie jako ryzyko operacyjne (ryzyko zarządzania
płynnością). Za czynnik ryzyka uważa się wewnętrzną zdolność efektywnego zarządzania procesem planowania przyszłych
przepływów pieniężnych i zapewnienia odpowiedniej płynności oraz efektywnego finansowania krótkoterminowego
(zarządzanie ryzykiem na bazie jakościowej). Do zarządzania fundamentalnym ryzykiem związanym z płynnością (tj. ryzykiem
płynności w ujęciu bankowości) służy system zarządzania ryzykiem traktowany jako całość. Zarządzanie odchyleniami
oczekiwanych przepływów pieniężnych, które mogą wystąpić w przyszłości, w danej perspektywie odbywa się zgodnie
z łącznym limitem ryzyka, w kontekście bieżącego i docelowego poziomu zadłużenia ČEZ.

14.2. Opis ilościowy ryzyka ČEZ, a. s. związanego z instrumentami finansowymi

Ryzyko związane ze zmianami cen towarów
Dane ilościowe dotyczące ryzyka (tzn. potencjalnych zmian wartości rynkowych w wyniku działania podanych czynników ryzyka
na dzień 31.12.) określono na podstawie następujących założeń:
– jako wskaźnik ryzyka związanego z instrumentami finansowymi stosowany jest miesięczny parametryczny VaR (poziom

istotności 95 %), ewentualnie Monte-Carlo VaR w przypadku opcji towarowych, wyrażający potencjalną zmianę wartości
godziwej kontraktów, które sklasyfikowano jako instrumenty pochodne według MSR 39 (w ČEZ dotyczy to następujących
grup towarów: energia elektryczna, uprawnienia emisyjne EUA i CER/ERU, gaz ziemny, węgiel ARA, Richards Basy,
Newcastle oraz ropa Brent),

– przy obliczaniu VaR uwzględnia się także wysoce prawdopodobną przyszłą sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji
z dostawą w Republice Czeskiej, aby wiernie oddać charakter zabezpieczający istotnej części istniejących pochodnych
kontraktów na sprzedaż energii elektrycznej z dostawą w Niemczech,

– w obliczeniach zmienności i korelacji (pomiędzy cenami towarów) zastosowano metodę SMA (Simple Moving Average)
do 60-cio dniowych szeregów czasowych,

– ceny rynkowe opierają się głównie na EEX, PXE oraz ICE.

Potencjalne skutki oddziaływania podanych czynników ryzyka na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Miesięczny VaR (95 %) – wpływ zmian cen rynkowych towarów 556 1 330

Ryzyko zmian kursów walutowych
Dane ilościowe dotyczące ryzyka (tzn. potencjalnych zmian wartości rynkowych w wyniku działania podanych czynników ryzyka
na dzień 31.12.) określono na podstawie następujących założeń:
– jako wskaźnik ryzyka zmiany kursów walutowych wybrano miesięczny parametryczny VaR (poziom istotności 95 %),
– w obliczeniach zmienności oraz korelacji wewnętrznej poszczególnych walut zastosowano metodę JP Morgan (metoda

parametrycznego VaR) do 90-cio dniowych historycznych szeregów czasowych,
– relewantna pozycja walutowa została zdefiniowana jako zdyskontowana wartość przepływów walutowych wynikających

z wszystkich zakontraktowanych instrumentów finansowych, z oczekiwanych walutowych przychodów oraz kosztów
operacyjnych w 2013 r. oraz z wysoce prawdopodobnych oczekiwanych przyszłych przychodów i wydatków kapitałowych
w walutach obcych zabezpieczonych instrumentami finansowymi,

– odpowiednie pozycje walutowe odzwierciedlają wszelkie znaczące przepływy w walutach obcych w śledzonym koszyku
walut obcych,

– źródłem rynkowych kursów walutowych są głównie IS Reuters oraz IS Bloomberg.

Potencjalne skutki oddziaływania ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Miesięczny VaR walutowy (poziom istotności 95 %) 194 437
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Ryzyko zmian stóp procentowych
Do skwantyfikowania potencjalnych skutków ryzyka zmian stóp odsetkowych wybrano wrażliwość przychodów i kosztów
odsetkowych na przesunięcie równoległe odpowiednich krzywych przychodów. Kwantyfikacji (na dzień 31.12.) dokonano
na podstawie następujących założeń:
– jako wskaźnik ryzyka zmiany stóp procentowych wybrano przesunięcie równoległe krzywych przychodów (+10bp),
– wrażliwość P/L jest mierzona jako zmiana rocznych odsetek zapłaconych i otrzymanych, związanych z pozycjami wrażliwymi

na zmiany stóp odsetkowych na dzień 31.12.,
– odpowiednie pozycje odsetkowe odzwierciedlają wszelkie znaczące pozycje wrażliwe na zmiany stóp procentowych,
– źródłem rynkowych stóp odsetkowych są głównie IS Reuters oraz IS Bloomberg.

Potencjalny wpływ oddziaływania ryzyka związanego ze zmianami stóp procentowych na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Wrażliwość na zmiany stóp odsetkowych* oraz równoległe przesunięcie krzywych przychodów (+10bp) -4 9

* Znak dodatni oznacza wyższy wzrost odsetek otrzymanych w stosunku do zapłaconych i vice versa.

Ekspozycja kredytowa w związku z udzielonymi gwarancjami na dzień 31.12. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Gwarancje udzielone jednostkom zależnym i stowarzyszonym oraz wspólnym przedsiębiorstwom 19 575 29 118

Gwarancje udzielone stronom trzecim – 12

Razem * 19 575 29 130

* Gwarancje mają różny okres ważności, ostatni termin ich wykorzystania mija w marcu 2027 r.

