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Finan ní hodnoty uvedené v celé prezentaci reflektují p epo tení minulých období v souladu s IFRS a aktuální definicí ukazatele EBITDA.



UPLYNULO 25 LET OD VZNIKU
AKCIOVÉ SPOLE NOSTI EZ, A. S.

Tržní kapitalizace: 265 mld. K (+662 %*)

Aktiva: 626 mld. K (+544 %)

Provozní výnosy: 202 mld. K (+315 %)

Po et zam stnanc : 29 698 (+116 %)

Instalovaný výkon výrobních zdroj : 14,9 GW (+45 %)
z toho Tradi ní energetika: 13,9 GW
z toho Nová energetika: 1,0 GW

Výroba elekt iny ro : 62,9 TWh (+36 %)

Po et zákazník  - elekt ina**: 7,7 mil. (1992 – 12 zákazník )

Po et zákazník  - plyn**: 0,4 mil. (1992 – 0 zákazník )

Na daních, dividendách eskému státu a na darech odvedeno
od roku 1992 celkem: 600 mld. K

SKUPINA EZ V ÍSLECH:

Stavové hodnoty k 31. 12. 2017 (% nár st proti hodnot  k 31. 12. 1993). Tokové hodnoty odpovídají roku 2017 (% nár st proti hodnot
roku 1993). *Nár st tržní kapitalizace proti 13. 7. 1993 tzn. k datu prvních obchod  na BCPP); **po et odb rných míst1
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FORWARDOVÁ CENA ELEKT INY PO MNOHALETÉM
POKLESU JI  TÉM  2 ROKY MÍRN  STOUPÁ DÍKY

STU CEN UHLÍ A R STU CEN EMISNÍCH POVOLENEK
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Velkoobchodní cena elekt iny na EEX
EUR/MWh, Base Load 2019
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MSR – Market Stability Reserve (mechanismus podporující funk nost trhu s emisními povolenkami v EU)



Forwardy Base Load 2019 k 6. 3. 2018

VELKOOBCHODNÍ CENA ELEKT INY V ESKÉ
REPUBLICE PAT Í K NEJNI ŠÍM V EVROP
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Zákazníci se zam ují na komplexní služby spojené s využitím energie
U zákazník  roste zájem o energii a aktivní ízení spot eby i vlastní výroby.
U velkých zákazník  probíhá outsourcing energetiky a facility managementu jako celku.
Roste význam energetických úspor, a to jak u zákazník , tak ze strany evropské regulace.

OZE a decentralizovaná energetika rostou
OZE a decentrální ešení p edstavují nejv tší r stovou p íležitost v oboru.
Hlavní OZE technologie zlevnily pod úrove  tradi ních zdroj  a evropská legislativa
a regulace nadále siln  podporuje r st OZE v Evrop .
Do oboru (nejen do offshore v trných farem) za ínají vstupovat velké ropné koncerny.

Tradi ní energetika stagnuje, avšak z stává nepostradatelnou ástí energetiky
Spot eba elekt iny mírn  roste díky ekonomickému r stu, dopad na velkoobchodní ceny
elekt iny je však eliminován rostoucí nabídkou výroby z OZE.
Na st edoevropském trhu je nadále p ebytek kapacit, OZE vytla uje klasické výrobní zdroje,
které jsou navíc pod tlakem zp ís ující se ekologické regulace.

HLAVNÍ TRENDY ENERGETIKY A EVROPSKÉ REGULACE
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DISKUSE OHLEDN  ZIMNÍHO BALÍ KU NAZNA UJÍ
MO NOST AMBICIÓZN JŠÍCH CÍL  PRO ROK 2030
PRO OZE A ENERGETICKOU Ú INNOST
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min. 40 %
závazný cíl na celoevropské
úrovni
parciální cíl pro EU ETS: 43%
redukce do 2030 oproti 2005

Snížení emisí
skleníkových plyn

oproti stavu
v roce 1990

Podíl obnovitelných
zdroj  energie

na celkové finální
spot eb  energie*

Energetické úspory
oproti stavu podle

predikcí z roku 2007

2020 2030 (2014)
20 %

závazný cíl na celoevropské
úrovni
parciální cíl pro EU ETS: 21%
redukce do 2020 oproti 2005

20 %
závazný cíl na národní
úrovni
podpora zpo átku zejména
formou feed-in-tarif , od roku
2017 aukce

min. 27 %
závazný cíl na celoevropské
úrovni
podpora se sout ží v aukcích
s výjimkou malých instalací

20 %
indikativní cíl na národní
úrovni
povinné dosahování
úsporných opat ení v kone né
spot eb

min. 27 %
indikativní cíl na
celoevropské úrovni
povinné dosahování úspor
v kone né spot eb

Cíle 2030: listopad 2014 - cíle p ijaty jednomysln  všemi premiéry EU 27, 2018 - aktuální požadavek EK resp. Evropského parlamentu;
* platí pro veškerou energii, nejen elektrickou

tší ambice

beze zm ny

2030 (2018)

návrhy 27 – 35 %
v trialogu kompromis
mezi unijním cílem dle
Rady (27 %) a cílem
dle Evropského
parlamentu (35 %)

návrhy 30 – 35 %
v trialogu kompromis
mezi unijním cílem dle
Rady (30 %) a cílem
dle Evropského
parlamentu (35 %)



VYBRANÉ HLAVNÍ UDÁLOSTI A DOSA ENÉ MILNÍKY
SKUPINY EZ V ROCE 2017

Pat it k nejlepším
v provozu tradi ní energetiky

a aktivn  reagovat na výzvy
21. století

Nabízet zákazník m
širokou škálu produkt

a služeb zam ených na jejich
energetické pot eby

Posílit a konsolidovat
pozici v Evrop

I II III
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Získání povolení k provozu 2., 3. a 4.
bloku JE Dukovany na dobu neur itou
a realizace inností souvisejících
s podmínkami dalšího provozu
(od SÚJB).

evzetí elektrárny Ledvice (660 MWe)
do dvouletého zkušebního provozu.

Rozd lení divize výroba na divizi
klasická energetika a divizi jaderná
energetika za ú elem zkvalitn ní
proces  a ízení JE.

K 1. 1. 2018 realizována fúze
EZ Distribu ní služby

a EZ Distribuce a tím byl završen
projekt redesign distribuce s p ínosem
do ro ní EBITDA cca 0,2 mld. K .

Zisk z obchodování s komoditami
dosáhl výše +1,9 mld. K
(tj. o 0,6 mld. K  více než v roce 2016).

Provozní výnosy z ESCO aktivit
vzrostly o 118 % (+4,0 mld. K ) na
7,4 mld. K .

eské ESCO akvizice - EZ Bytové
domy, KART, Hormen CE, AirPlus,
EASY POWER a EZ Slovensko,
tzn. skupinu ESCO v R tvo í již
14 spole ností.

Zahrani ní ESCO akvizice - skupina
Elevion, spole nost OEM Energy
a spole nost Metrolog.

Inven Capital – investice do
spole nosti Cloud&Heat a VU LOG,
navýšena investice ve firm  tado.

K 1. 7. 2017 byla realizována fúze
EZ Prodej a EZ Zákaznické

služby.

Akvizicí 9 v trných farem ve fázi pokro ilého
developmentu (až 101,8 MW) vstoupila
Skupina EZ na francouzský trh OZE.

Akvizicí dalších 14 v trných turbín
o celkovém instalovaného výkonu 35,4 MW
došlo k navýšení n meckého v trného
portfolia na 133,5 MW.

Prodána elektrárna Varna a vyjednán prodej
distribu ních a dalších bulharských aktiv
(smlouva o prodeji podepsána 23. 2. 2018).

Prodej všech 7,5 % akcií ma arské
spole nosti MOL a p ed asný výkup
konvertibilních dluhopis . Transakce vedla ke
snížení istého dluhu o 12,6 mld. K  a p isp la
do istého zisku 2017 hodnotou +4,5 mld. K .

Prodej nemovitostí s p ínosem do zisku 2017
ve výši 1,1 mld. K .

Agentura S&P potvrdila v listopadu 2017 rating
spole nosti EZ na úrovni A- se stabilním
výhledem.

JE – Jaderná elektrárna



HLAVNÍ FINAN NÍ VÝSLEDKY ZA ROK 2017
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Provozní výnosy meziro  klesly o 1 % na 201,9 mld. K .

Provozní zisk p ed odpisy (EBITDA) meziro  klesl o 7 % na 53,9 mld. K .

istý zisk meziro  vzrostl o 30 % na 19,0 mld. K .

istý zisk o išt ný meziro  vzrostl o 5 % na 20,7 mld. K .

istý dluh* klesl o 9 %, tj. o 12,5 mld. K na 134,0 mld. K .

Tržní kapitalizace* vzrostla o 15 % na 265,3 mld. K .

* k poslednímu dni období
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EBITDA I ISTÝ ZISK O IŠT NÝ TÉM  O 2 MLD. K
NAD ZVE EJN NÝM VÝHLEDEM ZE DNE 7. 11. 2017
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EBITDA

ISTÝ ZISK O IŠT NÝ

mld. K Vybrané hlavní pozitivní vlivy oproti
výhledu Skupiny EZ ze 7. 11. 2017:

ocen ní zelených certifikát  (p id lených
v minulosti) pro rumunské v trné parky
v návaznosti na pozitivní zm nu regulace
OZE v roce 2017 (+0,8 mld. K )

vyšší zisk z obchodování s komoditami
(+0,6 mld. K )

ostatní vlivy (+0,5 mld. K ), zejména vyšší
provozní výnosy a hrubá marže segment
týmu Rozvoj

Meziro ní zm na vybraných
faktor , které pozitivn  p isp ly
k celoro nímu provoznímu zisku:

výroba elekt iny z tradi ních zdroj
vzrostla o 2 % (+1,4 TWh) na 60,9 TWh

výroba elekt iny z obnovitelných zdroj
vzrostla o 25 % (+0,4 TWh) na 2,0 TWh

provozní výnosy z ESCO aktivit vzrostly
o 118 % (+4,0 mld. K ) na 7,4 mld. K

Hodnoty istého zisku o išt ného neobsahují mimo ádné vlivy, které obecn  nesouvisejí s b žným hospoda ením daného roku
(jedná se nap . o opravné položky k dlouhodobým aktiv m a odpisy goodwill ).

