
ČEZ, s.a.             REGON 45274649 

 
 
 

I n f o r m a c j e  w e w n ę t r z n e  
 
 

Daniel Beneš został prezesem zarządu i dyrektorem generalnym ČEZ 
 
 

Zarząd ČEZ wybrał na stanowisko prezesa zarządu Daniela Beneša, dotychczasowego 
wiceprezesa i dyrektora wykonawczego spółki ČEZ. Zastąpi rezygnującego Martina 
Romana. Jednocześnie Daniel Beneš został dyrektorem generalnym ČEZ. Rada nadzorcza 
ČEZ dziś jednocześnie kooptowała Martina Romana jako członka rady nadzorczej i wybrała 
na stanowisko prezesa. 
 
Martin Roman przy tej okazji powiedział: „Po niemal ośmiu latach najtrudniejszej części 
swojej kariery zdecydowałem się na zmianę i postanowiłem odejść ze stanowiska dyrektora 
generalnego ČEZ. W ciągu tych ośmiu lat ČEZ stał się prosperującą międzynarodową firmą, 
przyniósł państwu 237 miliardów koron podatków i dywidend a wartość udziału państwa w 
spółce wzrosła o ponad 230 miliardów koron. Osiem lat to optymalny okres na kadencję 
szefa wielkiej spółki i logiczne jest przekazanie sztafety mojemu następcy. Zresztą już 4 lata 
temu, kiedy powstało stanowisko dyrektora wykonawczego i zdecydowaliśmy się na model 
ogólnie przyjęty w dużych zachodnioeuropejskich firmach, zakładaliśmy taki rozwój 
wydarzeń. Daniel Beneš stopniowo, ze swoim zespołem dyrektorów dywizji, zdobył wszelkie 
doświadczenie i umiejętności potrzebne do pomyślnego kierowania spółką ČEZ¨. Cieszę się 
na dalszą współpracę z Danielem Benešem, który w zasadniczym stopniu przyczynił się do 
uzyskania dotychczasowych wyników i będzie niewątpliwie dobrym prezesem zarządu i 
dyrektorem generalnym dzięki swojej wiedzy, energii i zaangażowaniu. Cieszy mnie, że będę 
mógł nadal brać udział w rozwoju spółki jako prezes rady nadzorczej i zajmować się 
zwłaszcza dalszą orientacją strategiczną firmy.“  
 
Nowy dyrektor generalny ČEZ kontynuował:“ W pierwszym rzędzie chciałbym podziękować 
Martinowi Romanowi, że mogłem współpracować z nim w budowaniu ze spółki ČEZ najlepiej 
prosperującej europejskiej energetyki, mającej dziś lepszy rating i wyższą kapitalizację 
rynkową niż RWE i wyższy zysk za pierwsze półrocze niż E.ON.  Wierzę, że nie zawiodę 
zaufania właścicieli i rady nadzorczej i uda mi się kierować spółką nadal tak, aby 
prosperowała, przynosiła dobre dochody państwu i pozostałym właścicielom, oraz 
zapewniała niezawodne dostawy energii elektrycznej i gazu milionom klientów w Republice 
Czeskiej i za granicą,“ powiedział Daniel Beneš.  