Ryzyko związane z płynnością

Terminy płatności zobowiązań finansowych wynikające z umów na dzień 31.12.2012 r. (w mln CZK)

Wyemitowane Kredyty Instrumenty Zobowiązania Udzielone
obligacje pochodne * z tytułu dostaw gwarancje **

towarów i usług oraz
pozostałe zobowiązania

Spłaty w ciągu jednego roku 16 582 4 540 270 483 57 498 19 575

Spłaty od 1 do 2 lat 28 161 1 699 44 106 – –

Spłaty od 2 do 3 lat 20 810 2 354 18 195 – –

Spłaty od 3 do 4 lat 17 382 2 336 155 554 – –

Spłaty od 4 do 5 lat 4 434 2 317 2 480 – –

W późniejszych latach 134 775 7 286 68 957 – –

Razem 222 144 20 532 559 775 57 498 19 575

Terminy płatności zobowiązań finansowych wynikające z umów na dzień 31.12.2011 r. (w mln CZK)

Wyemitowane Kredyty Instrumenty Zobowiązania Udzielone
obligacje pochodne * z tytułu dostaw gwarancje **

towarów i usług oraz
pozostałe zobowiązania

Spłaty w ciągu jednego roku 24 974 4 721 340 060 57 799 29 130

Spłaty od 1 do 2 lat 19 207 1 946 73 918 – –

Spłaty od 2 do 3 lat 23 730 1 824 15 514 – –

Spłaty od 3 do 4 lat 20 151 1 785 755 – –

Spłaty od 4 do 5 lat 16 623 1 746 748 – –

W późniejszych latach 97 188 5 962 13 474 – –

Razem 201 873 17 984 444 469 57 799 29 130

* Terminy płatności wynikające z umów w przypadku instrumentów pochodnych to daty płatności zrealizowanych przez Spółkę. W tych transakcjach Spółka
uzyskuje jednocześnie wartość zamienną. Wartości godziwe instrumentów pochodnych podano w nocie 13.

** Maksimum gwarancji wykazuje się w najbliższym okresie, w którym mogą być wykorzystane.
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14.3. Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka stosuje zabezpieczenia przepływów pieniężnych związanych z wysoce prawdopodobnymi przyszłymi przychodami w EUR,
aby zabezpieczyć się przed skutkami zmian kursów walutowych. Zabezpieczone przepływy finansowe są oczekiwane w latach
od 2013 do 2017. Instrumentem zabezpieczającym na dzień 31.12.2012 i 2011 r. są w tym przypadku zobowiązania z tytułu emisji
euroobligacji oraz kredytów bankowych denominowanych w EUR w całkowitej wysokości odpowiednio 5,3 mld EUR i 5,6 mld EUR
oraz forwardy i swapy walutowe. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość godziwa tych pochodnych instrumentów
zabezpieczających (forwardów i swapów walutowych) wynosiła odpowiednio -1 778 mln CZK oraz -1 684 mln CZK.

Spółka ponadto stosuje zabezpieczenia przepływów pieniężnych związanych z wysoce prawdopodobnymi przyszłymi
zakupami uprawnień emisyjnych, które są oczekiwane w 2015 r. Instrumentem zabezpieczającym na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
są w tym przypadku forwardy i futures na zakupy uprawnień emisyjnych odpowiadające wolumenowi odpowiednio 2,9 mln
i 14,5 mln ton emisji CO2. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. wartość godziwa tych pochodnych instrumentów zabezpieczających
wynosiła odpowiednio -98 mln CZK i -2 799 mln CZK.

W 2011 r. Spółka zaczęła stosować zabezpieczenia przepływów pieniężnych z wysoce prawdopodobnej przyszłej sprzedaży
energii elektrycznej w Republice Czeskiej, która zostanie zrealizowana w latach 2014 i 2015. Jako instrument zabezpieczający
służą w tym przypadku instrumenty pochodne sprzedaży energii elektrycznej w Niemczech. Na dzień 31.12.2012 i 2011 r.
wartość godziwa tych pochodnych instrumentów zabezpieczających wynosiła odpowiednio 2 239 mln CZK i 1 803 mln CZK.

W 2012 i 2011 r. kwoty z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych przeniesiono z kapitału własnego do rachunku zysków
i strat i wykazano w pozycjach „Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej“, „Przychody i koszty z transakcji instrumentami
pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto“, „Uprawnienia emisyjne, netto“ oraz „Pozostałe koszty i przychody
finansowe, netto“. W 2012 i 2011 r. z tytułu nieefektywności zabezpieczeń przepływów pieniężnych zaksięgowano w wyniku
gospodarczym odpowiednio -778 mln CZK oraz -579 mln CZK. W 2012 i 2011 r. przyczyną nieefektywności były głównie
transakcje, w przypadku których zabezpieczone pozycje przestały być wysoce prawdopodobne.

15. Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego
paliwa jądrowego

Spółka eksploatuje dwie elektrownie jądrowe. Elektrownia jądrowa Dukovany składa się z czterech bloków o mocy 510 MW,
które były wdrażane do eksploatacji od 1985 do 1987 r. a w późniejszych latach odbyły się ich remonty generalne. W latach
2002 i 2003 wdrożono do eksploatacji dwa bloki o mocy 1 000 MW w elektrowni jądrowej Temelín. Ustawa o pokojowym
wykorzystaniu energii jądrowej i promieniowania jonizującego („Prawo atomowe“) nakłada na podmioty prowadzące
eksploatację urządzeń jądrowych pewne obowiązki w zakresie unieszkodliwiania i rozbiórki tych urządzeń, jak również
składowania radioaktywnego odpadu i wypalonego paliwa jądrowego. W myśl Prawa atomowego wszystkie części i urządzenia
elektrowni jądrowych po zakończeniu ich żywotności eksploatacyjnej muszą zostać zlikwidowane. Obecnie zakłada się,
iż eksploatacja elektrowni jądrowej Dukovany potrwa do 2027 r., natomiast w przypadku elektrowni Temelín zostanie
zakończona około 2042 r. Studium kosztów dla elektrowni Dukovany z 2008 r. oraz studium dotyczące elektrowni Temelín
opracowane w 2009 r. szacują koszty likwidacji elektrowni odpowiednio na 17,3 mld CZK oraz 14,6 mld CZK. Środki pieniężne
z tytułu rezerwy na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych zawiązywanej zgodnie z wymogami Prawa atomowego są
lokowane na rachunkach bankowych o ograniczonej możliwości dysponowania. Prawo pozwala na lokowanie tych środków
w obligacjach państwowych lub na terminowych rachunkach bankowych. Wszystkie takie aktywa finansowe o ograniczonej
możliwości dysponowania są ujmowane w bilansie w ramach pozycji „Długoterminowe aktywa finansowe, netto“ (patrz nota 4).

