
SOUHRNNÁ ZPRÁVA SKUPINY ČEZ ZA ROK 2008  
AUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY 
V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) 

Hlavní události  V Praze dne 3. března 2009 
 Čistý zisk meziročně vzrostl o 4,6 mld. Kč na 47,4 mld. Kč, tj. o 10,7 %. 
 EBITDA vzrostl o 11,9 mld. Kč na 87,2 mld. Kč, tj. o 15,8 %. 
 Skupina ČEZ představila svůj příspěvek na ochranu zákazníků a české ekonomiky. 
 Skupina ČEZ dokončila převzetí distribuční společnosti v Turecku a přerušila projekt v Bosně a Hercegovině.   

 

Hlavní údaje Jednotka 2008 2007 Index 08/07
výroba elektřiny (brutto) GWh 67 595 73 793 91,6%
instalovaný výkon MW 14 288 14 292 100,0%
prodej elektřiny*) GWh 74 547 80 745 92,3%
prodej tepla TJ 14 016 15 540 90,2%
provozní výnosy mil. Kč 181 638 174 563 104,1%
provozní náklady (bez odpisů) mil. Kč -94 428 -99 237 95,2%
EBITDA mil. Kč 87 209 75 326 115,8%

 - segment Střední Evropa mil. Kč 84 091 70 991 118,5%
 - segment Jihovýchodní Evropa mil. Kč 3 117 4 334 71,9%

odpisy mil. Kč -22 047 -22 123 99,7%
EBIT mil. Kč 65 163 53 203 122,5%
čistý zisk mil. Kč 47 351 42 764 110,7%

rentabilita vlastního kapitálu (ROE) čistá % 27,0 22,7 119,0%

poměr tržní ceny a výnosu (P/E) 1 9,0 17,8 50,6%

čistý dluh / EBITDA 1 0,8 0,8 105,0%

dluh / celkový kapitál % 38,0 29,9 127,0%

investiční výdaje (CAPEX) mil. Kč -46 271 -30 666 150,9%
finanční investice mil. Kč -15 118 -2 462  >200%
provozní cash flow mil. Kč 70 583 59 219 119,2%
fyzický počet zaměstnanců osob 27 110 30 094 90,1%  

*) prodej konečným zákazníkům + prodej na ztráty v sítích + saldo velkoobchodu 

Výnosy, Náklady, Zisk 
Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně vzrostl o 4,6 mld. Kč 
(o 10,7 %) a provozní zisk před odpisy (EBITDA) vzrostl 
o 11,9 mld. Kč (o 15,8 %). Hlavním faktorem bylo zvýšení hrubé 
marže o 11,9 mld. Kč. Na něm se nejvíce podílel meziroční 
nárůst cen elektřiny, vyšší objem tradingu především s deriváty 
elektřiny a vyšší výroba v jaderných elektrárnách na úkor 
uhelných. Další provozní náklady se daří držet pod kontrolou. 
Nárůst EBITDA je tažen segmentem výroba a obchod ve střední 
Evropě, který meziročně vzrostl o 23,9 %. 
Finanční výsledek je meziročně o 2,4 mld. Kč nižší. Hlavní 
dopad na snížení finančního výsledku má ztráta z přecenění 
opce na akcie MOL o 5,5 mld. Kč a zvýšení nákladových úroků 
o 1,1 mld. Kč, což je především způsobeno vyššími potřebami 
na finanční investice a optimalizací kapitálové struktury. 
Úspěšné zajištění přineslo zisk z finančních derivátů vyšší 
o 3,6 mld. Kč při kurzových ztrátách vyšších jen o 1,3 mld. Kč. 
Meziroční růst výnosu z povolenkových derivátů o 1,5 mld. Kč 
odráží zejména úspěšnou environmentální strategii v rámci 
JI/CDM systému. 
Daň z příjmů je meziročně vyšší o 5,0 mld. Kč. Rok 2007 je 
ovlivněn přepočtem odložené daně z důvodu snížení budoucí 
sazby daně z příjmu právnických osob. 