mld. K
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  2016   2017 Rozdíl  %
Instalovaný výkon ** GW 15,6 14,9 -0,8 -5%
Výroba elekt iny - tradi ní energetika TWh 59,5 60,9 +1,4 +2%
Výroba elekt iny - nová energetika TWh 1,6 2,0 +0,4 +25%
Distribuce elekt iny konc. zákazník m TWh 50,6 52,0 +1,4 +3%
Prodej elekt iny konc. zákazník m TWh 37,5 37,0 -0,4 -1%
Prodej plynu koncovým zákazník m TWh 8,2 9,9 +1,7 +21%
Prodej tepla tis. TJ 24,0 23,7 -0,4 -2%
Fyzický po et zam stnanc  **  *** tis. osob 26,9 29,7 +2,8 +10%

*   istý zisk o išt ný - istý zisk upravený o mimo ádné vlivy, které obecn  nesouvisejí s b žným hospoda ením daného roku (jedná se
nap . o opravné položky k dlouhodobým aktiv m a odpisy goodwill )

**  k poslednímu dni období
*** nár st souvisí primárn  s novými akvizicemi (zejména n mecké spole nosti Elevion) a s insourcingem nakupovaných služeb v R

(mld. K )  2016  2017 Rozdíl %
Provozní výnosy 203,7 201,9 -1,8 -1%
EBITDA 58,1 53,9 -4,2 -7%
EBIT 26,1 25,6 -0,5 -2%

istý zisk 14,6 19,0 +4,4 +30%
istý zisk - o išt ný * 19,6 20,7 +1,1 +5%

Provozní CF 49,0 45,8 -3,1 -6%
CAPEX 30,2 29,1 -1,0 -3%

istý dluh ** 146,5 134,0 -12,5 -9%

HOSPODÁ SKÉ VÝSLEDKY SKUPINY EZ

11 Z d vodu p esného matematického zaokrouhlování se sou et uvedených díl ích hodnot nemusí rovnat celkové hodnot .



MEZIRO NÍ ZM NA EBITDA
V LEN NÍ DLE SEGMENT
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Hlavní p iny meziro ní zm ny EBITDA:
nižší realiza ní ceny vyrobené elekt iny v R v etn  dopadu zajiš ovacích obchod  (-4,3 mld. K )
narovnání nevyfakturované elekt iny v R v roce 2016 a korek ní faktory distribuce R (-1,7 mld. K )
vyšší náklady na emisní povolenky pro výrobu z tradi ních zdroj  (-0,9 mld. K )
vliv nových akvizic v oblasti obnovitelných zdroj  a energetických služeb (+0,7 mld. K )
vyšší objem výroby z tradi ních zdroj  v R (+2,5 mld. K )



(mld. K )  2016  2017 Rozdíl %
EBITDA 58,1 53,9 -4,2 -7%
Odpisy a opravné položky k majetku* -32,0 -28,3 +3,7 +11%
Ostatní náklady a výnosy -6,8 -2,9 +3,9 +58%
  Úrokové náklady a výnosy -2,5 -3,5 -1,1 -43%
  Úroky z jaderných a ostatních rezerv -1,5 -1,6 -0,1 -8%
  Výnosy a náklady z majetkových podíl  a CP -1,8 2,6 +4,3 -
  Ostatní -1,1 -0,3 +0,8 +73%
Da  z p íjm -4,8 -3,8 +1,0 +20%

istý zisk 14,6 19,0 +4,4 +30%
istý zisk - o išt ný 19,6 20,7 +1,1 +5%

OSTATNÍ NÁKLADY A VÝNOSY
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Odpisy a opravné položky k majetku* (+3,7 mld. K )
vyšší tvorba opravných položek k dlouhodobému majetku v roce 2016 (+1,3 mld. K )
rozpušt ní opravných položek k paroplynové elektrárn  Po erady v roce 2017 (+1,6 mld. K )
jednorázový zisk z prodeje nemovitostí v Praze (+1,1 mld. K )
vyšší odpisy (-0,3 mld. K ) zejména z d vodu za azení obnovené elektrárny Pruné ov do majetku v ervenci 2016

Ostatní náklady a výnosy (+3,9 mld. K )
vliv ukon ení vlastnictví akcií MOL (+5,1 mld. K ), p emž celkový dopad prodeje akcií MOL a soub žného výkupu konvertibilních
dluhopis  v etn  souvisejících operací do istého zisku 2017 inil +4,5 mld. K
vyšší úrokové náklady (-1,1 mld. K ) zejména vlivem nižší kapitalizace úrok  po obnov  elektrárny Pruné ov v roce 2016
úroky z jaderných rezerv (-0,1 mld. K )

Úprava istého zisku
rok 2017 o išt n o negativní vlivy opravných položek (OP) k dlouhodobému majetku a odpisu goodwillu v Turecku (+1,3 mld. K ), OP k
dlouhodobému majetku v Bulharsku (+0,9 mld. K ), OP k developovaným projekt m v Polsku (+0,5 mld. K ), OP k ostatním aktiv m (+0,3 mld. K )
a o pozitivní vliv rozpušt ní OP k paroplynové elektrárn  Po erady (-1,3 mld. K )
rok 2016 o išt n o negativní vlivy OP k dlouhodobému majetku v Rumunsku (+2,5 mld. K ), odpisu ásti goodwillu a OP v Turecku (+1,3 mld. K ),
OP k developovaným projekt m v Polsku (+0,7 mld. K ) a OP k ostatním aktiv m (+0,6 mld. K )

* v etn  zisku/ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; OP – opravné položky
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HLAVNÍ FINAN NÍ VÝSLEDKY ZA IV. TVRTLETÍ 2017
A VÝVOJ CEN AKCIÍ EZ OD 1. 10. 2017

14 * Hodnoty istého zisku o išt ného neobsahují mimo ádné vlivy, které obecn  nesouvisejí s b žným hospoda ením daného roku (jedná
se nap . o opravné položky k dlouhodobým aktiv m a odpisy goodwill ) – viz podrobn jší definice a zp sob výpo tu ukazatele v p íloze.

Vývoj ceny akcií EZ od 1. 10. 2017
EZ

%

Bloomberg
Utilities
Index

509 K
(k 15. 3. 2018 )

1. 1. 2018

cena elekt iny
EEX CAL 19

Provozní výnosy meziro  klesly o 6 % na 55,2 mld. K .

Provozní zisk p ed odpisy (EBITDA) meziro  klesl o 10 % na 12,9 mld. K .

istý zisk meziro  vzrostl o 2,5 mld. K  na 2,4 mld. K .

istý zisk o išt ný* meziro  vzrostl o 19 % na 3,4 mld. K .
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16

žba Výroba – Tradi ní energetika Finance a Správa

Prodej všech 7,5 %
akcií ma arské
spole nosti MOL
a p ed asný výkup
konvertibilních
dluhopis . Transakce
vedla ke snížení istého
dluhu o 12,6 mld. K
a p ísp vku do istého
zisku +4,5 mld. K .
Celkové saldo
pen žních tok  pro
Skupinu EZ od roku
2007 v etn  výnos
z prodeje tepláren MOL
dosáhlo hodnoty
+3,4 mld. K .
Prodej nemovitostí
v Praze s p ínosem do
istého zisku 2017

ve výši 1,1 mld. K .
Agenturou S&P
potvrzen v listopadu
rating spole nosti EZ
na úrovni A- se
stabilním výhledem.

JE – Jaderná elektrárna; EIA – Environmental Impact Assessment; MŽP – ministerstvo životního prost edí

žba uhlí se na Dole
Bílina op t p iblížila
k rekordním
10 mil. tun.
Dokon ena
modernizace
uhelného rypadla
KU300/K91 na Dole
Bílina.
Zprovozn no nové
napájení Dol  Nástup
Tušimice elekt inou
z elektrárny Tušimice.
V návaznosti na
rozhodnutí vlády R
o úprav  ekologických
limit  t žby pro D l
Bílina pokra oval
proces získání EIA
a povolení hornické
innosti v horizontu

roku 2035.

Jaderné zdroje
Získáno povolení k provozu 2., 3. a 4. bloku JE Dukovany na dobu neur itou
a realizovány innosti související s podmínkami dalšího provozu vydanými
Státním ú adem pro jadernou bezpe nost R (SÚJB).
V JE Temelín bylo dosaženo rekordní výroby (16,479 TWh).
Rozd lení divize výroba na divizi klasická energetika a divizi jaderná
energetika za ú elem zkvalitn ní proces  a ízení JE.
Experty mezinárodní mise WANO provedena prov rka JE Dukovany, v rámci
které bylo identifikováno 9 oblastí pro zlepšení a 2 dobré praxe p enositelné
do jiných elektráren.
Experty WANO provedena i první korporátní mise. Prov ila innosti
spole nosti EZ (zejména v oblastech ízení a správy centrály, podpory
výkonnosti, komunikace a lidských zdroj ) a potvrdila 2 dobré praxe
a doporu ila 2 oblasti pro zlepšení.
Dokumentace EIA pro výstavbu nového bloku v Dukovanech podána na MŽP.
V p ípad  projektu nového zdroje v Temelín  byla podána žádost
o prodloužení platnosti stanoviska EIA, vydaného v roce 2013.

Uhelné zdroje
Prodána elektrárna Tisová spole nosti Sokolovská uhelná a vypo ádány
vztahy v etn  ukon ení všech soudních spor  dle Dohody o narovnání.
Prodána elektrárna Varna v Bulharsku.
Dosaženo rekordní výroby elekt iny z biomasy v elektrárn  Hodonín, vyrobeno

es 320 GWh a spáleno více než 360 tis. tun biomasy.
Rozhodnuto o ekologizaci (snížení emisí NOx) elektrárny Skawina v Polsku.