Centralnym organem zapewniającym zarządzanie oraz eksploatację urządzeń przeznaczonych do ostatecznego składowania
odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa jądrowego jest Zarząd Składowisk Odpadów Radioaktywnych („RAWRA“),
powołany do życia przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. Organ ten centralnie organizuje, nadzoruje i jest
odpowiedzialny za wszystkie składowiska odpadów radioaktywnych i wypalonego paliwa. Działalność RAWRA jest
finansowana za pomocą „rachunku rezerw jądrowych“, finansowanego przez podmioty wytwarzające odpady radioaktywne.
Wpłaty na ten rachunek zostały określone decyzją rządu w kwocie 50 CZK za 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej
w elektrowniach jądrowych. W 2012 i 2011 r. wpłaty na powyższy rachunek wynosiły odpowiednio 1 516 mln CZK
oraz 1 414 mln CZK. Podmiot wytwarzający odpady radioaktywne bezpośrednio pokrywa wszelkie koszty związane
z tymczasowym składowaniem wypalonego paliwa i likwidacją radioaktywnych odpadów. Faktyczne poniesione koszty są
księgowane w ciężar rezerwy na składowanie zużytego paliwa jądrowego.

Spółka tworzy rezerwy z tytułu oczekiwanych zobowiązań związanych z wycofaniem elektrowni jądrowych z eksploatacji
oraz tymczasowym przechowywaniem i ostatecznym składowaniem zużytego paliwa jądrowego, zgodnie z zasadami opisanymi
w nocie 2.21.
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W następującej tabeli podano stan wyżej określonych rezerw na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK):

Rezerwa
Wycofanie urządzeń Składowanie paliwa jądrowego Razem

jądrowych z eksploatacji Tymczasowe Ostateczne
Saldo na dzień 31.12.2010 r. 8 571 5 991 22 057 36 619
Zmiany w 2011 r.
Wpływ inflacji i zmian realnej stopy odsetkowej 386 270 992 1 648

Zawiązane rezerwy – 688 – 688

Wpływ zmiany oszacowań ujęty
w ramach wyniku gospodarczego – 95 – 95

Skutki zmiany wyceny powiększające wartość
rzeczowych aktywów trwałych – – 37 37

Wykorzystanie rezerw w roku bieżącym – -614 -1 414 -2 028

Saldo na dzień 31.12.2011 r. 8 957 6 430 21 672 37 059
Zmiany w 2012 r.
Wpływ inflacji i zmian realnej stopy odsetkowej 403 289 976 1 668

Zawiązane rezerwy – 453 – 453

Wpływ zmiany oszacowań ujęty
w ramach wyniku gospodarczego – 364 – 364

Skutki zmiany wyceny powiększające wartość
rzeczowych aktywów trwałych 2 490 – 2 451 4 941

Wykorzystanie rezerw w roku bieżącym – -742 -1 516 -2 258

Saldo na dzień 31.12.2012 r. 11 850 6 794 23 583 42 227

Wykorzystanie rezerw przeznaczonych na trwałe składowanie zużytego paliwa jądrowego za rok bieżący obejmuje płatności
na rachunek rezerw jądrowych, podlegający kontroli państwowej, natomiast wykorzystanie rezerw na składowanie tymczasowe
obejmuje przede wszystkim zakup kontenerów do tych celów.

W 2012 r. Spółka dokonała zmiany w oszacowaniach rezerw na tymczasowe składowanie paliwa jądrowego na podstawie
zmiany oczekiwań dotyczących przyszłych kosztów składowania oraz zmiany stopy dyskonta, zmiany w oszacowaniach rezerw
na wycofanie urządzeń jądrowych z eksploatacji w wyniku zmiany stopy dyskonta oraz zmiany rezerwy na ostateczne ułożenie
wypalonego paliwa jądrowego z powodu zmiany oczekiwanej produkcji elektrowni jądrowych w przyszłości oraz zmiany stopy
dyskonta.

W 2011 r. Spółka dokonała zmiany w oszacowaniach rezerw na tymczasowe składowanie paliwa jądrowego na podstawie
zmiany oczekiwań dotyczących przyszłych kosztów składowania oraz zmiany w oszacowaniach rezerw na ostateczne ułożenie
wypalonego paliwa jądrowego z powodu korekty oczekiwanej produkcji elektrowni jądrowych w przyszłości.

Rzeczywiste koszty wycofania urządzeń jądrowych z eksploatacji oraz składowania wypalonego paliwa jądrowego mogą
znacząco odbiegać od wartości podanych powyżej w wyniku zmian legislacyjnych lub technologicznych, wzrostu kosztów
personalnych, kosztów materiałów i urządzeń, a także wskutek zmian przebiegu czasowego realizacji wszystkich czynności
wykonywanych w związku z wycofaniem urządzeń z eksploatacji i składowaniem paliwa.

16. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

Pozostałe zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Instrumenty pochodne 3 219 2 597

Rezerwa na rekultywację składowisk 1 277 1 762

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 909 915

Razem 5 405 5 274

W następującej tabeli podano zmiany rezerw na rekultywacje składowisk na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Saldo na dzień 1 stycznia 1 762 1 457
Wpływ inflacji i zmian realnej stopy odsetkowej 76 65

Skutki zmiany wyceny powiększające / pomniejszające rzeczowe aktywa trwałe -106 416

Wykorzystanie rezerw w roku bieżącym -105 -176

Wniesienie części przedsiębiorstwa -350 –

Saldo na dzień 31 grudnia 1 277 1 762
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17. Zobowiązania handlowe oraz inne

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług i inne na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 30 212 36 332

Instrumenty pochodne 20 045 21 548

Zobowiązanie z cash poolingu Grupy ČEZ oraz podobne pożyczki w ramach Grupy ČEZ 26 043 20 383

Pozostałe 1 243 1 084

Razem 77 543 79 347

18. Pozostałe pasywa

Pozostałe pasywa na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Rezerwy 3 460 4 844

Marża z tytułu transakcji na PXE innych niż instrumenty pochodne (patrz nota 10) 220 –

Rozliczenia międzyokresowe odsetek 3 299 3 256

Niezafakturowane dostawy towarów i usług 9 579 4 642

Podatki i opłaty, za wyjątkiem podatku dochodowego 200 223

Pozostałe – 32

Razem 16 758 12 997

W 2012 r. Spółka zawiązała rezerwę w wysokości 895 mln CZK z tytułu gwarancji kredytu udzielonego przez International
Financial Corporation oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju spółce CEZ Shpërndarje (patrz nota 29). W 2012 i 2011 r.
Spółka zawiązała rezerwę na brakujące uprawnienia emisyjne w wysokości odpowiednio 1 580 mln CZK i 3 198 mln CZK
(patrz nota 8).