Peněžní toky 
Meziroční nárůst čistých peněžních toků z provozní činnosti 
o 11,4 mld. Kč, je způsoben zejména meziročním růstem zisku 
před zdaněním (o 9,6 mld. Kč) a získáním dodatečného 
provozního financování pomocí repo-půjček na bázi emisních 
povolenek. Nárůst peněžních toků z provozní činnosti je snížen 
vyšší zaplacenou daní z příjmů o 4,4 mld. Kč. 
Peněžní prostředky použité na investiční činnost se meziročně 
zvýšily o 23,1 mld. Kč především z důvodu finanční investice do 
MOL (15,3 mld. Kč) a vyšších čistých investic do dlouhodobého 
majetku (o 12,1 mld. Kč). Finanční aktiva s omezeným 
disponováním tvořená v souvislosti s provozem jaderných 
elektráren jsou ve srovnání s předchozím rokem nižší a zvyšují 
peněžní toky (o 2,1 mld. Kč). Ostatní finanční investice jsou 
v meziročním srovnání nižší (o 2,0 mld. Kč). 

Peněžní toky z finanční činnosti vykazují meziročně nárůst 
o 34,2 mld. Kč. Hlavním  důvodem  je  meziroční snížení  výdajů 
na zpětný odkup akcií (o 41,9 mld. Kč) a vyšší saldo čerpání 
a splátek úvěrů (o 1,4 mld. Kč), naproti tomu byly v roce 2008 
vyplaceny vyšší dividendy (o 9,5 mld. Kč). 

Investiční program 
Za rok 2008 bylo celkově vynaloženo ve Skupině ČEZ na 
pořízení stálých aktiv 46,2 mld. Kč. Na obnovu zdrojů bylo 
vynaloženo 12,9 mld. Kč. V elektrárně Tušimice II  (4x200 MW) 
byla dokončena technologická montáž první etapy stavby, 
u části stavebních objektů byla provedena přejímka. 
V elektrárně Prunéřov II (3x250 MW) probíhala především 
příprava realizace projektu. Studie EIA byla dle závěrů 
zjišťovacího řízení dopracována a nová dokumentace znovu 
podána na Ministerstvo životního prostředí. Na výstavbě nového 
zdroje Ledvice (660 MW) probíhaly stavební a montážní práce, 
byla zkolaudována železniční vlečka s napojením na celostátní 
síť. Na výstavbu paroplynového cyklu v elektrárně Počerady byl 
odsouhlasen záměr projektu a na začátku roku 2009 byla 
podána žádost o posouzení vlivu na životní prostředí EIA. 
V jaderných elektrárnách dosáhly výdaje v roce 2008 celkem 
3,9 mld. Kč. Na druhém bloku Jaderné elektrárny Dukovany byla 
dokončena výměna průtočných částí nízkotlakých dílů turbiny za 
nové, čímž byl navýšen dosažitelný výkon každého 
z reaktorových bloků na 456 MWe. 
V Jaderné elektrárně Temelín pokračovaly přípravné práce na 
stavbě skladu použitého paliva a dále projekty na zvýšení 
úrovně jaderné bezpečnosti a zvýšení spolehlivosti výroby. 
Pokračovala modernizace vysokotlakých dílů soustrojí 
1 000 MW. 
Finanční výdaj do projektů výstavby větrných elektráren 
v Rumunsku byl celkem 9,9 mld. Kč. 
Skupina ČEZ investovala do distribučních sítí v roce 2008 
v České republice 8,2 mld. Kč, v Bulharsku 0,6 mld. Kč a 
v Rumunsku 0,6 mld. Kč. 
Severočeské doly, a.s. vynaložily celkem 3,2 mld. Kč na 
investice. Především na obnovu těžebních strojů na dole Bílina. 



Obchod s elektřinou a povolenkami 
V roce 2008 vzrostla meziročně poptávka po elektřině 
v České republice o 1,2 %, po přepočtu na teplotní normál 
také o 1,2 %. Spotřeba podnikatelského maloodběru a 
domácností vzrostla o 2,7 %. Velkoodběratelé spotřebovali 
pouze o 0,2 % více než v roce 2007. Čtvrté čtvrtletí bylo již 
ovlivněno ekonomickou recesí a poptávka po elektřině 
v České republice meziročně klesla o 4 % a významně 
ovlivnila celoroční vývoj. 
Čtvrté čtvrtletí 2008 se i nadále neslo ve znamení 
dramatického oslabování celého sektoru komodit. 
Cena elektřiny během tohoto období nepřetržitě klesala. 
Například jeden ze základních produktů Cal-09 (roční pásmo 
2009) se na počátku října obchodoval na úrovni 
78 EUR/MWh, koncem roku ale své obchodování zakončil 
na 56 EUR/MWh, což představuje pokles o 28 %. 