TÝM PROVOZ
VYBRANÉ UDÁLOSTI 2017



EBITDA (mld. K )   2016   2017 Rozdíl %
eská republika 20,7 17,9 -2,8 -13%

Polsko 1,4 1,1 -0,3 -19%
Další státy -0,1 0,0 0,0 +45%
Výroba - tradi ní energetika 22,0 19,1 -2,9 -13%

SEGMENT: VÝROBA – TRADI NÍ ENERGETIKA
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eská republika (-2,8 mld. K )
nižší realiza ní ceny vyrobené elekt iny v etn  dopadu zajiš ovacích obchod  (-4,3 mld. K )
vyšší náklady na emisní povolenky (-0,9 mld. K )
nižší výroba uhelných a vodních elektráren (-0,5 mld. K ) zejména vlivem divestice elektrárny Tisová a nižší
výroby elektráren Tušimice a Pruné ov
vyšší náklady na pé i o výrobní za ízení (-0,6 mld. K )
vyšší tvorba rezerv zejména jaderných (-0,6 mld. K )
nižší tržby za podp rné služby (-0,2 mld. K )
vyšší výroba jaderných elektráren (+3,0 mld. K )
dopad Dohody o narovnání se spole ností Sokolovská uhelná (+0,7 mld. K )
vyšší zisk z obchodování s komoditami (+0,6 mld. K )

Polsko (-0,3 mld. K )
zejména nižší výroba v d sledku nižšího využití certifikát  poklesem jejich tržní ceny (nižší objem
spoluspalování biomasy) a zp ísn ním emisních strop  NOx

Z d vodu p esného matematického zaokrouhlování se sou et uvedených díl ích hodnot nemusí rovnat celkové hodnot .



EBITDA (mld. K )   2016   2017 Rozdíl %
eská republika 4,4 4,1 -0,4 -8%
žba 4,4 4,1 -0,4 -8%

SEGMENT BA A OSTATNÍ

18 Z d vodu p esného matematického zaokrouhlování se sou et uvedených díl ích hodnot nemusí rovnat celkové hodnot .

R (-0,4 mld. K )
nižší tržby z prodeje uhlí vlivem snížení cen áste  kompenzovány nár stem objemu prodeje (-0,2 mld. K )

st náklad  z titulu zvýšení poplatku za vydobytý nerost (-0,2 mld. K )

EBITDA (mld. K )   2016   2017 Rozdíl %
eská republika 2,5 2,2 -0,3 -10%

Rumunsko 0,0 0,1 +0,1 +139%
Další státy -0,1 -0,1 -0,1 -74%
Ostatní 2,4 2,2 -0,3 -10%

R (-0,3 mld. K )
zejména snížení tržeb a marží z vnitroskupinových služeb zejména v oblasti ICT služeb



VÝROBA – TRADI NÍ ENERGETIKA

19

Jaderné elektrárny (+18 %)
+ zkrácení odstávek JE Temelín

Uhelné elektrárny (-8 %)
R (-9 %)
prodej elektrárny Tisová k 2. 1. 2017
delší odstávky elektráren Pruné ov 2 a Tušimice 2

+ provoz elektrárny Ledvice 4 (nový zdroj) v rámci výstavby
Polsko (-4 %)

zp ísn ní emisních strop  NOx dané P echodným národním
plánem a prodloužení plánovaných oprav

Ostatní (-8 %)
nižší výroba z vodních zdroj  (hydrologické podmínky)

Jaderné elektrárny (+5 %)
+ kratší plánované odstávky v JE Dukovany

Uhelné elektrárny (+2 %)
R (+3 %)

+ provoz elektrárny Ledvice 4 ve zkušebním provozu
delší plánované odstávky elektrárny D tmarovice (oprava
odsí ení)

Polsko (-2 %)

Ostatní (+11 %)
+ vyšší plánovaná výroba paroplynové elektrárny Po erady



~ 84%

~ 57%

~ 26%

~ 5% ~ 3% ~ 2%

~ 11%

~ 11%

~ 10%

~ 5% ~ 1%
~ 0%

0%

25%

50%

75%

100%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

EZ STANDARDN  POKRA UJE V ZAJIŠ OVÁNÍ
TR EB Z VÝROBY VE ST EDN DOBÉM HORIZONTU

Podíl zajišt né dodávky ze zdroj EZ* k 15. 3. 2018

zajišt ný objem k 31. 10. 2017
zajišt ný objem od 1. 11. 2017 do 15. 3. 2018

transak ní m nové zajišt ní

100 % objemu dodávky v letech 2018 - 2020
odpovídá hodnot  54 - 56 TWh.

irozené m nové zajišt ní – dluhy v EUR,
investi ní a jiné výdaje a náklady v EUR

Zajišt no celkem z výroby

20

31,5                   31,0                    34,0                   33,0                      34,0                  35,5

~ 95 %          ~ 68 % ~  36 % ~  10 % ~ 4 %              ~ 2 %

Za cenu v EUR/MWh **
(BL ekvivalent)

* EZ, a. s., v etn  elektráren Energotrans, Po erady, D tmarovice a Vítkovice; ** zaokrouhleno na 0,5 EUR/MWh



TÝM PROVOZ
HLAVNÍ CÍLE NA ROK 2018
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žba Výroba – Tradi ní energetika Finance a Správa

Finance
Zajistit finan ní stabilitu
a efektivní ízení dluhové
kapacity Skupiny EZ.

Zajistit proaktivní financování
rozvojových aktivit.

Podp rné a centrální aktivity
Pokra ovat v p íprav
výb rového ízení
na dodavatele paliva pro JE
Temelín na období po roce
2020.

Realizovat ak ní plány
v oblasti nákupu a dalších
centrálních a podp rných
služeb s cílem podpory r stu
a s cílem trvalého zvyšování
nákladové efektivity Skupiny

EZ.

JE – Jaderná elektrárna

Minimalizovat náklady
související
s pokra ováním t žby
za ekologické limity.

Úzce koordinovat provoz
a rozvoj t žby spolu
s plánovaným provozem
klasických zdroj .

Udržet požadovanou výši
dobyvatelných zásob
pro další období.

Minimalizovat investice
spojené s vybudováním
vyrovnávací skládky
na Dole Bílina.

Stávající výrobní zdroje
Plnit podmínky z povolení k provozu všech blok
JE Dukovany.

Trvale napl ovat programy zvyšování bezpe nosti
provozu obou jaderných zdroj .

Realizovat odstávky jaderných zdroj  v souladu
s plánem.

Zajistit optimální disponibilitu všech zdroj , vyrobit
30 TWh v jaderných zdrojích v roce 2018 a vytvo it

edpoklady pro výrobu p es 30 TWh ro
v dalších letech.

Teplárenství
Dokon it p ípravu projekt  umož ující zajistit
v dlouhodobém horizontu bezpe né a efektivní
dodávky tepla z lokality M lník pro Prahu.

Nové jaderné zdroje
Pokra ovat v p íprav  projektu nových jaderných
zdroj  v souladu s Národním ak ním plánem
rozvoje jaderné energetiky v eské republice
a v závislosti na postoji eského státu
k investorskému modelu a financování projektu.



ROK 2017
BILAN NÍ TISKOVÁ KONFERENCE SKUPINY EZ

Skupina EZ v kontextu evropské energetiky a shrnutí 2017
Daniel Beneš, generální editel

Souhrnné výsledky hospoda ení Skupiny EZ za rok 2017
Martin Novák, zástupce G  pro provoz a editel divize finance

Výsledky týmu Provoz za rok 2017 a ambice na rok 2018
Martin Novák, zástupce G  pro provoz a editel divize finance

Výsledky týmu Rozvoj za rok 2017 a ambice na rok 2018
Tomáš Pleska , zástupce G  pro rozvoj a editel divize nová energetika
a distribuce

Ambice Skupiny EZ na rok 2018
Daniel Beneš, generální editel

22



Prodej - retail

TÝM ROZVOJ –SEGMENT PRODEJ A TRADING
VYBRANÉ UDÁLOSTI 2017
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eská republika
K 1. 7. 2017 byla realizována fúze EZ
Prodej a EZ Zákaznické služby
a dokon eno plné odd lení obsluhy
zákazník  prodejních a distribu ních
spole ností v R.
Prozákaznická opat ení:

zp ehledn ní produktové nabídky
zákaznická linka zdarma a v provozu
po celý týden
spušt ní služeb: Servis vytáp ní
a Chytrý termostat tado
potvrzení pozice lídra nainstalováním
307 fotovoltaických elektráren

Zahrani í
Úsp šný start retailového prodeje zemního
plynu koncovým zákazník m v Rumunsku
(již více než 10 tis. zákazník ).
Na Slovensku prodáno portfolio zákazník
v segmentu domácnosti. Spole nost EZ
Slovensko se bude dále zam ovat jen na
firemní zákazníky a rozvoj ESCO služeb.

eská republika
Tržby z nekomoditních produkt  vzrostly na 4,5 mld. K
(33% meziro ní nár st).
Skupina ESCO v R již zahrnuje 14 spole ností, z toho
v roce 2017 skupina rozší ena o EZ Bytové domy,
KART, Hormen CE, AirPlus, EASY POWER a EZ
Slovensko.
Skupina EZ ESCO je nejv tším ESCO zam stnavatelem
v R s tém  1 600 odborníky.

Posíleno segmentové ízení 3 segmenty „Pr myslová
energetika“, „Ve ejná správa a komer ní objekty“
(zam ení na budovy, ve ejné instituce a Smart city) a
„Firmy a obce“ (zam ení na st ední a menší zákazníky).

Zahrani í
Akvizice n mecké skupiny Elevion:

jeden z nejv tších poskytovatel  komplexních
energetických služeb v N mecku
více než 1 800 zam stnanc
ro ní tržby cca 8 mld. K  (konsolidovány od zá í)

Akvizice polské spole nosti OEM Energy, jednoho z lídr
na polském trhu se solárními panely a tepelnými erpadly.
Akvizice polské spole nosti Metrolog (vypo ádání 2018),
která se zabývá výstavbou zdroj  tepla a chlazení,
kogenera ních a vým níkových stanic.
Tržby dosáhly 2,9 mld. K  (Elevion konsolidován od zá í).

ESCO aktivity Obchod - trading
Trading

Výsledek obchodních
aktivit Tradingu*
(tj. obchodování na
vlastní ú et) dosáhl za
kalendá ní rok 2017 výše
+1,9 mld. K
(o 0,6 mld. K  více než
v roce 2016).
Pokra ovalo rozši ování
tradingových aktivit na
nové trhy (nap . Belgie,
Chorvatsko, Slovinsko).