Prawo nakłada na Spółkę obowiązek pokrycia szkód powstałych w wyniku emisji szkodliwych substancji. Na podstawie
obecnych oszacowań prawdopodobnych zobowiązań Spółka tworzy rezerwę na pokrycie tych szkód. Saldo rezerwy na dzień
31.12.2012 i 2011 r. wynosiło odpowiednio 342 mln CZK i 363 mln CZK.

19. Przychody operacyjne

Przychody operacyjne na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Sprzedaż energii elektrycznej
Energia elektryczna czynna – w kraju

ČEZ Prodej, s.r.o. 33 961 36 746

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) 2 013 4 265

Pozostałe 38 556 30 108

Energia elektryczna czynna – w kraju, razem 74 530 71 119

Energia elektryczna czynna – za granicą 11 582 16 942

Wpływ zabezpieczeń (patrz nota 14.3) 1 908 2 579

Usługi wspomagające i inne 6 295 6 606

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej razem 94 315 97 246
Obrót energią elektryczną, węglem i gazem
Sprzedaż – w kraju 18 861 31 724

Sprzedaż – za granicą 241 579 197 061

Zakupy – w kraju -18 585 -19 433

Zakupy – za granicą -239 074 -204 577

Wpływ zabezpieczeń 297 -6

Zmiany wartości godziwych towarowych instrumentów pochodnych 954 1 135

Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto, razem 4 032 5 904
Przychody ze sprzedaży gazu, ciepła oraz pozostałe przychody
Sprzedaż gazu 4 270 5 715

Sprzedaż ciepła 1 759 1 789

Pozostałe 3 771 2 787

Przychody ze sprzedaży gazu, ciepła oraz pozostałe przychody razem 9 800 10 291
Przychody razem 108 147 113 441
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20. Koszty osobowe

Koszty osobowe na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Razem Organy spółki Razem Organy spółki

oraz kierownictwo oraz kierownictwo
najwyższego najwyższego

szczebla 1) szczebla 1)

Koszty wynagrodzeń -4 226 -235 -4 244 -300

Premie dla członków organów Spółki łącznie z tantiemami -39 -39 -39 -39

Umowy opcji -75 -75 -73 -73

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne -1 286 -29 -1 306 -31

Pozostałe koszty osobowe -487 -26 -289 -36

Koszty osobowe razem -6 113 -404 -5 951 -479

1) Członkowie rady nadzorczej i zarządu, dyrektor generalny, dyrektorowie pionów oraz wybrani dyrektorowie jednostek organizacyjnych o ogólnogrupowym
zakresie działania. Koszty obejmują także premie dla byłych członków organów spółki.

W 2012 i 2011 r. członkowie zarządu i niektórzy menedżerowie Spółki oprócz wynagrodzeń otrzymali samochody osobowe
do celów służbowych i prywatnych.

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pełnieniu funkcji członka zarządu, Spółka zobowiązana jest wypłacić
członkowi zarządu odprawę w wysokości wynagrodzeń miesięcznych, które otrzymałby w przypadku pełnienia funkcji aż
do końca kadencji. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania, o ile członek zarządu sam zrezygnuje z funkcji w organie spółki.

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. członkom zarządu, rady nadzorczej i wybranym menedżerom przyznano prawa opcji na zakup
odpowiednio 2 443 tys. i 2 663 tys. akcji Spółki.

Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjętej w czerwcu 2005 r. nie ma już możliwości przyznawania
opcji członkom rady nadzorczej.

Członkom zarządu i wybranym menedżerom przysługuje prawo uzyskania opcji na zakup akcji zwykłych Spółki na warunkach
określonych w umowie. Zgodnie z zasadami przyznawania praw opcji zatwierdzonymi przez walne zgromadzenie w maju
2008 r. członkowie zarządu i wybrani menedżerowie w okresie pełnienia funkcji co roku otrzymują opcje na zakup pewnej
liczby akcji Spółki. Cena nabywania akcji w ramach programu opcji równa się średniej ważonej cen osiąganych w obrocie
na rynku regulowanym w Republice Czeskiej za okres jednego miesiąca przed dniem przyznania przydziału rocznego opcji.
Beneficjent może wezwać Spółkę do cesji akcji odpowiednio do liczby przyznanych mu opcji zawsze najwcześniej po upływie
dwóch lat a najpóźniej do połowy czwartego roku od przyznania każdego przydziału opcji. Prawa opcji podlegają
następującemu ograniczeniu: wartość akcji Spółki może być większa maksymalnie o 100 % w stosunku do ich ceny kupna,
przy czym beneficjent zobowiązany jest do utrzymywania na swoim koncie udziałowym aż do zakończenia programu opcji
takiej liczby akcji nabytych na podstawie wezwania do cesji, która odpowiada 20 % zysku osiągniętego w dniu wezwania.

W 2012 i 2011 r. Spółka wykazała koszty osobowe związane z przyznanymi opcjami w wysokości odpowiednio 75 mln CZK
i 73 mln CZK. Wszelkie wykorzystane opcje Spółka rozliczyła z akcji własnych. Zysk lub strata ze sprzedaży akcji własnych
zostały wykazane bezpośrednio w kapitale własnym.