Tento vývoj souvisel se situací na trhu paliv, zejména s 
nízkou cenou ropy, která opět udávala trend. Hlavním 
důvodem poklesu cen ropy byly obavy z poklesu poptávky v 
důsledku světové finanční krize, resp. počínající 
hospodářské recese. Cena ropy od červencového maxima 
klesla o více než 110 dolarů. Ke konci roku se tak základní 
kontrakt na ropu Brent front month obchodoval na cenové 
hladině okolo 40 USD/bl, což znamenalo vůbec největší 
cenový propad za 25 let. 
Obecně ceny komodit klesaly v důsledku ztráty důvěry 
investorů, kteří z tohoto sektoru přesouvali svá aktiva. Svou 
roli hrála nízká likvidita a posloupnost negativních zpráv o 
ekonomice. 
Trh povolenek byl významně ovlivněn přijetím tzv. klimaticko-
energetického balíčku summitem Evropské unie, který 
stanovil podobu systému obchodování s povolenkami 
v alokačním období NAP III. Namísto původně navrhované 
plně aukční alokace byl schválen postupný náběh aukcí. 

 
Střední Evropa (SE) 

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
tržby kromě tržeb mezi 
segmenty mil. Kč 153 380 145 408 67 318 68 652 78 339 70 313 3 993 3 524 4 195 3 453
tržby mezi segmenty mil. Kč 466 534 47 705 39 734 3 668 2 628 6 285 6 507 28 881 21 375
výnosy celkem mil. Kč 153 845 145 942 115 024 108 386 82 008 72 941 10 278 10 031 33 076 24 828
EBITDA mil. Kč 84 091 70 991 63 279 51 086 11 046 10 882 4 819 4 765 4 951 4 259
EBIT mil. Kč 64 103 51 215 49 197 37 488 8 202 7 613 3 593 3 670 3 114 2 445
počet zaměstnanců osob 20 316 21 971 8 060 8 689 1 413 1 376 3 517 3 517 7 326 8 389

Distribuce a prodej Těžba OstatníKonsolidováno Výroba a obchodStřední Evropa (SE)

 

SE: Výroba a obchod 
V elektrárnách Skupiny ČEZ bylo ve střední Evropě 
vyrobeno 64,0 TWh elektřiny, tj. meziroční snížení 
o 6,1 TWh (o 8,7 %). Uhelné elektrárny vyrobily o 6,3 TWh 
méně vlivem optimalizace s ohledem na emisní stropy  a 
vlivem obnovy elektrárny Tušimice (z toho pokles v ČR činil 
5,1 TWh a v Polsku 1,2 TWh). Jaderné elektrárny vyrobily 
o 0,4 TWh více zvýšením dosažitelných výkonů a vyšší 
disponibilitou obou elektráren za první tři čtvrtletí 2008, ale 
v říjnu došlo k prodloužení plánované odstávky na výměnu 
paliva na 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín o cca 2 
měsíce kvůli poruše turbíny. Výroba vodních elektráren v 
ČR byla meziročně nižší o  7  % a dosáhla 1,5 TWh z 
důvodu nižších průtoků na vodních tocích a kvůli nižšímu 
využití přečerpávacích elektráren v I. pololetí. 
 
SE: Výroba elektřiny 2008 2007

výroba elektřiny celkem TWh 64,0 70,1
  z toho: jaderné elektrárny TWh 26,6 26,2
             uhelné elektrárny TWh 35,9 42,2
             vodní a jiné zdroje TWh 1,5 1,7  
Skupina ČEZ aktivně obchoduje s elektřinou (meziroční 
nárůst nákupu o 63,9 %), povolenkami CO2 v České 
republice i zahraničí. Své aktivity rozšiřuje i na uhlí, plyn a 
certifikované emisní redukce. 

