
EZ, a. s., Duhová 2/1444 Praha 4, 140 53
ladislav.kriz@cez.cz, tel: 211 042 383, 602 227 458, www.cez.cz

Skupina EZ vyd lala letos již 14,7 miliardy korun
Za první t i tvrtletí letošního roku vykázala Skupina EZ istý zisk ve výši
14,7 mld. K . Po o išt ní o mimo ádné vlivy obecn  nesouvisející
s b žným hospoda ením roku dosáhl istý zisk 16,7 mld. K . Provozní
zisk p ed odpisy (EBITDA) inil 43,8 mld. K . Z meziro ního poklesu o 4,6
mld. K  zp sobil pokles realiza ních cen vyrobené elekt iny 4,5 mld. K .

Pokles výroby elekt iny v jaderných elektrárnách se poda ilo tém  nahradit zvýšenou
výrobou v uhelných a plynových zdrojích a celkov  proto výroba poklesla pouze o
jedno procento. P isp l k tomu zejména stabilní provoz všech t í komplexn
obnovených blok  Elektrárny Pruné ov. „Nejvýznamn jší událostí v uplynulém tvrtletí
byla naše dohoda se Sokolovskou uhelnou. Výsledkem je uzav ení nové smlouvy na
dodávky sokolovského hn dého uhlí až do roku 2025, prodej elektrárny Tisová do
rukou Sokolovské uhelné a závazek obou stran u init všechny kroky k ukon ení všech

žících soudních proces  a ízení,“ uvedl p edseda p edstavenstva a generální editel
EZ Daniel Beneš.

Za celý letošní rok Skupina EZ nadále o ekává istý zisk o išt ný na úrovni 18 mld.
. „Relativn  nízký istý zisk, který o ekáváme ve tvrtém tvrtletí, má vedle

tradi ních sezónních vliv  dva významné faktory. Nár st odpis  a pokles
kapitalizovaných úrok  související se za azením komplexn  obnovené Elektrárny
Pruné ov do majetku. A dále letos nem žeme po ítat s lo ským vrácením ásti dan
za emisní povolenky z let 2011 a 2012, které ve tvrtém tvrtletí 2015 p ineslo do zisku
3,8 mld. K ,“ uvedl místop edseda p edstavenstva a finan ní editel EZ Martin Novák.
Odhad celoro ní EBITDA byl up esn n na úrove  56 mld. K , a to zejména z d vodu
prodloužení odstávek jaderných zdroj  p edevším v d sledku poruchy turbíny 2. bloku
v Temelín .

Skupina EZ dále posílila svou roli nejv tšího alternativního dodavatele zemního plynu
a stala se již dvojkou na eském trhu. Prodej zemního plynu meziro  vzrostl o 11 %.

V oblasti rozvojových aktivit se poda ilo doplnit nabídku poskytovaných energetických
služeb pro firemní zákazníky. Spole nost EZ ESCO koupila dodavatele
vzduchotechniky AZ Klima, který má za sebou více jak 4000 projekt  a je jedni kou na
eském trhu v oblasti integrovaných systém  topení, chlazení, v trání a klimatizace.

Pozitivní vývoj eské ekonomiky potvrzuje rostoucí spot eba elekt iny na distribu ním
území spole nosti EZ Distribuce, která vzrostla meziro  o 0,9 %, po klimatickém a
kalendá ním o išt ní o 0,4 procenta.
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