W następującej tabeli podano zmiany w zakresie liczby przyznanych opcji, które miały miejsce w 2012 i 2011 r., oraz średnie
ważone cen akcji nabytych w ramach programu opcji:

Liczba opcji
Zarząd Wybrani Razem Średnia

menedżerowie cena
tys. szt. tys. szt. tys. szt. w CZK za akcję

Liczba opcji na dzień 31.12.2010 r. 1 620 745 2 365 1 055,13
Przyznane opcje 343 345 688 836,56

Przeniesienie do innej kategorii 60 -60 – 833,17

Wykorzystane opcje 1) -120 -90 -210 806,74

Opcje wygasłe – -180 -180 1 152,49

Liczba opcji na dzień 31.12.2011 r. 2) 1 903 760 2 663 1 011,70
Przyznane opcje 664 256 920 727,80

Opcje wygasłe -910 -230 -1 140 1 122,90

Liczba opcji na dzień 31.12.2012 r. 2) 1 657 786 2 443 852,85

1) W 2011 r. średnia cena rynkowa akcji na dzień realizacji opcji wynosiła odpowiednio 936,76 CZK za akcję.
2) Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. spełnione zostały wszelkie warunki realizacji opcji w ogólnej liczbie odpowiednio 900 tys. i 1 485 tys. akcji. Na dzień 31.12.2012

i 2011 r. średnia cena opcji dostępnych do realizacji wynosiła odpowiednio 992,65 CZK oraz 1 142,30 CZK za akcję.
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Wartość godziwą opcji na dzień przyznania określono według dwumianowego modelu wyceny. Ze względu na to, iż opcje
przyznane w ramach programu motywacyjnego Spółki istotnie różnią się od opcji będących przedmiotem obrotu a zmiany
w założeniach przyjętych do obliczeń mają duże znaczenie dla obliczenia wartości godziwej opcji, wartości wynikające z obliczeń
mogą znacząco odbiegać od wartości określonych na podstawie innego modelu wyceny lub przy użyciu innych założeń.

Na dzień przyznania opcji przyjęto następujące podstawowe założenia, na podstawie których określono wartość godziwą opcji:

2012 r. 2011 r.
Średnia ważona danych na wejściu
Przychody z dywidend 5,6% 4,4 %

Przewidywana zmienność 22,4% 34,0 %

Średnioterminowa stopa odsetkowa wolna od ryzyka 1,1% 1,5 %

Oczekiwany czas realizacji opcji (w latach) 1,4 1,4

Cena rynkowa akcji na dzień przyznania opcji (CZK na akcję) 733,6 851,5

Średnia wartość godziwa opcji na dzień przyznania (CZK na opcję) 63,4 121,1

Szacunkowy czas realizacji opcji opiera się na danych historycznych i nie musi być zgodny z rzeczywistością. Oczekiwana
zmienność bazuje na założeniu, iż będzie się ona kształtowała podobnie jak w przeszłości, rzeczywistość może jednak różnić
się od założeń.

W następującym zestawieniu podano liczby przyznanych opcji na zakup akcji (w tys. szt.) na dzień 31.12.2012 i 2011 r. według
zakresu cen:

2012 r. 2011 r.
600–900 CZK za akcję 1 688 883

900–1 400 CZK za akcję 755 1 780

Razem 2 443 2 663

Na dzień 31.12.2012 i 2011 r. średni okres pozostający do zapadalności opcji wynikający z umów wynosił odpowiednio
1,9 i 1,6 roku.

21. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszy operacyjne na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Usługi -6 819 -6 687

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących 782 1 792

Podatki i opłaty -1 887 -1 660

Odpisy aktualizujące należności i zaniechane inwestycje -12 -104

Koszty podróży -87 -85

Udzielone darowizny -219 -202

Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 23 34

Zysk / strata ze sprzedaży materiałów 44 -39

Zapłacone / otrzymane kary i odsetki za zwłokę, netto 490 35

Inne, netto -599 -470

Razem -8 284 -7 386

Pozycja „Podatki i opłaty“ obejmuje także środki przelane na konto rezerw jądrowych (patrz nota 15). Kwota ta odpowiada
wykorzystaniu rezerw na ostateczne składowanie zużytego paliwa jądrowego. Wykorzystanie tej rezerwy wykazano w ramach
pozycji „Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących“.

22. Odsetki otrzymane

Odsetki otrzymane według kategorii instrumentów finansowych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Kredyty i należności 1 735 1 791

Papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 111 87

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 318 302

Rachunki bankowe 419 428

Razem 2 583 2 608
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23. Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto

Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto, na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Otrzymane dywidendy 14 557 15 474

Zysk / strata z instrumentów pochodnych, netto -1 621 816

Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 12 85

Podatek od bezpłatnie przyznanych uprawnień emisyjnych -1 493 -3 296

Odpisy aktualizujące w sferze finansowej (nota 4) -1 074 -2 447

Inne, netto -1 556 782

Razem 8 825 11 414

24. Podatek dochodowy

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym za 2012 i 2011 r. wykazano podatek dochodowy od osób prawnych według stawki
19 %. Od 2013 r. stawka ta wynosi 19 %.

Kierownictwo Spółki jest zdania, iż koszt podatkowy wykazano w sprawozdaniu finansowym w odpowiedniej wysokości.
Nie można jednak wykluczyć, iż odpowiedni urząd skarbowy mógłby mieć inne zdanie w kwestiach, w których możliwa jest
odmienna interpretacja przepisów, co mogłoby rzutować na wykazany wynik gospodarczy.

Składniki podatku dochodowego (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Bieżący podatek dochodowy -5 632 -6 379

Podatek dochodowy za poprzednie okresy -38 -87

Podatek odroczony -604 -93

Razem -6 274 -6 559

W następującej tabeli podsumowano różnice pomiędzy kosztami z tytułu podatku dochodowego a zyskiem księgowym
pomnożonym przez odpowiednią stawkę podatkową (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Zysk przed opodatkowaniem 41 610 43 896

Ustawowa stawka podatku dochodowego 19 % 19 %

„Przewidywany“ koszt z tytułu podatku dochodowego -7 906 -8 340
Modyfikacje
Rezerwy i odpisy aktualizujące niestanowiące kosztu uzyskania przychodów, netto -598 -414

Koszty związane z posiadaniem udziałów niestanowiące kosztu uzyskania przychodów -27 -16

Pozostałe pozycje niestanowiące kosztu uzyskania przychodów, netto -156 -58

Zawieszenie poboru podatku z otrzymanych dywidend 2 826 2 996

Koszty z praw opcji niestanowiące kosztu uzyskania przychodów -14 -14

Podatek od bezpłatnie przyznanych uprawnień emisyjnych -361 -626

Podatek dochodowy za poprzednie okresy -38 -87

Podatek dochodowy -6 274 -6 559
Efektywna stawka podatku 15 % 15 %

Odroczone zobowiązania podatkowe w 2012 i 2011 r. obliczono następująco (w mln CZK):

2012 r. 2011 r.
Rezerwa na wycofanie z użytkowania elektrowni jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego 6 649 5 729

