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ČEZ plánuje investovat v Republice srbské v Bosně a Hercegovině do výstavby nové 
uhelné elektrárny 

 
Gacko, 4. prosince 2006 -  Premiér Republiky srbské, Milorad Dodik, a  Martin Roman, 
předseda představenstva a generální ředitel energetické společnosti ČEZ, dnes v Gacku 
podepsali Dohodu o investici do nové uhelné elektrárny o výkonu 600 až 700 MW a rozvoje 
přilehlého uhelného dolu.  Budoucí investice společnosti ČEZ dosáhne zhruba 1,5 miliardy 
EUR.  
 
Na základě uzavřené dohody, energetická společnost ČEZ a energetická společnost Republiky 
srbské - ERS1, zastoupená generálním ředitelem Pantelijou Dakićem; podepsaly zakladatelské 
smlouvy  společného podniku  “Nove Elektrarne RS”, jejímž prostřednictvím bude investice 
uskutečněna.  
 
„Plánovaná investice do výstavby elektrárny v Bosně a Hercegovině je dalším krokem 
v naplňování naší vize stát se lídrem na trhu s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy. 
V konečném součtu se bude také jednat o dosud největší zahraniční investici české firmy, stejně 
jako se jedná o dosud největší  přímou zahraniční  investici směřující  do  Republiky srbské 
v Bosně a Hercegovině  vůbec,“ řekl při podpisu dohody Martin Roman, předseda představenstva 
a generální ředitel ČEZ.   
 
Základní kapitál nově založené firmy  bude činit 800 000 KM2 (konvertibilní marka), podíl 
společnosti ČEZ ve společnosti dosáhne 51%, zbytek připadne právě společnosti ERS. Cílem 
společného podniku bude připravit a realizovat projekt výstavby nového uhelného zdroje v lokalitě 
Gacko, rozvoj přilehlého uhelného dolu a revitalizace stávající 300MW elektrárny Gacko.  
 
Energetická společnost ČEZ v rámci své zahraniční expanze již uspěla v Bulharsku nákupem tří 
distribučních společností a elektrárny Varna, v Rumunsku akvizicí majoritního podílu v distribuční 
společnosti Electrica Oltenia. V letošním roce rozšířily výrobní portfolio Skupiny ČEZ také dvě 
polské elektrárenské společnosti Elcho a Skawina.  
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1 Celý název ERS - Mjesoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje - maticno preduzece akcionarsko druzstvo Trebinje 
2 konvertibilní marka KM – pevně navázaná na EUR v poměru cca 1,95 KM/EUR 