* Ekonomický efekt z obchodních aktivit Tradingu je generován ve spole nosti EZ, a. s., tj. je vykázán v
hospodá ských výsledcích týmu Provoz (segment Výroba - tradi ní energetika)



TÝM ROZVOJ – SEGMENTY DISTRIBUCE A NOVÁ
ENERGETIKA – VYBRANÉ UDÁLOSTI 2017
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Distribuce

NTZ – netechnické ztráty; AMR – Automatic metering reading (nasazení inteligentních m idel s cílem snížit distribu ní ztráty);
KVET – kombinovaná výroba elekt iny a tepla

eská republika
K 1. 1. 2018 realizována fúze EZ Distribu ní služby
a EZ Distribuce a tím završen projekt redesign
distribuce s p ínosem do ro ní EBITDA cca
0,2 mld. K . Rovn ž došlo ke konsolidaci obsluhy
zákazník  po integraci ásti spole nosti EZ
Zákaznické služby, ímž bylo dokon eno plné
odd lení obsluhy zákazník  prodejních a distribu ních
spole ností v eské republice.

Prodloužení stávající regula ní periody o 2 roky,
tj. do roku 2020.

Zahájen evropský smart grid projekt INTERFLEX,
který je zam en na zvyšování flexibility evropských
distribu ních sítí. EZ Distribuce je v rámci projektu
technologickým leaderem.

Zahájena iniciativa „digitalizace distribu ních
proces “.

Zahrani í
Vyjednán prodej distribu ních a dalších bulharských
aktiv (smlouva o prodeji podepsána 23. 2. 2018).

Opat ení v provozu a rozvoji distribu ní sít
a systematické práce NTZ tým  vedly k výraznému
snížení distribu ních ztrát v Bulharsku. Prob hly

ípravy implementace AMR.

Obnovitelné zdroje

Akvizicí dalších 14 v trných
turbín o celkovém
instalovaném výkonu
35,4 MW došlo k navýšení

meckého v trného
portfolia na 133,5 MW.

Akvizicí 9 v trných farem ve
fázi pokro ilého
developmentu (až 101,8
MW) vstoupila Skupina EZ
na francouzský trh
obnovitelných zdroj .

Schválení všech notifikací
OZE a KVET ze strany R.

Inven Capital
Investováno do spole ností
Cloud&Heat a VU LOG, globálního
lídra v poskytování technologií pro
sdílenou mobilitu ekologických aut.

Navýšena investice ve spole nosti
tado formou konvertibilního úv ru.

Podpis spolupráce s Evropskou
investi ní bankou (EIB), která se
rozhodla, že fondu Inven Capital
sv í do správy 50 milion  EUR pro
investice do inovativních a rychle
rostoucích energetických start-up .

Fond Inven Capital se stal lenem
Invest Europe (Europe’s private
equity, venture capital and
infrastructure sectors Association)
a CVCA (Czech Private Equity and
Venture Capital Association).



SEGMENT: PRODEJ
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eská republika (-0,9 mld. K )
narovnání objemu nevyfakturované elekt iny v roce 2016 (-0,8 mld. K )
vyšší hrubá marže z prodeje elekt iny a plynu zejména vlivem nižších nákupních cen elekt iny na dodávky pro
rok 2017 (+0,5 mld. K )
vyšší stálé náklady (-0,5 mld. K ) zejména v souvislosti s odd lením systému a obsluhy zákazník EZ Prodej
a EZ Distribuce

Rumunsko (-0,1 mld. K )
nižší hrubá marže zejména vlivem vyšších nákupních cen elekt iny v roce 2017 (-0,4 mld. K )
ostatní vlivy (+0,2 mld. K ), zejména tvorba a zú tování rezerv a opravných položek k pohledávkám

Bulharsko (+0,5 mld. K )
efekt mimosoudní dohody o narovnání CEZ Elektro Bulgaria se státní energetickou spole ností NEK ohledn
pohledávek za obnovitelné zdroje energie v roce 2017

Další státy (-0,4 mld. K )
nižší hrubá marže zejména CEZ Slovensko a CEZ Hungary vlivem vyšších náklad  na nákup elekt iny a plynu
v roce 2017 ve srovnání  s rekordn  nízkými nákupními cenami v roce 2016 (-0,5 mld. K )
akvizice n mecké spole nosti Elevion (+0,2 mld. K ) - konsolidováno do výsledk  Skupiny EZ od zá í 2017

Z d vodu p esného matematického zaokrouhlování se sou et uvedených díl ích hodnot nemusí rovnat celkové hodnot .

EBITDA (mld. K )   2016   2017 Rozdíl %
eská republika 5,0 4,1 -0,9 -17%

Rumunsko 0,2 0,1 -0,1 -68%
Bulharsko 0,1 0,6 +0,5 >200%
Další státy 0,3 -0,2 -0,4 -
Prodej 5,5 4,6 -0,9 -16%



EBITDA (mld. K )   2016   2017 Rozdíl %
eská republika 17,3 16,0 -1,3 -7%

Rumunsko 1,8 1,7 -0,1 -6%
Bulharsko 1,3 1,3 +0,1 +5%
Distribuce 20,4 19,0 -1,3 -6%

SEGMENT: DISTRIBUCE

26

R (-1,3 mld. K )
nižší hrubá marže vlivem narovnání nevyfakturované elekt iny a vlivem korek ních faktor  (-0,9 mld. K )
ostatní vlivy (-0,4 mld. K ) zejména vyšší osobní náklady v souvislosti s p ípravou distribu ní sít  na pot eby
decentrální energetiky a v souvislosti s genera ní obm nou

Rumunsko (-0,1 mld. K )
nižší marže z distribuované elekt iny zejména vlivem vyšších nákupních cen elekt iny na ztráty v síti (-0,4 mld. K )
nižší provozní náklady p edevším z d vodu zrušení construction tax a nižší tvorba opravných položek (+0,3 mld. K )

Bulharsko (+0,1 mld. K )
vyšší marže z distribuované elekt iny zejména vlivem nižších náklad  na nákup elekt iny na ztráty v síti

construction tax - da  ze speciálních konstrukcí



EBITDA (mld. K )   2016   2017 Rozdíl %
eská republika 1,4 1,8 +0,4 +31%

Polsko -0,7 -0,2 +0,5 +74%
Rumunsko 2,7 2,9 +0,2 +6%

mecko 0,0 0,5 +0,5 -
Výroba - nová energetika 3,4 5,0 +1,6 +47%

SEGMENT: VÝROBA – NOVÁ ENERGETIKA
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eská republika (+0,4 mld. K )
vliv tvorby rezervy na soudní spor ohledn  FVE Vranovská Ves v roce 2016 (+0,2 mld. K )
ostatní vlivy (+0,2 mld. K ), zejména vyšší objem výroby vlivem p ízniv jších klimatických podmínek

Polsko (+0,5 mld. K )
vliv tvorby opravných položek na projekty Ecowind v roce 2016 (+0,5 mld. K )

Rumunsko (+0,2 mld. K )
ocen ní ásti zelených certifikát  (za období 11/2013 – 09/2015) p id lených v roce 2016 pro v trné parky (-0,9 mld. K )
ocen ní zbývající ásti zelených certifikát  (za období 11/2013 – 09/2015) v roce 2017 v návaznosti na pozitivní zm nu
regulace OZE v roce 2017 (+0,8 mld. K )
ostatní vlivy (+0,3 mld. K ) zejména nižší náklady na opravy a údržbu

mecko (+0,5 mld. K )
vliv provozu nových v trných elektráren, které Skupina EZ koupila na konci roku 2016 (+0,4 mld. K ) a v roce 2017
(+0,1 mld. K )

Z d vodu p esného matematického zaokrouhlování se sou et uvedených díl ích hodnot nemusí rovnat celkové hodnot .



VÝROBA – NOVÁ ENERGETIKA

28 * Výhled objemu výroby na rok 2018 zahrnuje pouze o ekávanou výrobu z již vlastn ných aktiv Skupiny EZ.

mecko
+ akvizice v trných park  (Fohren-Linden, Lettweiler Höhe
a z portfolia spole nosti wpd)

eská republika (+5 %)
+ vyšší výroba nap  všemi technologiemi v souvislosti
s  lepšími meteorologickými podmínkami

Rumunsko (+11 %)
+ lepší pov trnostní podmínky a absence omezování výroby
ze strany polostátního provozovatele p enosové soustavy za

elem regulace p enosové sít

mecko (+32 %)*
+ výroba v trného parku Lettweiler Höhe
(do konsolida ního celku Skupiny EZ za azen od 1. 9. 2017)

eská republika (-3 %)
meteorologicky nadpr rný rok 2017



PRODEJ BULHARSKÝCH AKTIV JE V SOULADU

SE STRATEGIÍ EZ A V ZÁJMU VŠECH AKCIONÁ

Ohlédnutí za vývojem prodejního procesu bulharských aktiv v roce 2017
Po celé ad  zásah  bulharských institucí poškozujících podnikání spole ností EZ v Bulharsku zahájil EZ
již v roce 2016 mezinárodní investi ní arbitráž s Bulharskou republikou dle smlouvy o Energetické chart
z d vod  neochrán ní investice.

Na základ  projevení zájmu n kolika investor  v pr hu roku 2016, se Skupina EZ na p elomu roku 2016
a 2017 rozhodla otestovat trh ve vztahu ke svým majetkovým ú astem v Bulharsku. Pro získání co nejširšího
možného portfolia zájemc  byl tento zám r zve ejn n v hromadných sd lovacích prost edcích dne
27. 1. 2017, což odpovídalo p íslušné legislativ  EU o sondování trhu.

V srpnu 2017 obdržela spole nost EZ n kolik závazných nabídek na prodej svých aktiv v Bulharsku.

Žádná z nabídek nedosahovala minimální výše o ekávané managementem spole nosti, proto prob hlo
kolika kol intenzivního vyjednávání o zlepšení nabídek.

Ješt  v roce 2017 se uskute nil prodej elektrárny Varna.

Jednání o prodeji distribu ních a ostatních aktiv pokra ovala s jedním ze zájemc , kterému byla na základ
jím p edložené nejvyšší nabídky ud lena exkluzivita.

S vít zem ádné sout že - spole ností Inercom - byla dne 23. 2. 2018 podepsána smlouva o prodeji
bulharských distribu ních a ostatních aktiv.

Jedná se o prodej celkem sedmi firem: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade
Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oreshets (solární elektrárna) a Bara Group (elektrárna na
zply ování biomasy).
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VÝHODNÁ SMLOUVA O PRODEJI BULHARSKÝCH AKTIV

BYLA UZAV ENA S PÉ Í ÁDNÉHO HOSPODÁ E

Smlouva o prodeji distribu ních aktiv byla dne 23. 2. 2018 podepsána s vít zem
ádné sout že. Cílem EZ je prodej a maximalizace výnosu z arbitráže.

