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Grupa ČEZ osiągnęła w ciągu półrocza zysk 28,7 miliarda koron 
 
„Czysty zysk grupy energetycznej ČEZ w pierwszym półroczu spadł w skali roku o 6,5 mld 
CZK na 28,7 mld CZK. Zysk z działalności przed amortyzacją (EBITDA) uległ obniżeniu o 4,6 
mld CZK. Głównym czynnikiem był spadek cen energii elektrycznej.  
 
„W następstwie kryzysu ekonomicznego nastąpiło co prawda radykalne obniżenie cen hurtowych 
już w roku 2009, ale na skutek korzystnego zagwarantowania cen sprzedaży energii elektrycznej z 
wyprzedzeniem rocznym oraz trzyletnim spadek cen realnych dał się odczuć w mniejszym stopniu 
oraz z pewnym opóźnieniem. Pozytywnie w zestawieniach rocznych daje się odczuć natomiast 
wzrost Grupy ČEZ o albańską spółkę dystrybucyjną OSSh oraz podniesienie taryf dystrybucyjnych, 
a także ekspansja Grupy ČEZ w ciepłownictwie. Obecną fazę rozwoju firmy charakteryzuje 
ekspansja w kierunku czeskiego ciepłownictwa. Naszą uwagę koncentrujemy głównie na 
inwestycje krajowe, natomiast poza granicami zamierzamy przede wszystkim konsolidować oraz 
umacniać istniejący majątek” wyjaśnił Martin Roman przewodniczący zarządu oraz dyrektor 
generalny ČEZ.  
 
Od początku roku grupa ČEZ zainwestowała już 23 mld CZK. Inwestycje w wysokości 8,2 mld 
zmierzały do odnowy zasobów. W elektrowni Tušimice II (4 x 200 MW) zostały przeprowadzone 
próby certyfikacyjne oraz test gwarancyjny. Na pozostałych dwóch blokach zakończono demontaż 
przestarzałych urządzeń technologicznych i rozpoczęto instalację generatorów i turbin. W 
projekcie budowy nowego nadkrytycznego bloku w Ledvicach prace budowlane postępują zgodnie 
z harmonogramem i obsadzone zostały pierwsze urządzenia. W sprawie budowy systemu paro-
gazowego w elektrowni Počerady otrzymaliśmy pozytywne stanowisko Urzędu Wojewódzkiego 
województwa usteckiego odnośnie dokumentacji dot. zagospodarowania przestrzennego. Wydatki 
inwestycyjne do energetyki jądrowej sięgnęły 2,5 mld CZK.  
Produkcja energii elektrycznej zanotowała w I półroczu roku 2010 wzrost w skali roku o 0,8 TWh (o 
2.6 %). Elektrownie jądrowe Temelin i Dukowany od stycznia do czerwca 2010 wyprodukowały o 
1,0 TWh (o 6,9 %) więcej, niż w analogicznym okresie ub. roku. Produkcja w elektrowniach 
węglowych uległa w skali roku obniżeniu o 0,3 TWh i osiągnęła poziom 18,1 TWh. Produkcja 
zasobów odnawialnych wzrosła w ciągu roku o 0,3 TWh (o 24 %), przede wszystkim dzięki 
optymalnemu stanowi przepływów w elektrowniach wodnych.  
Popyt na energię elektryczna w Republice Czeskiej, według szacunków wstępnych, za I półrocze 
2010 roku wzrósł o 4,3 %, w przeliczeniu na normę temperaturową o 3,2 %. Zużycie przez dużych 
odbiorców wzrosło o 5,6 %, przedsiębiorców z taryfą przemysłową o 3,2 % a odbiór gospodarstw 
domowych był wyższy o 1,8 %.  
 
„Wzrost popytu na energię elektryczną jest przypuszczalnie spowodowany wznowieniem wzrostu 
ekonomicznego, przy czym wzrost zużycia w gospodarstwach domowych powoduje większe 
zużycie w związku z ogrzewaniem w tegorocznym sezonie zimowym. Popyt na energię elektryczną 
jest na dłuższą metę jednym z najlepszych wskaźników sytuacji gospodarczej. Uwzględnia 
również tzw. „szarą” strefę i długofalowo oznacza, że rośnie w tempie ok. 0.6 razy wartości 
wzrostu PKB” oświadczył Alan Svoboda, dyrektor dywizji handlu ČEZ.  
 
 
 
 
 
 
 
Tabela: Wyniki gospodarcze Grupy ČEZ za I półrocze 2010 roku 
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     (mln CZK)    zmiana w skali roku % 
Przychody z działalności 98 683 + 1,7 % 
EBITDA (Zysk z działalności 
przed potrąceniem odsetek) 

47 187 - 9,0 % 

Zysk przed opodatkowaniem 34 755 - 19,5 %  
Zysk po opodatkowaniu 28 709 - 18,5 % 
 


