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(mld. Kč) 1-3/2018 1-3/2019 Rozdíl % 
Provozní výnosy 46,4 51,8 +5,5 +12%
EBITDA 17,5 19,3 +1,8 +10%
EBIT 10,4 11,8 +1,4 +13%
Čistý zisk 7,3 8,3 +1,0 +14%
Čistý zisk - očištěný * 7,3 8,8 +1,5 +21%
Provozní CF 17,2 19,7 +2,6 +15%
CAPEX 3,1 4,6 +1,5 +48%

1-3/2018 1-3/2019 Rozdíl  % 
Instalovaný výkon ** GW 14,9 15,0 +0,1 +1%
Těžba uhlí mil. tun 5,7 5,6 -0,1 -1%
Výroba elektřiny - segment tradiční energetika TWh 15,6 16,6 +1,0 +6%
Výroba elektřiny - segmenty nová energetika a prodej TWh 0,6 0,7 +0,1 +18%
Distribuce elektřiny koncovým zákazníkům                              TWh 14,8 14,5 -0,3 -2%
Prodej elektřiny koncovým zákazníkům TWh 10,7 9,9 -0,8 -8%
Prodej plynu koncovým zákazníkům TWh 3,9 3,8 -0,1 -3%
Prodej tepla tis. TJ 10,2 9,9 -0,2 -2%
Fyzický počet zaměstnanců ** tis. osob 30,3 31,5 +1,2 +4%

HOSPODÁŘSKÉ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY
SKUPINY ČEZ
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*    Čistý zisk očištěný = Čistý zisk upravený o mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (jedná 
se např. o opravné položky k dlouhodobým aktivům a odpisy goodwillů)

**   k poslednímu dni období 

Hodnoty za období 2018 byly přepočteny tak, aby byly srovnatelné s údaji za aktuální období.



MEZIROČNÍ ZMĚNA EBITDA DLE SEGMENTŮ

Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Hlavní příčiny meziroční změny EBITDA za I. čtvrtletí:
 vyšší realizační ceny vyrobené elektřiny v ČR včetně dopadu zajišťovacích obchodů a obchodování 

s komoditami (+2,0 mld. Kč)
 vyšší výroba jaderných elektráren (+0,5 mld. Kč)
 vyšší náklady na emisní povolenky pro výrobu v ČR (-0,7 mld. Kč) z důvodu růstu tržních cen a nižšího 

objemu bezplatně přidělených povolenek 
 nižší hrubá marže z prodeje elektřiny a plynu v ČR zejména vlivem vyšších nákladů na jejich 

nákup (-0,4 mld. Kč)
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(mld. Kč) 1-3/2018 1-3/2019 Rozdíl %
EBITDA 17,5 19,3 +1,8 +10%
Odpisy a opravné položky k majetku* -7,1 -7,5 -0,4 -5%
Ostatní náklady a výnosy -1,5 -1,6 -0,1 -6%
  Úrokové náklady a výnosy -1,2 -1,3 -0,1 -6%
  Úroky z jaderných a ostatních rezerv -0,4 -0,5 0,0 -4%
  Výnosy a náklady z majetkových podílů a CP 0,0 0,0 -0,1 -
  Ostatní 0,1 0,2 +0,1 +77%
Daň z příjmů -1,6 -1,9 -0,3 -16%
Čistý zisk 7,3 8,3 +1,0 +14%
Čistý zisk - očištěný 7,3 8,8 +1,5 +21%

Odpisy a opravné položky k majetku* (-0,4 mld. Kč)
 tvorba opravných položek k dlouhodobému majetku v Bulharsku (-0,3 mld. Kč) a tvorba opravných položek          

k dlouhodobému majetku v Rumunsku (-0,2 mld. Kč)
 nižší odpisy (+0,1 mld. Kč)

Ostatní náklady a výnosy (-0,1 mld. Kč)
 vyšší úrokové náklady (-0,1 mld. Kč)
 vyšší výnosy z majetkových podílů a cenných papírů v roce 2018 (-0,1 mld. Kč)
 změna hodnoty portfolia Inven Capital (+0,1 mld. Kč) **

Úpravy čistého zisku 
 čistý zisk byl za I. čtvrtletí 2019 očištěn o negativní vlivy ve výši 0,5 mld. Kč, z toho o opravné položky k dlouhodobému 

majetku v Bulharsku (+0,3 mld. Kč) a o opravné položky v Rumunsku (+0,2 mld. Kč)