SE: Velkoobchod (trading) 2008 2007

nákup elektřiny TWh 67,5 41,2
z toho mimo Skupinu TWh 59,5 36,1

prodej elektřiny TWh 125,6 104,8
z toho mimo Skupinu TWh 89,3 72,0

 - na velkoobch trhu TWh 88,6 71,1
 - prodej konc. zákazníkům TWh 0,8 0,9

saldo TWh 58,1 63,6

 

SE: Distribuce a prodej 
EBITDA segmentu vzrostla o 1,5 % z důvodu nárůstu 
distribuovaného objemu elektřiny konečným zákazníkům o 
0,9 TWh (+2,5 %) a nárůstu prodeje konečným zákazníkům 
mimo Skupinu ČEZ o 0,3 TWh (+1,1 %). Meziroční 
srovnání bylo ovlivněno narovnáním objemu a metodikou 
ocenění nevyfakturované elektřiny o 0,5 mld. Kč ve IV. 
čtvrtletí 2007, tvorbou mimořádných opravných položek k 
pohledávkám za firmami v konkursu ve výši 0,3 mld. Kč a 
poklesem objemu na hladině VO z důvodu zpomalení 
ekonomiky. 

SE: Distribuce a maloobchod 2008 2007
prodej elektřiny konečným 
zákazníkům mimo Skupinu ČEZ TWh 26,1 25,8

distribuce elektřiny konečným 
zákazníkům TWh 34,0 33,1

 

SE: Těžba 

Severočeské doly, a.s., snížily meziročně dodávky uhlí o 
1,3 mil. tun, což bylo způsobeno snížením odběru uhlí 
společností ČEZ, a. s., o 1,6 mil. tun z důvodu nižší výroby 
elektřiny v uhelných elektrárnách. Nižší dodávky pro ČEZ, 
a. s., byly částečně kompenzovány nárůstem odbytu 
externím odběratelům o 0,3 mil. tun na celkových 5,6 mil. 
tun. 

 

SE: Odbyt uhlí 2008 2007
odbyt uhlí celkem mil. tun 22,3 23,6

z toho: pro ČEZ, a. s. mil. tun 16,7 18,3



Jihovýchodní Evropa (JVE)

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
tržby kromě tržeb mezi 
segmenty mil. Kč 28 258 29 155 4 900 3 937 23 572 25 353 7 55
tržby mezi segmenty mil. Kč 220 190 275 150 130 145 2 261 2 264
výnosy celkem mil. Kč 28 478 29 345 5 175 4 087 23 702 25 498 2 268 2 319
EBITDA mil. Kč 3 117 4 334 9 273 3 036 4 056 71 7
EBIT mil. Kč 1 058 1 987 -340 -131 1 383 2 161 16 -43 
počet zaměstnanců osob 6 794 8 123 621 794 4 682 5 490 1 491 1 839

Ostatní
Jihovýchodní Evropa (JVE)

Konsolidováno Výroba a obchod Distribuce a prodej

 

JVE: Výroba a obchod 
Elektrárna Varna v roce 2008 vyrobila 3,6 TWh, meziročně o 
0,1 TWh (-3,3 %) méně. Meziročně negativně působil nárůst 
ceny uhlí, který nebyl odpovídajícím způsobem promítnut do 
ceny elektřiny z důvodu podmínek regulatorního prostředí v 
Bulharsku. 
 
JVE: Výroba a velkoobchod 2008 2007

výroba elektřiny TWh 3,6 3,7
nákup elektřiny *) TWh 0,0 0,0

z toho mimo Skupinu  *) TWh 0,0 0,0
prodej elektřiny *) TWh 3,3 3,4

z toho mimo Skupinu *) TWh 2,6 3,4  
*) údaje za rok 2007 byly přepočítány. V roce 2008 byly tradingové společnosti 
přesunuty do segmentu Střední Evropa. 

JVE: Distribuce a prodej 
Společnosti v Bulharsku a Rumunsku distribuovaly celkem 
17,0 TWh elektrické energie konečným zákazníkům, 
meziročně o 0,2 % méně. Prodej konečným zákazníkům činil 
12,1 TWh (z toho 11,8 TWh mimo Skupinu ČEZ), tj. 
meziročně o 1,2 % více. 

EBITDA v korunovém vyjádření vykazuje pokles o 25 %, z 
toho je však polovina (0,5 mld. Kč) způsobena meziročním 
posílením koruny vůči zahraničním měnám, zejména leu a 
leva. 

Rumunsko negativně ovlivnila tvorba rezerv a opravných 
položek 126 mil. RON (cca 0,7 mld. Kč), především k 
pohledávkám za rumunskými státními drahami, a zaúčtování 
opravné položky na snížení majetku. 