Pozostałe rezerwy 480 615

Odpisy aktualizujące 64 90

Podatek odroczony wykazany w kapitale własnym – 1 131

Pozostałe różnice przejściowe 156 162

Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem 7 349 7 727
Różnica między wartością podatkową a bilansową składników aktywów trwałych -17 548 -16 178

Należności z tytułu odsetek karnych -86 -14

Podatek odroczony wykazany w kapitale własnym -564 -81

Pozostałe różnice przejściowe -167 -252

Odroczone zobowiązania podatkowe, razem -18 365 -16 525
Odroczone zobowiązania podatkowe, razem, netto -11 016 -8 798
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Wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów pod względem podatkowym (w mln CZK)

2012 r. 2011 r.
Kwota przed Wpływ Kwota po Kwota przed Wpływ Kwota po

opodatkowaniem na podatek opodatkowaniu opodatkowaniem na podatek opodatkowaniu
Zmiana wartości godziwej instrumentów
finansowych zabezpieczających przepływy
pieniężne księgowana w korespondencji
z kapitałem własnym 7 867 -1 495 6 372 -7 360 1 399 -5 961

Wyksięgowanie instrumentów pochodnych
zabezpieczających przepływy pieniężne
z kapitału własnego -104 20 -84 -2 306 438 -1 868

Zmiana wartości godziwej papierów
wartościowych dostępnych do sprzedaży
ujęta w kapitale własnym 733 -139 594 44 -9 35

Razem 8 496 -1 614 6 882 -9 622 1 828 -7 794

25. Strony powiązane

Spółka kupuje od stron powiązanych i sprzedaje im produkty, towary i usługi w ramach swej standardowej działalności handlowej.

Zestawienie należności i zobowiązań wobec stron powiązanych na dzień 31.12.2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Należności na dzień 31.12. Zobowiązania na dzień 31.12.
2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.

3 L invest a.s. *) – 3 125 – 72

Akcez Enerji A.S. 89 55 33 73

Akenerji Elektrik Üretim A.S. 22 1 414 648 –

AREA-GROUP CL, a.s. *) – 1 456 – 95

CEZ Bulgaria EAD 137 240 – –

CEZ Distributie S.A. – – 210 920

CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD – 114 – –

CEZ FINANCE B.V. – – – 47

CEZ Hungary Ltd. 256 295 155 98

CEZ International Finance B.V. – – 715 434

CEZ MH B.V. 6 669 4 469 210 297

CEZ Romania S.A. 109 48 1 500 904

CEZ Shpërndarje Sh.A. 976 396 – –

CEZ Slovensko, s.r.o. 637 728 177 189

ČEZ Bohunice a.s. – – 194 198

ČEZ Distribuce, a. s. 10 375 6 883 2 978 1 915

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 11 10 3 431 2 941

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 1 2 182 345

ČEZ ICT Services, a. s. 287 11 472 1 243

ČEZ Logistika, s.r.o. 7 8 444 289

ČEZ Měření, s.r.o. 2 1 388 423

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 1 1 625 40 97

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. 9 471 – 171 –

ČEZ Prodej, s.r.o. 1 760 1 540 7 240 5 720

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 5 5 419 267

ČEZ Teplárenská, a.s. 231 91 244 525

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 4 4 202 237

DOMICA FPI, s.r.o. *) – 968 – 6

eEnergy Ralsko, a.s. *) – 199 – –

Elektrárna Chvaletice a.s. 578 508 3 965 3 163

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 844 1 111 6 4

Elektrárna Počerady, a.s. 273 – 2 150 –

Elektrownia Skawina S.A. 3 81 145 105

Energetické centrum, s.r.o. 216 240 – 12

Energotrans, a. s. 41 – 1 052 –

GENTLEY,a.s. *) – 1 932 – 58

Ovidiu Development S.R.L. 8 143 3 438 87 1

Severočeské doly a.s. 268 1 356 424 500

ŠKODA PRAHA a.s. – – 246 257

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 9 18 3 256 4 305

Taidana Limited – – – 2 634

Teplárna Trmice, a.s. 3 1 1 413 739

Tomis Team S.R.L. 141 209 105 108

ÚJV Řež, a. s. – – 224 375

Pozostałe 2 262 2 328 2 180 1 745

Razem 43 831 34 909 35 306 31 341

*) W 2012 r. spółki eEnergy Ralsko a.s., eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., eEnergy Hodonín a.s., FVE Vranovská Ves a.s., GENTLEY a.s., 3 L Invest a.s.,
AREA-GROUP CL a.s., DOMICA FPI s.r.o. oraz wydzielona część spółki ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. zostały połączone. Spółką przejmującą jest
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
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Całkowity wolumen sprzedaży stronom powiązanym i zakupów od stron powiązanych za 2012 i 2011 r. (w mln CZK)

Sprzedaż na rzecz stron powiązanych Zakupy od stron powiązanych
2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r.

Akcez Enerji A.S. 34 112 – –

CEZ Bulgaria EAD 272 285 – –

CEZ Hungary Ltd. 1 709 1 535 106 198

CEZ MH B.V. 139 85 – –

CEZ Romania S.R.L. 197 168 – –

CEZ Shpërndarje Sh.A. 1 550 273 –

CEZ Slovensko, s.r.o. 2 117 3 235 861 1 594

CEZ Srbija d.o.o. 90 863 217 762

CEZ Trade Bulgaria EAD 28 35 460 239

CEZ Trade Polska sp. z o.o. 269 150 28 23

CEZ Trade Romania S.R.L. 486 235 555 555

CEZ Vanzare S.A. 1 101 655 8 –

ČEZ Distribuce, a. s. 378 601 117 146

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 91 89 1 –

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 13 15 984 1 083

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 14 21 108 121

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. 16 12 479 435

ČEZ ICT Services, a. s. 77 74 1 905 1 868

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 11 10 258 227

ČEZ Prodej, s.r.o. 39 391 40 539 3 789 7 098

ČEZ Správa majetku, s.r.o. 49 50 648 648

ČEZ Teplárenská, a.s. 1 504 1 113 120 165

Elektrárna Chvaletice a.s. 2 396 2 117 5 153 4 342

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 215 3 512 208

Elektrownia Skawina S.A. 262 98 1 814 1 508

Energotrans, a.s. 286 – 606 –

LOMY MOŘINA spol. s r.o. – – 174 175

OSC, a.s. – – 100 88

SD - Kolejová doprava, a.s. 14 10 670 522

Severočeské doly a.s. 48 63 5 269 5 623

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 57 57 17 390 14 970

TEC Varna EAD – 678 281 1 706

Teplárna Trmice, a.s. 64 63 515 505

Tomis Team S.R.L. 141 98 956 704

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 1 1 460 546

Pozostałe 1 083 767 2 925 195

Razem 52 554 54 387 47 742 46 254

Spółka i niektóre jednostki zależne objęte są systemem „cash poolingu“. Zobowiązania wobec jednostek zależnych z tego
tytułu oraz z tytułu podobnych pożyczek ujęte są w pozycji „Zobowiązania handlowe oraz inne“ (patrz nota 17).