OSTATNÍ NÁKLADY A VÝNOSY
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*   včetně zisku/ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
**  ve výsledku Inven Capital za I. čtvrtletí 2019 se promítá pouze změna hodnoty za toto období; celkový zisk Skupiny ČEZ z prodeje německé 
společnosti sonnen (od pořízení v roce 2015) byl primárně vykázán ve výsledcích minulých let, protože změna tržní hodnoty podílu byla v souladu      
s IFRS přeceňována do výsledků průběžně
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NÁVRH DIVIDENDY VE VÝŠI 24 KČ NA AKCII 
ODPOVÍDÁ 99 % ČISTÉHO ZISKU OČIŠTĚNÉHO
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 Představenstvo ČEZ, a. s., rozhodlo 
o návrhu výše dividendy za rok 2018, 
který bude předložen ke schválení 
valné hromadě akcionářů, která se 
bude konat dne 26. 6. 2019.

 Navrhovaná dividenda ve výši 
24 Kč / akcii odpovídá 99 % 
konsolidovaného čistého zisku 
Skupiny ČEZ za rok 2018 očištěného 
o mimořádné vlivy. 

Uvedená hodnota navrhované dividendy za rok 2018 odpovídá 100 % vydaných akcií (tj. včetně vlastních akcií).

mld. Kč
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POTVRZUJEME VÝHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
EBITDA OČEKÁVÁME VE VÝŠI 57 AŽ 59 MLD. KČ,    
ČISTÝ ZISK OČIŠTĚNÝ 17 AŽ 19 MLD. KČ

Hodnoty čistého zisku očištěného neobsahují mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (jedná se např. o opravné 
položky k dlouhodobým aktivům a odpisy goodwillů). 

Vybraná rizika a příležitosti 
predikce (zdůvodnění intervalu):
 disponibilita výrobních zdrojů 
 nové rozvojové akvizice
 soudní spory (zejména se SŽDC)
 divestice bulharských aktiv

Hlavní předpoklady predikce:
 výroba elektřiny 68,8 TWh, z toho 

31,2 TWh z jaderných zdrojů
 očekávaná průměrná realizační cena 

vyrobené elektřiny v ČR včetně 
dopadu zajišťovacích obchodů činí 
39 EUR/MWh
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JEDNÁNÍ O PRODEJI AKTIV V BULHARSKU POKRAČUJE SE SPOLEČNOSTÍ EUROHOLD
 V návaznosti na zamítavý postoj bulharského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prodeji bulharských aktiv 

společnosti Inercom zahájila společnost ČEZ souběžné rozhovory s dalšími zájemci o prodávaná bulharská aktiva. 
Jedná se celkem o prodej sedmi společností: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie Bulgaria, 
CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oreshets a Bara Group.

 Dne 1. 4. 2019 společnost ČEZ obdržela závazné nabídky na koupi předmětných bulharských aktiv od společností 
India Power a Eurohold.

 Dne 12. 4. 2019 společnost ČEZ rozhodla o ukončení kupní smlouvy na prodej bulharských aktiv společnosti 
Inercom. Důvodem bylo zmaření splnění podmínek, a tím i vypořádání smlouvy, protiprávním jednáním 
bulharského státu. 

 Po vyhodnocení závazných nabídek byla společnosti Eurohold udělena exkluzivita k dojednání finálních podmínek 
smlouvy a zajištění akvizičního financování. 

INVEN CAPITAL DOKONČIL ÚSPĚŠNÝ PRODEJ FIRMY SONNEN A KOUPIL MINORITNÍ PODÍLY VE DVOU 
IZRAELSKÝCH SPOLEČNOSTECH
 Celkový zisk z prodeje podílu v německé společnosti sonnen (výrobce bateriových úložišť) přesáhl výrazně 

výchozí očekávání Skupiny ČEZ. Zisk pro akcionáře dosáhl cca 100 % pořizovací hodnoty podílu.
 Pořízeny minoritní podíly v izraelských společnostech:

DRIIVZ - modulární systémy komplexně zastřešující elektromobilitu, kompatibilní s cca 80 celosvětově 
nejpoužívanějšími typy dobíjecích zařízení, globálně využívá cca 300 tisíc řidičů
CyberX - dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové kybernetické bezpečnosti, chrání dvě z pěti 
největších energetik v USA a velké společnosti farmaceutického a chemického průmyslu

DOKONČENA AKVIZICE DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN V NĚMECKU
S VÝKONEM 112,5 MW
 Skupina ČEZ vstoupila do společného podniku (50 % JV) s německou společností Holt Holding Group.