Schválená transakce prob hla pln  v souladu se zákony eské republiky i Bulharska.

Vypo ádání transakce ješt  podléhá souhlasu bulharského antimonopolního ú adu.

Audit renomované poradenské spole nosti KPMG konstatoval, že prodejní proces byl
ve všech významných ohledech veden transparentn , nediskrimina  a v souladu
s p íslušnou legislativou, s vnit ními p edpisy Skupiny EZ a s obvyklou praxí.

Mezinárodní arbitráž, zahájená v i Bulharsku v ervenci 2016, bude ze strany EZ
vedena i nadále.

Prodejem budou napln ny oba hlavní strategické cíle prodeje bulharských aktiv,
tzn. postupný p esun aktivit do region  se stabilním regulatorním prost edím
a získání dodate ných finan ních zdroj  pro rozvoj v oblasti nové energetiky.

Pozitivní dopad transakce na snížení istého dluhu Skupiny EZ v roce 2018 iní
9,9 mld. K .

30 SPA - Sales and Purchase Agreement



Prodej - retail
eská republika
Pokra ovat v rozvoji inovativních
produkt  z nové energetiky pro eské
zákazníky.
Zvyšovat prodejní i nákladovou
efektivitu prodejních i servisních kanál
s cílem kompenzovat klesající marže
z d vodu r stu nákupních
velkoobchodních cen elekt iny.

TÝM ROZVOJ - HLAVNÍ CÍLE NA ROK 2018
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Obchod - Trading
Pokra ovat v úsp šném

sobení v rámci
obchodování
s komoditami
na energetických trzích
v Evrop .
Dokon it 3letý projekt
expanzní strategie.

Distribuce
eská republika

ipravovat distribu ní soustavu na rozvoj
decentrální výroby, akumulace, elektromobility
a na zm nu struktury spot eby.
Realizovat opat ení digitalizace a automatizace
proces .

Zahrani í
Ochránit právní nároky EZ v Bulharsku.

Obnovitelné zdroje Inven CapitalESCO aktivity

eská republika
Posilovat pozici EZ ESCO na domácím trhu
organickým r stem a akvizicemi.
Dosáhnout dalšího významného r stu na
nekomoditních trzích.
Navýšit tržby stávajících spole ností skupiny ESCO
v R z nekomoditních produkt  o 25 % na
6,6 mld. K .*

Zahrani í
Pokra ovat v rozvoji ESCO v zahrani í akvizicemi a
organickým r stem (N mecko, Polsko, Rumunsko).
Navýšit tržby stávajících zahrani ních spole ností
z nekomoditních produkt  o 20 % na 9,6 mld. K .*

Rozší it portfolio OZE projekt  na
stabilních trzích se zam ením na
development.
Pokra ovat v p íprav  polského
projektu Krasin pro ob  technologie
(vítr samostatn  i hybridn  s biomasou)
do aukcí dle vývoje regulace OZE
v Polsku.

Provést p em nu Inven
Capital na akciovou
spole nost s prom nným
základním kapitálem
(SICAV) a vytvo it dva
podfondy pro portfolio EZ
a portfolio EIB.
Realizovat cca 2 nové

stové investice.

* Pro srovnatelnost základna 2017 zahrnuje celoro ní tržby spole ností akvírovaných Skupinou EZ b hem roku 2017.



ROK 2017
BILAN NÍ TISKOVÁ KONFERENCE SKUPINY EZ

Skupina EZ v kontextu evropské energetiky a shrnutí 2017
Daniel Beneš, generální editel

Souhrnné výsledky hospoda ení Skupiny EZ za rok 2017
Martin Novák, zástupce G  pro provoz a editel divize finance

Výsledky týmu Provoz za rok 2017 a ambice na rok 2018
Martin Novák, zástupce G  pro provoz a editel divize finance

Výsledky týmu Rozvoj za rok 2017 a ambice na rok 2018
Tomáš Pleska , zástupce G  pro rozvoj a editel divize nová energetika
a distribuce

Ambice Skupiny EZ na rok 2018
Daniel Beneš, generální editel
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EBITDA

ISTÝ ZISK O IŠT NÝ

mld. K

Hodnoty istého zisku o išt ného neobsahují mimo ádné vlivy, které obecn  nesouvisejí s b žným hospoda ením daného roku (jedná se nap . o opravné
položky k dlouhodobým aktiv m a odpisy goodwill ). NEK = Natsionalna Elektricheska Kompania (bulharská státní energetická spole nost)

mld. K

Významné jednorázové vlivy 2017

Vybrané meziro ní pozitivní vlivy:
vyšší objem výroby jaderných elektráren
nové akvizice v oblasti ESCO a OZE
vyšší realiza ní ceny elekt iny v etn  dopad  zajišt ní

Vybrané meziro ní negativní vlivy:
významné jednorázové vlivy v roce 2017 (-2,9 mld. K )
vyšší náklady na emisní povolenky pro tradi ní zdroje
nižší hrubá marže z prodeje elekt iny v R zp sobená vyššími
nákupními cenami elekt iny na dodávky pro rok 2018
nižší p íd l zelených certifikát  pro rumunské v trné parky
od 1. 1. 2018

Vybraná rizika a p íležitosti predikce (zd vodn ní intervalu):
disponibilita výrobních zdroj
realizace prodeje bulharských aktiv
nové OZE a ESCO akvizice
pln ní závazku SŽDC z roku 2011

Významné jednorázové vlivy 2017 (celkem +8,5 mld. K ):
z toho celkem v rámci EBITDA +2,9 mld. K : zisk z obchodování
s komoditami nad rámec ro ního cíle (1,0), ocen ní zel. certifikát  pro
rumunské v trné parky p id lených v minulosti (0,8),
Dohoda o narovnání se spole ností Sokolovská uhelná (0,7)
a mimosoudní dohoda s bulharskou státní spole ností NEK (0,4)
z toho celkem pod úrovní EBITDA +5,6 mld. K : ukon ení vlastnictví
MOL (4,5) a prodej nemovitostí v Praze (1,1)



HLAVNÍ V CNÉ CÍLE PRO ROK 2018
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Plnit podmínky z povolení k provozu všech blok
JE Dukovany.

Trvale napl ovat programy zvyšování bezpe nosti
provozu obou jaderných zdroj .

Zajistit optimální disponibilitu všech zdroj , vyrobit
30 TWh v jaderných zdrojích v roce 2018 a vytvo it

edpoklady pro výrobu p es 30 TWh ro
v dalších letech.

Pokra ovat v p íprav  projektu nových jaderných
zdroj  v souladu s Národním ak ním plánem
rozvoje jaderné energetiky v R a v závislosti na
postoji eského státu k financování projektu.

tým PROVOZ

Napl ovat ambice 2020 v oblasti efektivity a rozvoje.
Dokon it výhodný prodej bulharských aktiv a ochránit právní nároky v i bulharskému státu.
Zajistit konsensus akcioná  o strategickém sm ování a transformaci Skupiny EZ.

Skupina EZ

Navýšit tržby stávajících ESCO spole ností Skupiny
EZ na více než 16 mld. K * (meziro  nár st o 23 %).

Rozší it portfolio OZE projekt  na stabilních trzích se
zam ením na development.

ipravovat distribu ní soustavu v R na zm nu
struktury spot eby a na rozvoj decentrální výroby,
akumulace a elektromobility.

Zvyšovat prodejní i nákladovou efektivitu prodejních
i servisních kanál  v retailu R s cílem kompenzovat
klesající marže z d vodu r stu nákupních
velkoobchodních cen elekt iny.

tým ROZVOJ

* Pro srovnatelnost základna 2017 zahrnuje celoro ní tržby spole ností akvírovaných Skupinou EZ b hem roku 2017
(jedná se o ambici tržeb z nekomoditních produkt ).



Zp ís uje se ekologická legislativa na provoz uhelných elektráren a dol , rostou
požadavky na bezpe nost provozu jaderných elektráren, roste regulace obecn .

Dochází ke zm  dynamiky energetického trhu, konven ní energetika se
odd luje od energetiky nové v etn  odlišného vnímání ze strany investor .

V Evrop  bylo realizováno n kolik významných transformací energetických skupin.

Stálý výbor pro jadernou energetiku R definoval t i základní varianty
investorského modelu a financování nového jaderného zdroje v R.

Jedna z variant p edpokládá p ípadnou transformaci Skupiny EZ na více
samostatných spole ností.

SKUPINA EZ INTERN  ANALYZOVALA MO NOSTI SVÉ
TRANSFORMACE NA ZÁKLAD  DVOU VN JŠÍCH IMPULS
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Výstavba nového
jaderného zdroje
v R a priority
eského státu

Trendy energetického
trhu a odlišný pohled
investor  na tradi ní
a novou energetiku

edsednictvo vlády R zadalo v zá í 2017 úkol rozpracovat variantu transformace EZ jako alternativu
jeho dalšího sm ování v kontextu Evropské energetiky a SEK a jako jednu ze t í variant umož ující
výstavbu nového jaderného zdroje v R.

Skupina EZ variantn  analyzovala r zné možnosti transformace Skupiny EZ a v rámci komplexního
projektu posuzovala, zda je p ípadnou transformací možné zvýšit hodnotu pro akcioná e a jakým zp sobem
lze reáln  zajistit realizaci projektu nového jaderného zdroje v R, resp. jak naplnit SEK R.

edstavenstvem spole nosti EZ, a. s., nebyly p ijaty v této v ci doposud žádné záv ry.

SEK – státní energetická koncepce



KOLIK VÝZNAMNÝCH ZÁPADOEVROPSKÝCH UTILIT
TRANSFORMACÍ NEDÁVNO PROŠLO I JÍ PROCHÁZÍ
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2015 2016 2018 2019 ??