JVE: Distribuce a maloobchod 2008 2007
prodej elektřiny konečným 
zákazníkům mimo Skupinu ČEZ TWh 11,8 11,9

distribuce elektřiny konečným 
zákazníkům TWh 17,0 17,1

 
 

Ostatní informace 
 Dne 20. 11. 2008 podepsal ČEZ, a. s., Protokol 

o spolupráci s rumunskou společností 
S.C. Termoelectrica S.A. a její 100% dceřinou 
společností S.C. Electrocentrale Galaţi S.A. Protokol 
popisuje kroky k vytvoření společného podniku na 
modernizaci stávající elektrárny a výstavbu nového 
zdroje v Galaţi v Rumunsku. 

 Dne 25. 2. 2009 podepsaly Severočeské doly a.s., 
člen Skupiny ČEZ, a skupina J & T smlouvu s majiteli 
hnědouhelné důlní společnosti Mitteldeutsche 
Braunkohlengesellschaft mbH působící v Německu 
o koupi 100% podílu ve společnosti. Vypořádání 
transakce je očekáváno nejdříve v průběhu druhého 
čtvrtletí roku 2009 po jejím schválení Evropskou 
komisí. Společnost těží hnědé uhlí ve 
středoněmeckém uhelném revíru poblíž Lipska. Vlastní 
a provozuje dva otevřené uhelné doly a její součástí 
jsou rovněž tři kogenerační energetické zdroje 
s celkovým instalovaným výkonem 208 MWe. 

 Dne 3. 12. 2008 získal ČEZ, a. s., titul „Energetická 
společnost roku“ v 10. ročníku celosvětové soutěže 
Platts Global Energy Awards pořádané divizí Platts 
americké společnosti McGraw-Hill Companies, Inc. 
Vítěze vybrala odborná porota z téměř 200 uchazečů. 

 V lednu 2009 proběhly volby do dozorčí rady z důvodu 
skončení funkčního období dosavadních dvou členů 
volených zaměstnanci. Novými členy dozorčí rady se 
stali Lubomír Klosík a Petr Gross. 

 Dne 27. 1. 2009 doručil ČEZ, a. s., svému partnerovi 
v projektu Gacko v Bosně a Hercegovině, místní 
společnosti Elektroprivreda Republike Srpske, 
požadavek na uplatnění prodejní (put) opce. Na jejím 
základě prodá ČEZ, a. s., této společnosti svůj 51% 

podíl ve společném podniku NERS, d.o.o. za částku 
kryjící část jeho dosavadních nákladů na projekt 
Gacko. 

 Dne 11. 2. 2009 dokončily skupiny ČEZ a Akkök 
převzetí turecké společnosti Sakarya Elektrik Dağıtım 
A.Ş. (Sedaş), která má právo provozovat distribuční 
soustavu na distribučním území Sakarya. Konsorcium 
Akkök – Akenerji – ČEZ (50 % ČEZ, Akenerji 45 %, 
Akkök 5 %) za 100% podíl v tendru nabídlo 600 mil. 
USD (cca 13,3 mld. Kč). Polovina byla převedena 
v uvedený den, zbytek bude dle podmínek tendru 
zaplacen v následujících 2 letech. 

 Dne 13. 1. 2009 Skupina ČEZ úspěšně prodloužila 
prostřednictvím dodatku splatnost 600 mil. EUR 
uvěrové smlouvy z ledna 2008 do 12. 1. 2010. Částka 
byla snížena na 550 mil. EUR (cca 15,7 mld. Kč) 
zejména z důvodů obdržených dividend a opční 
prémie. 

 Dne 17. 2. 2009 představil ČEZ, a. s., svůj příspěvek 
k podpoře zákazníků a české ekonomiky pod názvem 
„ČEZ proti krizi“. Sestává z navýšení investic do 
výroby i distribuce v nejbližším období, prodloužení 
lhůt pro platbu záloh drobným podnikatelům a 
hromadného pojištění domácností na platbu záloh za 
elektřinu pro případ ztráty zaměstnání. 

 Dne 12. 2. 2009 byl v návaznosti na zpětný odkup 
akcií snížen základní kapitál ČEZ, a. s., o částku 
5 422 108 400 Kč na částku 53 798 975 900 Kč. 



Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (mil. Kč) 10-12/2008 2008 10-12/2007 2007 Konsolidovaná rozvaha (mil. Kč) k 31.12.2008 k 31.12.2007
provozní výnosy 49 817 181 638 51 067 174 563 aktiva celkem 473 175 370 942

tržby z prodeje elektrické energie 48 206 165 317 45 598 160 046 stálá aktiva 345 205 313 081
výnosy a náklady z derivátových obchodů s elektrickou energií, uhlím a plynem, netto -1 307 4 095 1 106 2 690 dlouhodobý hmotný majetek, brutto 488 956 479 091
tržby z prodeje tepla a ostatní výnosy 2 918 12 226 4 363 11 827 oprávky a opravné položky 252 330 234 297

provozní náklady -37 854 -116 475 -36 803 -121 360 dlouhodobý hmotný majetek, netto 236 626 244 794
palivo -4 297 -16 176 -4 682 -16 883 jaderné palivo, netto 6 287 6 983
nákup energie a související služby -14 801 -41 670 -13 203 -46 328 nedokončené hmotné investice včetně poskytnutých záloh 47 913 25 388
opravy a údržba -2 557 -5 597 -1 757 -4 881 cenné papíry v ekvivalenci 1 907 248
odpisy -6 429 -22 047 -5 925 -22 123 dlouhodobý finanční majetek, netto 33 582 16 126
osobní náklady -5 451 -16 956 -5 958 -16 900 dlouhodobý nehmotný majetek, netto 18 074 19 060
materiál -1 253 -4 589 -1 614 -6 066 odložená daňová pohledávka 816 482
emisní povolenky, netto 282 507 754 1 058 oběžná aktiva 127 970 57 861
ostatní provozní náklady -3 348 -9 947 -4 418 -9 237 peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 17 303 12 429

zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy 11 963 65 163 14 264 53 203 pohledávky, netto 41 729 23 880
ostatní náklady a výnosy -3 800 -4 447 -1 657 -2 052 pohledávky z titulu daně z příjmů 140 79

nákladové úroky -910 -3 103 -181 -1 954 zásoby materiálu, netto 4 914 4 484
úroky z jaderných a ostatních rezerv -520 -2 056 -495 -1 937 zásoby fosilních paliv 2 959 857
výnosové úroky 578 1 842 118 1 163 emisní povolenky 1 523 355
kurzové zisky a ztráty, netto 118 -1 311 122 22 ostatní finanční aktiva, netto 57 269 10 585
zisk/ztráta z prodeje dceřiných a přidružených podniků 0 333 0 129 ostatní oběžná aktiva 2 133 5 192
ostatní finanční náklady a výnosy, netto -3 089 -178 -1 231 485 pasiva celkem 473 175 370 942
výnosy z cenných papírů v ekvivalenci 9 12 10 40 vlastní kapitál 185 410 184 226

zisk před zdaněním 8 163 60 716 12 607 51 151 vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku 173 252 171 352
daň z přijmů -2 279 -13 365 473 -8 387 základní kapitál 59 221 59 221
zisk po zdanění 5 884 47 351 13 080 42 764 vlastní akcie -66 910 -55 972

zisk po zdanění přiřaditelný na podíly akcionářů mateřského podniku 5 625 46 510 12 642 41 555 nerozdělené zisky a kapitálové fondy 180 941 168 103
zisk po zdanění přiřaditelný na menšinové podíly 259 841 438 1 209 menšinové podíly 12 158 12 874
zisk na akcii (EPS) v Kč - základní 10,6 87,0 23,1 72,9 dlouhodobé závazky 119 702 107 544
zisk na akcii (EPS) v Kč - zředěný 10,5 86,6 23,0 72,5 dlouhodobé dluhy bez části splatné během jednoho roku 66 526 51 984

rezerva na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jaderného paliva 35 631 39 191
ostatní dlouhodobé závazky 17 545 16 369