VYBRANÉ UDÁLOSTI ZA UPLYNULÉ ČTVRTLETÍ
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VÝROBA ELEKTŘINY
SEGMENTY VÝROBA - NOVÁ ENERGETIKA A PRODEJ

9 Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Německo (+13 %)
+ nepříznivé povětrnostní podmínky v roce 2018

Česká republika (+67 %) 
+ zejména vliv zařazení společnosti ČEZ Energo 
(plně konsolidována od poloviny roku 2018)

Rumunsko (+5 %)
+ nepříznivé povětrnostní podmínky v roce 2018

Německo (+18 %)
+ nepříznivé povětrnostní podmínky v roce 2018

Česká republika (+25 %) 
+ zejména vliv zařazení společnosti ČEZ Energo 
(plně konsolidována od poloviny roku 2018)

Rumunsko (+13 %)
+ nepříznivé povětrnostní podmínky v roce 2018



ESCO TRŽBY

10 Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Německo (+14 %)
+ vliv akvizice Skupiny Kofler Energies 
(konsolidováno od 31. 7. 2018)
+ vliv akvizice společnosti En.plus (konsolidováno od 25. 1. 2019)

Česká republika a Slovensko (+8 %) 
+ organický růst a nové akvizice ČEZ ESCO ke konci 
roku 2018

Ostatní (+100 %)
+ organický růst společností Metrolog (konsolidováno 
od 31. 1. 2018) a OEM Energy 
+ akvizice High-Tech Clima v Rumunsku (konsolidováno 
od 12. 12. 2018)

Německo (+39 %)
+ meziroční organický růst Skupiny Elevion
+ vliv akvizice Skupiny Kofler Energies
+ vliv akvizice společnosti En.plus

Česká republika a Slovensko (+20 %) 
+ organický růst a nové akvizice ČEZ ESCO ke konci 
roku 2018

Ostatní (+46 %)
+ organický růst společností Metrolog a OEM Energy
+ akvizice High-Tech Clima v Rumunsku

mld. Kč mld. Kč



EBITDA (mld. Kč) 1 - 3/ 2018 1 - 3/ 2019 Rozdíl %
Česká republika 0,3 0,4 +0,1 +24%
Rumunsko 0,5 0,6 0,0 +7%
Německo 0,1 0,2 0,0 +25%
Další státy 0,0 0,0 0,0 -12%
Výroba - nová energetika 1,0 1,2 +0,2 +15%

SEGMENT: VÝROBA – NOVÁ ENERGETIKA

11 Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Česká republika (+0,1 mld. Kč) 
 vyšší hrubá marže z výroby elektřiny (+0,1 mld. Kč) vzhledem k lepším klimatickým 

podmínkám, zejména nadprůměrnému osvitu

Rumunsko (+0,04 mld. Kč) 
 především vyšší hrubá marže z výroby elektřiny v souvislosti s vyšším vyrobeným množstvím 

elektřiny a vyšším přídělem certifikátů

Německo (+0,04 mld. Kč) 
 vyšší hrubá marže z výroby elektřiny především z důvodu vyššího objemu vyrobené elektřiny



EBITDA (mld. Kč) 1 - 3/ 2018 1 - 3/ 2019 Rozdíl %
Česká republika 4,7 4,8 +0,1 +2%
Rumunsko 0,4 0,2 -0,1 -36%
Bulharsko 0,4 0,3 0,0 -12%
Distribuce 5,4 5,4 -0,1 -1%

SEGMENT: DISTRIBUCE
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ČR (+0,1 mld. Kč)
 vyšší marže z distribuce elektřiny a výnosy za zajištění příkonu a připojení (+0,1 mld. Kč)

Rumunsko (-0,1 mld. Kč)
 nižší hrubá marže z distribuce elektřiny vlivem vyšších nákladů na krytí ztrát v síti z důvodu 

vyšší průměrné nákupní ceny 

Bulharsko (-0,05 mld. Kč)
 nižší hrubá marže z distribuce elektřiny především vlivem vyšších nákladů na krytí ztrát v síti 

z důvodu vyšší průměrné nákupní ceny
 nižší tvorba rezerv a opravných položek

Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.



SEGMENT: PRODEJ

13 Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Česká republika (-0,4 mld. Kč) 
 nižší hrubá marže z prodeje komodit zejména vlivem vyšších nákladů na nákup elektřiny a zemního plynu (-0,4 mld. Kč)
 vyšší EBITDA z ESCO aktivit (+0,1 mld. Kč) zejména vlivem plné konsolidace společnosti ČEZ Energo od 1. 7. 2018 

Německo (0,0 mld. Kč)
 čtvrtletní výsledky jsou ovlivněny sezónními vlivy a životním cyklem zakázek, na úrovni celého roku se očekává růst 

v souladu s plánem segmentu ESCO 

Rumunsko (-0,2 mld. Kč)
 jednorázový pozitivní dopad regulační korekce v roce 2018