Uskute né transformace Oznámené transformace Potenciální
transformace
(oznámena revize
struktury ízení firmy)

Kontext a specifické d vody se liší pro každou z transformací.
Spole ným prvkem je vytvo ení dodate né hodnoty pro akcioná e a užší
zam ení nových spole ností na ásti energetického hodnotového et zce

Vzájemná sm na aktiv
Innogy, RWE a E.ON



ZVA OVANÉ VARIANTY SM UJÍ K ODD LENÍ TRADI NÍ
VÝROBY OD DISTRIBUCE, PRODEJE A NOVÉ ENERGETIKY
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Cílové spole nosti s jasným strategickým zam ením
výrobní spole nost se zam ením na státní energetickou bezpe nost a výstavbu nového
jaderného zdroje, která bude schopna lépe zvládat specifická obchodní a regulatorní rizika
nová spole nost se zam ením na r st a inovace v oblasti nové energetiky

1 Významné zvýšení hodnoty Skupiny EZ
odstran ní nejistoty ohledn  výstavby nového jaderného zdroje a uhelných aktiv a s tím
související diskont na akcii
zvýšení hodnoty vytvo ením investi ních p íležitostí poptávaných investory

2

Zachování podílu eského státu v nové spole nosti, tj. v likvidním a atraktivním aktivu,
které je možné v budoucnosti flexibiln  odprodávat a získávat tak finan ní zdroje pro stát

1 Napln ní Státní energetické koncepce R
výstavba nových jaderných zdroj
zachování plné kontroly eského státu nad zásobami uhlí Skupiny EZ

2

Hlavní výhody vhodné transformace pro AKCIONÁ E EZ:

Hlavní výhody vhodné transformace pro R:



ÍLOHY
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EBITDA – meziro ní srovnání IV. tvrtletí
istý zisk – meziro ní srovnání IV. tvrtletí

EBITDA - hlavní p iny o ekávané meziro ní zm ny
istý zisk - hlavní p iny o ekávané meziro ní zm ny

Cash flow
Úv rové rámce a dluhopisy
Investice do dlouhodobého majetku

ehled aktiv a pasiv
žba

Spot eba elekt iny
Vývoj na trzích
Bilance elekt iny
Definice alternativních ukazatel  dle ESMA



EBITDA Skupina EZ (-1,5 mld. K ):
žba (-0,4 mld. K ): pokles tržeb za uhlí vlivem nižších cen a nižších odb  uhlí zákazníky, vyšší poplatky za vydobytý nerost

Výroba – tradi ní energetika (+0,1 mld. K ): vyšší výroba z jaderných zdroj  (+1,8 mld. K ); vyšší zisk z obchodování s komoditami (+0,7
mld. K ); nižší náklady na emisní povolenky (+0,4 mld. K ); nižší realiza ní ceny vyrobené elekt iny v . dopadu zajiš ovacích obchod
(-1,2 mld. K ); vyšší tvorba rezerv zejména jaderných (-0,6 mld. K ); nižší výroba z nejaderných zdroj  (-0,4 mld. K ); ostatní (-0,7 mld. K ),
zejména vyšší tvorba rezerv a vyšší stálé provozní náklady
Výroba – nová energetika (+0,6 mld. K ): vliv tvorby rezervy v roce 2016 v souvislosti se soudním sporem ohledn  FVE Vranovská Ves
(+0,2 mld. K ); provoz nových n meckých v trných elektráren (+0,2 mld. K ); vyšší objem výroby v OZE R (+0,1 mld. K )
Distribuce (-1,2 mld. K ): nižší hrubá marže z energetické innosti v R (-0,8 mld. K ) vlivem narovnání nevyfakturované elekt iny
a korek ních faktor ; ostatní vlivy (-0,4 mld. K ), zejména vyšší osobní náklady v R
Prodej (-0,3 mld. K ): narovnání objemu nevyfakturované elekt iny EZ Prodej v roce 2016 (-0,8 mld. K ); p ínos akvizice n mecké
spole nosti Elevion (+0,2 mld. K ); tvorba rezerv na soudní spor s bulharskou státní energetickou spole ností NEK v roce 2016 (+0,3 mld. K )
Ostatní (-0,2 mld. K ): zejména snížení tržeb a marží z vnitroskupinových služeb a vyšší transak ní náklady spojené s akvizicemi
a divesticemi

EBITDA
MEZIRO NÍ SROVNÁNÍ IV. TVRTLETÍ

39 OZE – obnovitelné zdroje energie



(mld. K ) 10 - 12/ 2016 10 - 12/ 2017 Rozdíl %
EBITDA 14,3 12,9 -1,5 -10%
Odpisy a opravné položky k majetku* -9,8 -6,7 +3,1 +32%
Ostatní náklady a výnosy -3,4 -2,9 +0,5 +16%
Da  z p íjm -1,2 -0,9 +0,3 +24%

istý zisk -0,1 2,4 +2,5 -
istý zisk - o išt ný 2,9 3,4 +0,5 +19%

ISTÝ ZISK
MEZIRO NÍ SROVNÁNÍ IV. TVRTLETÍ

40 * v etn  zisku/ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; OP – opravné položky

Odpisy a opravné položky k majetku* (+3,1 mld. K )
vyšší tvorba opravných položek k dlouhodobému majetku v roce 2016 a rozpoušt ní v roce 2017 (+2,2 mld. K )
nižší odpisy (+1,0 mld. K ), zejména vliv aktualizace dlouhodobého p edpokladu životnosti elektráren EZ, a. s.

Ostatní náklady a výnosy (+0,5 mld. K )
podíl na výsledku hospoda ení tureckých spole ností (+0,9 mld. K )
vliv prodeje spole nosti CMEPS v roce 2016 (-0,2 mld. K )
vyšší úrokové náklady zejména vlivem nižší kapitalizace úrok  po obnov  elektrárny Pruné ov v roce 2016 (-0,2 mld. K )

Úprava istého zisku
ve IV. tvrtletí 2017 o išt ní o negativní vlivy opravných položek (OP) k dlouhodobému majetku v Bulharsku (+0,9 mld. K ), odpisu goodwillu
a opravných položek k dlouhodobému majetku v Turecku (+0,8 mld. K ), OP k developovaným projekt m v Polsku (+0,2 mld. K ), OP
k ostatním aktiv m (+0,4 mld. K ) a o pozitivní vliv rozpušt ní OP k paroplynové elektrárn  Po erady (-1,3 mld. K )

ve IV. tvrtletí 2016 o išt ní o negativní vlivy OP k dlouhodobému majetku v Rumunsku (+1,5 mld. K ), odpisu ásti goodwillu a OP
v Turecku (+0,6 mld. K ), OP k developovaným projekt m v Polsku (+0,3 mld. K ) a OP k ostatním aktiv m (+0,6 mld. K )
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EKÁVANÁ MEZIRO NÍ ZM NA EBITDA
HLAVNÍ P INY DLE SEGMENT *
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Specifické meziro ní vlivy
zisk z obchodování s komoditami v roce 2017 nad
rámec ro ního cíle (-1,0 mld. K )
ocen ní zelených certifikát  pro rumunské v trné parky
(p id lených v minulosti) v roce 2017 (-0,8 mld. K )
nižší p íd l zelených certifikát  pro rumunské v trné
parky od 1. 1. 2018 (-0,7 mld. K )
Dohoda o narovnání se spole ností Sokolovská uhelná
v roce 2017 (-0,7 mld. K )
efekt mimosoudní dohody o narovnání se státní
bulharskou spole ností NEK v roce 2017 (-0,4 mld. K )

Výroba – tradi ní energetika
vyšší výroba jaderných elektráren
vyšší realiza ní ceny elekt iny v etn  dopad  zajišt ní
vyšší náklady na emisní povolenky

Výroba – nová energetika
nové OZE akvizice

Distribuce
vyšší výnosy v R áste  kompenzované nižšími
výnosy z p ipojovacích poplatk  vlivem zm ny IFRS
nižší výnosy za p ipojení v Bulharsku

Prodej
nižší hrubá marže z prodeje elekt iny v R zp sobená
vyššími nákupními cenami na dodávky pro rok 2018
nové ESCO akvizice, zejména n mecký Elevion

* Meziro ní srovnání dle segment  po o išt ní o vyjmenované specifické vlivy v celkové výši 3,6 mld. K .
NEK – Natsionalna Elektricheska Kompania (bulharská státní energetická spole nost)
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Nižší kapitalizace úrok

Prodej nemovitostí v Praze

Ukon ení vlastnictví podílu
v MOL
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EKÁVANÁ MEZIRO NÍ ZM NA ISTÉHO ZISKU
HLAVNÍ P INY
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Ostatní vlivy:
podíl na výsledcích hospoda ení
tureckých spole ností v roce 2017
nižší da  z p íjm

mld. K



Pen žní toky z provozní innosti (+45,8 mld. K )
zisk po úpravách (+51,3 mld. K ): zisk p ed zdan ním (+22,8 mld. K ), odpisy a amortizace jaderného paliva (+33,0 mld. K ), pokles opravné položky
k dlouhodobému hmotnému majetku a ostatní opravné položky (+2,6 mld. K ) – p edevším dopad Dohody o narovnání se spole ností Sokolovská uhelná,
ztráta z cenných papír  v ekvivalenci (+2,4 mld. K ) – p edevším tureckých spole ností, zm na stavu rezerv (+1,1 mld. K ) – p edevším vyšší rezerva na
emisní povolenky a rezerva na zam stnanecké požitky, zisk z prodeje stálých aktiv (-5,8 mld. K ) – p edevším ukon ení vlastnictví akcií MOL a prodej
nemovitostí EZ, a. s., zaplacená da  z p íjm  (-4,2 mld. K )
zm na stavu aktiv a pasiv (-5,5 mld. K ): zm na stavu emisních povolenek a barevných certifikát  (-6,6 mld. K ), zm na stavu ostatních ob žných aktiv
(-2,4 mld. K ), zm na stavu derivát  v etn  opcí (-1,3 mld. K ), zm na stavu ostatních pohledávek a závazk  v etn  poskytnutých záloh (-1,3 mld. K ),
zm na stavu zásob (-0,8 mld. K ), zm na stavu pohledávek a závazk  z obchodního styku v . p ijatých záloh a nevyfakturovaných dodávek (+2,2 mld. K ),
zm na stavu krátkodobých likvidních papír  a termínovaných vklad  (+4,6 mld. K )

Pen žní toky vynaložené na investice (-20,2 mld. K )
investice do dlouhodobého majetku* - CAPEX (-29,1 mld. K )
po ízení dce iných a p idružených podnik  (-5,1 mld. K ) zejména spole ností Elevion a KART
pokles závazk  z po ízení stálých aktiv (-1,1 mld. K )

íjmy z prodeje stálých aktiv (+13,9 mld. K ) zejména vliv prodeje akcií MOL
prodej a ztráta kontroly dce iných, p idružených a spole ných podnik , bez pozbytých pen žních prost edk  (+2,0 mld. K ) - likvida ní z statek CMEPI BV,
TEC Varna a elektrárna Tisová

Pen žní toky z finan ní innosti (-24,3 mld. K )***
dividendy zaplacené akcioná m (-17,9 mld. K )
saldo splácení a erpání p ek (-6,2 mld. K )
vliv kurzových rozdíl  (-0,2 mld. K )

CASH FLOW (PEN NÍ TOKY)

43 *CAPEX; **v etn  zm ny závazk  z nabytí stálých aktiv, salda poskytnutých p ek, divestic a zm ny stavu na vázaných ú tech;
*** etn  vlivu kurzových rozdíl
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SKUPINA EZ SI UDR UJE SILNOU LIKVIDNÍ POZICI
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erpání krátkodobých linek (k 31. 12. 2017)

volné úv rové
rámce

18,7 mld. K

7,8 mld. K

Skupina EZ má p ístup k 26,5 mld. K
komitovaných úv rových rámc , z nichž
bylo k 31. 12. 2017 erpáno 7,8 mld. K .