26. Informacje o segmentach

Spółka ČEZ prowadzi działalność głównie w zakresie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz obrotu energią
elektryczną, przy czym w większości ma ona miejsce na rynkach Unii Europejskiej. Spółka nie zidentyfikowała samodzielnych
segmentów branżowych lub geograficznych.

27. Zysk netto na akcję

2012 r. 2011 r.
Licznik – podstawowy i rozwodniony (w mln CZK)

Zysk netto 35 336 37 337

Mianownik (w tys. szt. akcji)
Podstawowy

Średnia liczba akcji zwykłych w obrocie 534 115 534 041

Efekt rozwadniający umów opcji 11 13

Rozwodniony

Skorygowana średnia liczba akcji 534 126 534 054

Zysk netto na akcję (CZK na akcję)
Podstawowy 66,2 69,9

Rozwodniony 66,2 69,9
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28. Aktywa i zobowiązania nieujęte w bilansie

Program inwestycyjny
Spółka realizuje długookresowy program inwestycyjny. Koszty związane z tym programem na następujące pięć lat na dzień
31.12.2012 r. szacowane są na 123,8 mld CZK; 35,1 mld CZK w 2013 r., 29,5 mld CZK w 2014 r., 16,3 mld CZK w 2015 r.,
15,5 mld CZK w 2016 r. i 27,4 mld CZK w 2017 r. Podane wartości nie obejmują inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone
oraz wspólne przedsiębiorstwa. Koszty związane z inwestycjami finansowymi będą wynikały głównie z okazji inwestycyjnych,
które Spółka będzie mogła wykorzystać, spełniając wymogi efektywności takich inwestycji.

Spółka regularnie weryfikuje program inwestycyjny, rzeczywiste koszty mogą jednak pomimo tego odbiegać od podanych
wartości. Na dzień 31.12.2012 r. Spółka miała znaczące zobowiązania umowne związane z programem inwestycyjnym.

Ubezpieczenia
Na podstawie ustawy o pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej i promieniowania jonizującego podmioty eksploatujące
urządzenia jądrowe ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku awarii lub innego zdarzenia maksymalnie
do wysokości 8 mld CZK za każde zdarzenie, w przypadku pozostałych urządzeń jądrowych i transportu niewypalonego
paliwa jądrowego odpowiedzialność ograniczona jest kwotą 2 mld CZK. Ponadto prawo wymaga, aby podmiot eksploatujący
elektrownię jądrową ubezpieczył się od odpowiedzialności związanej z jej funkcjonowaniem do wysokości przynajmniej
2 mld CZK oraz do wysokości przynajmniej 300 mln CZK z tytułu pozostałej działalności (np. transportu). Spółka zawarła
powyższe umowy ubezpieczenia z ubezpieczalnią Česká pojišťovna a.s. (reprezentującą Czeską Grupę Atomową)
oraz European Liability Insurance for the Nuclear Industry.

Ponadto Spółka zawarła ubezpieczenia dotyczące ryzyka majątkowego towarzyszącego eksploatacji elektrowni klasycznych
i jądrowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności.

29. Sytuacja w Albanii

W maju 2009 r. spółka ČEZ pozyskała 76% udział w jedynej albańskiej spółce dystrybucyjnej OSSh – obecnie
CEZ Shpërndarje („CEZ SH“). Pozostałe 24 % należy do skarbu państwa Albanii. W ramach porozumień zawieranych
w ramach transakcji kupna udziałów otrzymano oświadczenie o regulacjach, określające konkretnie, jaką formę powinna
przybierać regulacja, oraz zawierające założenie akceptacji serii niezależnych badań mających na celu uwzględnienie
wszystkich adekwatnych kosztów w taryfach oraz pozostałych warunkach regulacji w celu spełnienia obowiązków CEZ SH jako
posiadacza licencji. W grudniu 2011 r. albański organ regulacyjny (ERE) w wydanych decyzjach dotyczących taryf na okres
2012–2014 podwyższył regulowane ceny skupu energii bez odpowiedniego skorygowania regulowanych cen dla klientów
końcowych CEZ SH. Od decyzji, którą wydano w sposób sprzeczny z oświadczeniem o regulacjach, ČEZ złożył sprzeciw
do ERE, składając następnie także pozew sądowy. Decyzje organu regulacyjnego a także inne warunki ustawione w niekorzystny
sposób przez albańskie instytucje miały negatywny wpływ na wyniki gospodarcze CEZ SH, powodując stopniowo narastające
problemy z płynnością, w wyniku których sytuacja finansowa spółki CEZ SH stała się krytyczna a spółka niewypłacalna.