odložený daňový závazek 14 421 17 153
Stav k 31. 12. 2006 59 221 -1 943 -1 301 1 381 137 579 194 937 12 716 207 653 krátkodobé závazky 153 642 62 019
Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu -78 -78 -78 krátkodobé úvěry 35 001 18 048
Realizovatelné cenné papíry odúčtované z vlastního kapitálu -354 -354 -354 část dlouhodobých dluhů splatná během jednoho roku 4 874 3 226
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu 2 802 2 802 2 802 obchodní a jiné závazky 95 732 25 738
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu 44 44 44 závazky z titulu daně z příjmů 3 910 5 969
Odložená daň z příjmů účtovaná do vlastního kapitálu -525 -525 -525 ostatní pasiva 14 125 9 038
Rozdíly z kurzových přepočtů -995 -995 -759 -1 754 Přehled o peněžních tocích (mil. Kč) 2 008 2 007
Podíl na změnách vlastního kapitálu přidružených podniků -21 -21 -21 peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období 12 429 30 932
Ostatní pohyby -5 -5 -3 -8 čistý peněžní tok z provozní činnosti 70 583 59 219
Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu -995 1 889 -26 868 -762 106 zisk před zdaněním 60 716 51 151
Zisk po zdanění 41 555 41 555 1 209 42 764 odpisy 22 090 22 166
Zisky a ztráty celkem -995 1 889 41 529 42 423 447 42 870 amortizace jaderného paliva 2 654 2 936
Dividendy -11 780 -11 780 -3 -11 783  zisk(-)/ztráta z prodeje stálých aktiv, netto -563 -637
Pořízení vlastních akcií -54 397 -54 397 -54 397  kursové zisky a ztráty, netto 1 311 -22
Prodej vlastních akcií 368 -244 124 124 nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy 1 210 697
Opční práva na nákup akcií 45 45 45 změna stavu rezervy na vyřazení jaderného zařízení z provozu a uložení použitého jader. paliva 309 695
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu -90 90 opravné položky k majetku, ostatní rezervy a ostatní nepeněžní náklady a výnosy -214 -193
Změna minoritních podílů v souvislosti s akvizicemi -286 -286 výnosy z cenných papírů v ekvivalenci -12 -40
Stav k 31. 12. 2007 59 221 -55 972 -2 296 3 225 167 174 171 352 12 874 184 226 změna stavu aktiv a pasiv -257 -5 357

Změna reálné hodnoty realizovatelných cenných papírů účtovaná do vlastního kapitálu 372 372 372 zaplacená daň z příjmů -16 285 -11 920
Realizovatelné cenné papíry odúčtované z vlastního kapitálu 2 2 2 placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -1 586 -1 552
Změna reálné hodnoty finančních nástrojů zajišťujících peněžní toky účtovaná do vlastního kapitálu -7 564 -7 564 -7 564 přijaté úroky 1 142 1 186
Odúčtování zajištění peněžních toků z vlastního kapitálu -3 196 -3 196 -3 196 přijaté dividendy 68 109
Odložená daň z příjmů účtovaná do vlastního kapitálu 2 110 3 2 113 1 2 114 peněžní prostředky použité na investiční činnost -60 170 -37 033
Rozdíly z kurzových přepočtů -2 729 -2 729 -728 -3 457 čistý peněžní tok z finanční  činnosti -5 917 -40 120
Podíl na změnách vlastního kapitálu přidružených podniků 112 112 112 vliv kursových rozdílů na výši peněžních prostředků 378 -569
Ostatní pohyby 4 8 12 9 21 peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období 17 303 12 429
Zisky a ztráty účtované přímo do vlastního kapitálu -2 729 -8 272 123 -10 878 -718 -11 596 dodatečná informace: celkové zaplacené úroky 2 851 2 284
Zisk po zdanění 46 510 46 510 841 47 351
Zisky a ztráty celkem -2 729 -8 272 46 633 35 632 123 35 755
Dividendy -21 321 -21 321 -2 -21 323
Pořízení vlastních akcií -13 098 -13 098 -13 098 výnosy celkem 119 836 105 710 10 278 35 333 181 638
Prodej vlastních akcií 2 160 -1 596 564 564 z toho: externí výnosy 71 529 101 911 3 993 4 205 181 638
Opční práva na nákup akcií 123 123 123 EBITDA 63 289 14 083 4 819 5 022 87 209
Převod uplatněných a zaniklých opčních práv v rámci vlastního kapitálu -204 204 EBIT 48 858 9 585 3 593 3 130 65 163
Změna minoritních podílů v souvislosti s akvizicemi -837 -837 počet zaměstnanců 8 681 6 095 3 517 8 817 27 110
Stav k 31. 12. 2008 59 221 -66 910 -5 025 -5 128 191 094 173 252 12 158 185 410 Auditované výsledky Skupiny ČEZ v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví.
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