Komitované rámce drženy jako rezerva
na pokrytí neo ekávaných výdaj
a k financování krátkodobých finan ních
pot eb.

Pr rná splatnost finan ních dluh
Skupiny EZ k 31. 12. 2017 byla 7 let.

istý dluh se v pr hu roku 2017 snížil
o 12,5 mld. K  na 134,0 mld. K .

Ukazatel istý dluh / EBITDA
k 31. 12. 2017 inil 2,48.
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mld. K

Profil splatnosti dluhopis (k 31. 12. 2017)

3,3 mld. K

ádn  splaceno
v únoru 2018



Jiné investice

INVESTICE DO DLOUHODOBÉHO MAJETKU
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Distribuce elekt iny:
eská republika: 9,6 mld. K

zahrani í: 2,9 mld. K

Celkem 29,1 mld. K
(rok 2017)

Z d vodu p esného matematického zaokrouhlování se sou et díl ích hodnot nemusí vždy rovnat celkové hodnot .

Klasické a ostatní výrobní zdroje:
výstavba nového nadkritického zdroje v Ledvicích
ostatní investice do obnovy za ízení

Jaderné zdroje (v etn  po ízení jaderného paliva):
investice do stávajících zdroj  JE Temelín a JE Dukovany za ú elem zvýšení jaderné
bezpe nosti a obnovy technologického za ízení
po ízení jaderného paliva
nové zdroje ETE, EDU – v souladu se schváleným Národním ak ním plánem jaderné
energetiky pokra uje p íprava projekt  v lokalit  Temelín i Dukovany

žba:
modernizace a obnova stávajících za ízení

6,1

1,6

2,6

6,4

12,5



Ob žná aktiva poklesla o 3,3 mld. K
pokles cenných papír  a termínovaných vklad  o 15,5 mld. K  (zejména vliv
prodeje akcií MOL); nár st emisních povolenek o 5,4 mld. K ; nár st pohledávek
z derivát  v etn  opcí o 2,1 mld. K ; nár st zásob o 2,0 mld. K ; nár st pen z
a pen žních ekvivalent  o 1,4 mld. K ; nár st pohledávek netto o 1,4 mld. K

EHLED AKTIV A PASIV
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Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice rostly o 1,1 mld. K
st dlouhodobého hmotného majetku, netto o 0,8 mld. K
st jaderného paliva, netto o 0,3 mld. K

Ostatní stálá aktiva klesla o 2,4 mld. K
pokles dlouhodobého finan ního majetku o 4,6 mld. K  zejména p esunem
dlouhodobých cenných papír  do krátkodobé ásti -2,8 mld. K  a poklesem
pohledávek z derivát  o 1,6 mld. K
pokles hodnoty cenných papír  v ekvivalenci o 1,8 mld. K  vlivem likvidace
spole nosti CMEPI B.V. a poklesem hodnoty spole ností v Turecku
nár st dlouhodobého nehmotného majetku o 4,8 mld. K  zejména goodwill
nových akvizic
ostatní pokles o 0,8 mld. K  – finan ní aktiva s omezeným disponováním
a odložená da ová pohledávka

Z d vodu p esného matematického zaokrouhlování se sou et díl ích hodnot nemusí vždy rovnat celkové hodnot .

Vlastní kapitál klesl o 7,0 mld. K
vyplacené dividendy 17,8 mld. K
ostatní úplný výsledek snižuje vlastní kapitál o 8,1 mld. K

ír stek istého zisku 19,0 mld. K

Dlouhodobé závazky rostou o 1,6 mld. K
st dlouhodobých rezerv o 6,9 mld. K , p edevším jaderné rezervy
st dlouhodobých závazk  z derivátových obchod  o 4,6 mld. K

pokles bankovních úv  a emitovaných dluhopis  o 9,8 mld. K

Krátkodobé závazky rostou o 0,8 mld. K
krátkodobé úv ry rostou o 2,7 mld. K
krátkodobé závazky z derivátových obchod  v . opcí rostou o 3,9 mld. K
obchodní a jiné závazky rostou o 2,8 mld. K
krátkodobá ást dlouhodobého dluhu klesá o 8,6 mld. K



15,6 15,6 17,1

5,8 5,9
5,4

0

5

10

15

20

25

21,4 21,5

2017 2018 E2016

+2%

22,6+5%

-9%

* EZ, a. s., v etn  elektrárny Po erady a Energotransu

+1%

Severo eské doly - t žba uhlí (v mil. tun)

EZ*

ostatní zákazníci

BA UHLÍ V ROCE 2018
EKÁVÁME NÁR ST O 5 %
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+10%

Nár st odb  uhlí v roce 2017 o 0,2 mil. tun byl zp soben p edevším vyšší poptávkou po t íd ném uhlí ze strany
zákazník  mimo Skupinu EZ.

V roce 2018 o ekáváme nár st produkce o 1 mil. tun vzhledem k plánovaným vyšším odb m energetického uhlí
ze strany elektráren a tepláren Skupiny EZ.

+0%



35,20

36,30

34,95

35,81

Klimaticky a kalendá  p epo tená**
spot eba

(na distribu ním území EZ Distribuce)

Spot eba na distribu ním území
spole nosti EZ Distribuce

*dle dat EZ Distribuce, a. s. (5/8 území R); ** data a p epo et dle modelu EZ Distribuce, a. s.

Vývoj spot eby (+2,4 %)
dle jednotlivých segment :*

+2,9 % velkoodb ratelé
+2,3 % domácnosti
+0,8 % podnikatelé (MOP)

Analýza vychází z interních dat Skupiny EZ.
Distribu ní území Skupiny EZ iní cca 5/8 území eské republiky, tudíž jsou uvedená data dobrým
indikátorem vývoje spot eby v celé eské republice.

TWh

+3,1 %

TWh

+2,4 %
*

SPOT EBA ELEKT INY NA DISTRIBU NÍM ÚZEMÍ
SPOLE NOSTI EZ DISTRIBUCE MEZIRO  VZROSTLA

*
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2016 20172016 2017



VÝVOJ NA TRZÍCH V LETECH 2016 - 2017
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Bilance elekt iny (GWh)

Dodávka 54 656 56 620 +4%
Výroba 61 132 62 887 +3%

Vlastní a ostatní spot eba v etn  p erpávání -6 476 -6 268 -3%
Prodej koncovým zákazník m -37 475 -37 036 -1%
Saldo velkoobchodu -12 861 -15 408 +20%

Prodej na velkoobchodním trhu -198 709 -264 140 +33%
Nákup na velkoobchodním trhu 185 848 248 732 +34%

Ztráty v sítích -4 320 -4 176 -3%

Výroba elekt iny podle zdroje energie (GWh)

Jádro 24 104 28 339 +18%
Uhlí 30 689 28 176 -8%
Voda 2 347 2 156 -8%
Biomasa 879 808 -8%
Fotovoltaika 132 138 +5%
Vítr 1 166 1 571 +35%
Zemní plyn 1 813 1 696 -6%
Bioplyn 2 4 +65%

Celkem 61 132 62 887 +3%

Prodej elekt iny koncovým zákazník m (GWh)

Domácnosti -13 328 -13 418 +1%
Podnikatelský maloodb r -5 176 -4 892 -5%
Velkoodb ratelé -18 972 -18 726 -1%

Prodej koncovým zákazník m -37 475 -37 036 -1%

Distribuce elekt iny (GWh)

Distribuce elekt iny koncovým zákazník m 50 637 52 042 +3%

 2016  2017 Index
2017/2016

 2016  2017
Index

2017/2016



Bilance elekt iny (GWh) po segmentech

 2017
GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-

Dodávka 54 647 +3% 1 972 +25% 0 - 0 - 0 - 56 620 +4%
Výroba 60 889 +2% 1 998 +25% 0 - 0 - 0 - 62 887 +3%
Vlastní a ostatní spot eba v etn  p erpávání -6 242 -3% -26 -5% 0 - 0 - 0 - -6 268 -3%

Prodej koncovým zákazník m -226 -6% 0 - 0 - -38 827 +0% 2 017 +44% -37 036 -1%
Saldo velkoobchodu -54 421 +3% -1 972 +25% 4 176 -3% 38 827 +0% -2 017 +44% -15 408 +20%

Prodej na velkoobchodním trhu -288 601 +29% -2 767 +15% 0 - -2 431 -15% 29 659 -3% -264 140 +33%
Nákup na velkoobchodním trhu 234 180 +37% 794 -4% 4 176 -3% 41 258 -1% -31 676 -1% 248 732 +34%

Ztráty v sítích 0 - 0 - -4 176 -3% 0 - 0 - -4 176 -3%

Výroba elekt iny podle zdroje energie (GWh) po segmentech

GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-
Jádro 28 339 +18% 0 - 0 - 0 - 0 - 28 339 +18%
Uhlí 28 176 -8% 0 - 0 - 0 - 0 - 28 176 -8%
Voda 1 871 -9% 285 -5% 0 - 0 - 0 - 2 156 -8%
Biomasa 808 -8% 0 - 0 - 0 - 0 - 808 -8%
Fotovoltaika 0 -20% 138 +5% 0 - 0 - 0 - 138 +5%
Vítr 0 - 1 571 +35% 0 - 0 - 0 - 1 571 +35%
Zemní plyn 1 696 -6% 0 - 0 - 0 - 0 - 1 696 -6%
Bioplyn 0 - 4 +65% 0 - 0 - 0 - 4 +65%