Przez cały 2012 r. ČEZ wielokrotnie pisemnie zwracał uwagę ERE na problemy i pogarszającą się sytuację finansową CEZ SH
a także na konieczność podjęcia natychmiastowych działań, aby spółka CEZ SH nie utraciła zdolności wywiązywania
się z obowiązków wynikających z licencji. Urząd ERE nie reagował na wielokrotne ostrzeżenia i wezwania ze strony ČEZ,
zastosował natomiast restrykcyjne środki utrudniające odłączanie podmiotów zalegających z płatnościami od sieci, dokonał
zmian w metodyce wykazywania wykrytych kradzieży energii i nie zatwierdził warunków umożliwiających korzystanie
z kredytu inwestycyjnego. Ponadto zmieniło się stanowisko albańskich organów administracji podatkowej, co doprowadziło
do dodatkowego wymiaru podatków i kar. W ramach prowadzonych rozmów albańska strona zaczęła publicznie proklamować
własne bliżej nieokreślone roszczenia finansowe wobec ČEZ. Te roszczenia strony albańskiej nie zostały nigdy wystarczająco
uzasadnione, dookreślone pod względem prawnym, jednoznacznie skwantyfikowane a przede wszystkim dotychczas
nie zgłoszono ich żadnej instytucji sądowej lub arbitrażowej. Ze względu na ostrożność spółka ČEZ wszelkie tego rodzaju
twierdzenia strony albańskiej odrzuciła w formie pisemnej jako nieprawdziwe i bezzasadne, zlecając opracowanie niezależnej
opinii prawnej. Uwzględniając wszystkie relewantne okoliczności i obowiązujące ustawodawstwo albańskie, nie można
oczekiwać, aby strona albańska miała odnieść sukces, podnosząc swoje rzekome roszczenia. Możliwe podstawy prawne tych
roszczeń są zgodnie z prawem albańskim bardzo słabe a obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń spoczywa całkowicie na
powodzie. W obecnej sytuacji można uważać takie roszczenia za bezzasadne a twierdzenia za intencjonalne, dlatego ČEZ
z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. nie zawiązał żadnej rezerwy.
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W związku z ujemnym kapitałem własnym i sytuacją finansową CEZ SH spółka ČEZ zaksięgowała odpisy aktualizujące
w wysokości 100 % wartości do inwestycji finansowej, należności z tytułu dostaw i usług oraz udzielonych pożyczek. Ponadto
ČEZ zawiązał rezerwę z tytułu gwarancji kredytu i jego akcesoriów.

W dniu 21.1.2013 r. organ regulacyjny podjął decyzję o odebraniu spółce CEZ SH licencji na dystrybucję i sprzedaż energii
elektrycznej klientom taryfowym, równocześnie powołując administratora CEZ SH. Administrator przejął zarząd nad spółką,
włącznie z uprawnieniami decyzyjnymi i odpowiedzialnością za jej działalność. Przeniesiono na niego także prawa organów
statutowych CEZ SH, jak również prawa akcjonariusza ČEZ, w wyniku czego spółka ČEZ utraciła kontrolę nad CEZ SH.
W ramach ochrony interesów swoich akcjonariuszy spółka ČEZ odwołała się od decyzji o powołaniu administratora i zakresie
jego uprawnień a równocześnie w dniu 7.2.2013 r. oficjalnie poinformowała albański rząd o zamiarze wszczęcia
międzynarodowego arbitrażu.

W dniu 7.2.2013 r. spółka ČEZ uregulowała zobowiązania CEZ SH w wysokości 35,2 mln EUR wobec International Financial
Corporation oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wynikające z umowy kredytowej zawartej pomiędzy tymi dwoma
bankami i CEZ SH w czerwcu 2011 r. i z tytułu pisemnego porozumienia pomiędzy ČEZ a obydwoma tymi bankami zawartego
w dniu 20.7.2012 r. W wyniku tego spółka ČEZ stała się wierzycielem CEZ SH. Obydwa banki (EBOiR w dniu 14.2.2013 r.
a IFC w dniu 15.2.2013 r.) również uniemożliwiły korzystanie z dotychczas niewykorzystanych ram kredytowych, które
pierwotna umowa określała na 100 mln EUR.

30. Spory sądowe

Na dzień 31.12.2012 r. spółka ČEZ, a. s. uczestniczy w kilku sporach sądowych w związku z realizacją obowiązkowej oferty
przejęcia i kupna udziałowych papierów wartościowych od akcjonariuszy mniejszościowych w kilku spółkach zależnych.
Pozywający w tych sporach sądowych podważają ceny akcji wyznaczone przez biegłych sądowych. W informacji dodatkowej
do sprawozdania finansowego nie podaje się dalszych informacji zazwyczaj wymaganych przez standard MSR 37 Rezerwy,
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, ponieważ ich opublikowanie mogłoby być traktowane jako próba przewidzenia
wyniku tych sporów sądowych.

31. Wydarzenia po dniu bilansowym

Na dzień 1.1.2013 r. spółka ČEZ, a. s. dokonała aportu części przedsiębiorstwa (instalacje dystrybucji ciepła) do spółki zależnej
ČEZ Teplárenská, a.s.

W dniu 21.1.2013 r. organ regulacyjny podjął decyzję o odebraniu spółce CEZ Shpërndarje licencji na dystrybucję i sprzedaż
energii elektrycznej klientom taryfowym, równocześnie powołując tzw. administratora CEZ Shpërndarje (patrz nota 29).

Na dzień 1.2.2013 r. spółka ČEZ, a. s. wniosła część przedsiębiorstwa (elektrownię zasilaną węglem Dětmarovice) do spółki
zależnej nazwanej Elektrárna Dětmarovice, a.s.

W dniu 7.2.2013 r. spółka ČEZ, a. s. uregulowała zobowiązania CEZ Shpërndarje wobec International Financial Corporation
oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (patrz nota 29).

W dniu 20.2.2013 r. bułgarski organ regulacyjny poinformował o rozpoczęciu postępowania o odebranie licencji
CEZ Razpredelenie Bulgaria na dystrybucję energii elektrycznej oraz licencji CEZ Elektro Bulgaria na sprzedaż energii
elektrycznej. Organ regulacyjny wyznaczył terminy procesowe dla licencjobiorców. Obydwie spółki uważają powody podane
przez organ regulacyjny za bezzasadne i wykorzystają wszelkie dostępne środki prawne w celu zamknięcia rozpoczętych
postępowań bez odebrania licencji.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 25 lutego 2013 r.
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Dane identyfikacyjne
spółki akcyjnej ČEZ

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53 Praga 4
Republika Czeska

Rejestracja w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez:
Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze), sekcja B, pozycja 1581

Rok założenia: 1992
Forma prawna: spółka akcyjna
Nr identyfikacyjny (REGON): 452 74 649
NIP: CZ45274649
Konto bankowe: KB Praha 1, nr konta: 71504011/0100
Telefon: +420 211 041 111
Faks: +420 211 042 001
Internet: www.cez.cz
E-mail: cez@cez.cz

Zamknięcie treści Raportu rocznego za 2012 r.: 31.3.2013 r.
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Schemat struktury koncernu
Lista alfabetyczna spółek – członków koncernu

Opracowanie graficzne, produkcja i wydanie © B.I.G. Prague, 2013 r.
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