Celkem 60 889 +2% 1 998 +25% 0 - 0 - 0 - 62 887 +3%

Prodej elekt iny koncovým zákazník m (GWh) po segmentech

GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-
Domácnosti 0 - 0 - 0 - -13 418 +1% 0 - -13 418 +1%
Podnikatelský maloodb r -1 -14% 0 - 0 - -4 891 -5% 0 - -4 892 -5%
Velkoodb ratelé -225 -6% 0 - 0 - -20 518 +2% 2 017 +44% -18 726 -1%

Prodej koncovým zákazník m -226 -6% 0 - 0 - -38 827 +0% 2 017 +44% -37 036 -1%

Skupina EZEliminace
Výroba - tradi ní

energetika
Výroba - nová

energetika Distribuce Prodej

Skupina EZ

Výroba - tradi ní
energetika

Výroba - nová
energetika Distribuce Prodej Eliminace Skupina EZ

Eliminace
Výroba - tradi ní

energetika
Výroba - nová

energetika Distribuce Prodej



Bilance elekt iny (GWh) po zemích

 2017
GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-

Dodáv ka 52 517 +3% 2 482 -4% 1 374 +12% 6 - 240 - 0 - 56 620 +4%
Výroba 58 436 +3% 2 812 -4% 1 393 +11% 6 - 240 - 0 - 62 887 +3%
Vlastní a ostatní spot eba v etn  p erpávání -5 919 -3% -330 -1% -19 -9% 0 - 0 - 0 - -6 268 -3%

Prodej koncov ým zákazník m -17 788 -9% -2 885 +50% -3 290 -2% -10 058 - -3 016 +5% 0 - -37 036 -1%
Saldo v elkoobchodu -32 578 +12% 403 - 2 834 -10% 11 158 - 2 776 -3% 0 - -15 408 +20%

Prodej na velkoobchodním trhu -267 564 +33% -2 732 -6% -1 726 -12% -183 - -608 +194% 8 674 +7% -264 140 +33%
Nákup na velkoobchodním trhu 234 986 +37% 3 136 +41% 4 559 -11% 11 341 - 3 384 +10% -8 674 +7% 248 732 +34%

Ztráty v sítích -2 151 +2% 0 - -918 -8% -1 107 - 0 - 0 - -4 176 -3%

Výroba elekt iny podle zdroje energie (GWh) po zemích

GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-
Jádro 28 339 +18% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 28 339 +18%
Uhlí 25 609 -9% 2 566 +1% 0 - 0 - 0 - 0 - 28 176 -8%
Voda 2 075 -7% 10 -9% 70 -24% 0 - 0 - 0 - 2 156 -8%
Biomasa 573 +15% 235 -38% 0 - 0 - 0 - 0 - 808 -8%
Fotovoltaika 132 +5% 0 - 0 - 6 - 0 - 0 - 138 +5%
Vítr 8 +24% 0 - 1 323 +14% 0 - 240 - 0 - 1 571 +35%
Zemní plyn 1 696 -6% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 696 -6%
Bioplyn 4 +65% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 +65%

Celkem 58 436 +3% 2 812 -4% 1 393 +11% 6 - 240 - 0 - 62 887 +3%

Prodej elekt iny koncov ým zákazník m (GWh) po zemích

GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-
Domácnosti -7 154 -1% 0 - -1 733 +2% -4 417 - -114 -16% 0 - -13 418 +1%
Podnikatelský maloodb r -2 131 -5% -272 +34% -827 -3% -1 543 - -119 +5% 0 - -4 892 -5%
Velkoodb ratelé -8 503 -16% -2 613 +51% -731 -10% -4 097 - -2 783 +6% 0 - -18 726 -1%

Prodej koncov ým zákazník m -17 788 -9% -2 885 +50% -3 290 -2% -10 058 - -3 016 +5% 0 - -37 036 -1%

Distribuce elekt iny  (GWh) po zemích

 2017
GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-

Distribuce elekt iny koncovým zákazník m 35 805 +2% 0 - 6 649 +4% 9 588 - 0 - 0 - 52 042 +3%

eská republika Polsko Rumunsko Bulharsko Ostatní Eliminace Skupina EZ

Eliminace Skupina EZRumunsko Bulharsko Ostatní

Rumunsko Bulharsko Skupina EZOstatní Eliminace

Eliminace Skupina EZeská republika Polsko Rumunsko Bulharsko Ostatní

eská republika Polsko

eská republika Polsko



Metodika výpo tu ukazatel  nespecifikovaných v rámci IFRS

Metodika výpo tu ukazatel  nespecifikovaných v rámci IFRS
V souladu s pokyny ESMA informuje spole nost EZ podrobn ji o ukazatelích, které standardn
nejsou vykazovány v rámci IFRS výkaz i jejichž složky nejsou p ímo dostupné ze
standardizovaných ú etních výkaz  (ú etní záv rka). Tyto ukazatele p edstavují dopl kovou informaci
k ú etním údaj m, a poskytují tak uživatel m report  dodate nou informaci pro jejich posouzení
ekonomické situace a výkonnosti Skupiny EZ i spole nosti EZ. Jedná se zpravidla o ukazatele

žn  používané i v ostatních obchodních spole nostech nejen v rámci oblasti energetiky.

Název ukazatele

istý dluh el: Ukazatel vyjad uje reálný stav finan ního dluhu firmy, tj.
nominální hodnotu dluh  sníženou o pen žní prost edky,
pen žní ekvivalenty a vysoce likvidní finan ní aktiva
spole nosti. Využití ukazatele je primárn  p i posuzování
celkové p im enosti zadlužení spole nosti, tj. nap . p i
porovnání s vybranými ziskovými i bilan ními ukazateli firmy.

Definice: Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé ásti +
Krátkodobá ást dlouhodobých dluh  + Krátkodobé úv ry –
(Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty + Vysoce likvidní
finan ní aktiva).

Vysv tlení zm ny oproti III. tvrtletí 2017: Zm na ú etní
terminologie bez dopadu do v cného obsahu.

istý zisk o išt ný
(Zisk po zdan ní o išt ný)

el: Jedná se o pomocný ukazatel zejména pro investory,
itele a akcioná e, který umož uje interpretovat dosažené

výsledky hospoda ení s vylou ením mimo ádných, zpravidla
jednorázových, vliv , které obecn  nesouvisejí s b žným
hospoda ením a tvorbou hodnoty v daném období.

Definice:  istý zisk (Zisk po zdan ní) +/- tvorba a zú tování
opravných položek k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku v etn  goodwillu +/- tvorba
a zú tování opravných položek k developovaným projekt m
+/- jiné mimo ádné vlivy, které obecn  nesouvisejí s b žným
hospoda ením daného roku a tvorbou hodnoty za dané
období +/- dopady výše uvedených vliv  na da  z p íjm .

Dividenda na akcii (hrubá) el: Ukazatel vyjad uje nárok držitele akcie na výplatu
podílu na zisku akciové spole nosti (zpravidla za uplynulý
rok), který odpovídá vlastnictví jedné akcie. Následná výplata
podílu na zisku zpravidla podléhá zdan ní, které m že být
odlišné pro r zné akcioná e, proto je vykazována p íslušná
hodnota p ed uplatn ním zdan ní.

Definice: V aktuálním roce p iznaná dividenda p ed zdan ním
na akcii v ob hu (vyplacená v reportovaném roce ze zisku

edchozích období).

EBITDA (EBIT p ed odpisy,
opravnými položkami a prodejem
majetku)

el: Jedná se o významný ekonomický ukazatel, který
vyjad uje provozní výkonnost firmy, srovnatelnou s jinými
spole nostmi, protože nesouvisí s politikou ú etního
odpisování a kapitálovou strukturou dané spole nosti
a da ovým režimem. Pat í k základním ukazatel m,
prost ednictvím kterých spole nosti stanovují své hlavní
finan ní a strategické cíle.

Definice: Zisk p ed zdan ním a ostatními náklady a výnosy +
Odpisy +/- Opravné položky k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku v etn  goodwillu (v etn  odpis
trvale zastavených investic) +/- prodej dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku.



Metodika výpo tu ukazatel  nespecifikovaných v rámci IFRS

Název ukazatele

istý dluh / EBITDA el: Vyjad uje schopnost firmy snižovat a splácet sv j dluh
a také její možnosti p ijmout další dluh pro rozvoj podnikání.
Skupina EZ pomocí tohoto ukazatele zejména vyhodnocuje

im enost své kapitálové struktury struktu e a stabilit
ekávaných pen žních tok .

Definice: istý dluh / EBITDA. P emž u EBITDA se používá
klouzavá hodnota za posledních 12 m síc , u istého dluhu
stav ke konci období, tj. k 31. 12.

tšina složek výpo  jednotlivých ukazatel  je p ímo sou ástí ú etní záv rky. ásti výpo , které
nejsou sou ástí ú etní záv rky, jsou zpravidla p ímou sou ástí ú etnictví spole nosti a jsou
definovány následovn :

Ukazatel istý dluh – položka Vysoce likvidní finan ní aktiva (v mil. K ):

k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017
Krátkodobé realizovatelné dluhové cenné papíry 7 2 807
Krátkodobé dluhové cenné papíry držené do splatnosti 2 945 0
Krátkodobé termínované vklady 2 040 500
Dlouhodobé termínované vklady 500 500
Dlouhodobé realizovatelné dluhové cenné papíry 4 646 1 787
Celkem vysoce likvidní finan ní aktiva 10 138 5 594

Ukazatel istý zisk o išt ný – jednotlivé složky:

istý zisk o išt ný (Zisk po zdan ní o išt ný) Jednotka I. – IV. tvrtletí
2016

I. – IV. tvrtletí
2017

Zisk po zdan ní mil. K 14 575 18 959

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku v etn  goodwillu mil. K 3 114 -142

Opravné položky k developovaným projekt m*) mil. K 671 523

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku v etn  goodwillu
spole ných podnik **)

mil. K 1 312 1 251

Dopad p íslušné tvorby i zú tování opravných
položek na da  z p íjm ***) mil. K -32 107

Ostatní mimo ádné vlivy mil. K 0 0

Zisk po zdan ní o išt ný mil. K 19 640 20 698
*) v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty sou ástí ádku Ostatní provozní náklady (opravné položky k zásobám)
**) v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty sou ástí ádku Zisky a ztráty z cenných papír  v ekvivalenci
***) v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty sou ástí ádku Da  z p íjm  (odložená da )