Bulharsko (-0,1 mld. Kč)
 dočasně nižší hrubá marže zejména vlivem vyšších nákladů na nákup elektřiny

Další státy (+0,1 mld. Kč)
 Slovensko: vyšší hrubá marže z prodeje elektřiny a vliv nových ESCO akvizic

EBITDA (mld. Kč) 1 - 3/ 2018 1 - 3/ 2019 Rozdíl %
Česká republika 1,0 0,7 -0,4 -34%
Německo 0,1 0,0 0,0 -30%
Rumunsko 0,1 -0,1 -0,2 -
Bulharsko 0,1 0,0 -0,1 -57%
Další státy -0,1 0,0 +0,1 -
Prodej 1,3 0,7 -0,6 -44%
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VÝROBA ELEKTŘINY
SEGMENT VÝROBA - TRADIČNÍ ENERGETIKA

15 Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Jaderné elektrárny (+7 %) 
+ efektivní provoz a optimalizace odstávek obou elektráren

Uhelné elektrárny (+1 %)
ČR (+1 %)
+ kratší odstávky elektráren Mělník 3 a Prunéřov 2
− nižší výroba elektrárny Počerady, Dětmarovice a Tušimice 2
Polsko (-5 %)
− emisní limity NOx, delší odstávky (Skawina)
− delší odstávky (Chorzów)

Ostatní (+46 %)
+ zejména vyšší výroba v paroplynové elektrárně Počerady vlivem 
příznivých tržních cen elektřiny a plynu

Jaderné elektrárny (+4 %) 
+ efektivní provoz a optimalizace odstávek obou elektráren

Uhelné elektrárny (+6 %)
ČR (+7 %)
+ komerční provoz elektrárny Ledvice 4 (nový zdroj)
+ kratší odstávky elektrárny Prunéřov 2, Mělník 3 a Tušimice 2
− nižší výroba elektráren Dětmarovice, Počerady a Ledvice 3
Polsko (-7 %)
− nižší výroba z důvodu optimalizace hrubé marže a plnění limitů 
NOx (Skawina)
+ kratší odstávky (Chorzów)

Ostatní (+72 %)
+ zejména vyšší výroba v paroplynové elektrárně Počerady vlivem 
příznivých tržních cen elektřiny a plynu



SEGMENT: VÝROBA – TRADIČNÍ ENERGETIKA

16 Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

Česká republika (+2,2 mld. Kč) 
 vyšší realizační ceny vyrobené elektřiny včetně dopadu zajišťovacích obchodů a obchodování 

s komoditami (+2,0 mld. Kč)
 vyšší výroba jaderných elektráren (+0,5 mld. Kč)
 provoz ostatních výrobních zdrojů (+0,3 mld. Kč)
 vyšší náklady na emisní povolenky pro výrobu (-0,7 mld. Kč) z důvodu růstu tržních cen a nižšího 

objemu bezplatně přidělených povolenek 

Polsko (-0,1 mld. Kč) 
 vyšší náklady na biomasu v elektrárně Chorzów (objemový i cenový vliv)
 vyšší náklady na povolenky z důvodu růstu tržních cen a nižšího objemu bezplatně přidělených 

povolenek

EBITDA (mld. Kč) 1 - 3/ 2018 1 - 3/ 2019 Rozdíl %
Česká republika 7,5 9,6 +2,2 +29%
Polsko 0,4 0,3 -0,1 -27%
Další státy 0,0 0,0 0,0 +96%
Výroba - tradiční energetika 7,9 10,0 +2,1 +26%



EBITDA (mld. Kč) 1 - 3/ 2018 1 - 3/ 2019 Rozdíl %
Česká republika 0,4 0,5 +0,1 +21%
Další státy 0,0 0,0 0,0 -20%
Podpůrné činnosti 0,4 0,5 +0,1 +21%

EBITDA (mld. Kč) 1 - 3/ 2018 1 - 3/ 2019 Rozdíl %
Česká republika 1,5 1,5 +0,1 +5%
Těžba 1,5 1,5 +0,1 +5%

SEGMENT TĚŽBA, 
SEGMENT PODPŮRNÉ ČINNOSTI

17 Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.

ČR (+0,1 mld. Kč) 
 především vliv vyšších tržeb za uhlí do Skupiny ČEZ

ČR (+0,1 mld. Kč) 
 zejména vliv aplikace IFRS 16, kdy se část celkových nákladů na leasing přesunula do odpisů 

a nákladových úroků (a tím mimo ukazatel EBITDA)
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Zajišťovací cena vyrobené elektřiny a pořizovací cena povolenek k 31. 3. 2019

zajištěný objem k 28. 2. 2019
zajištěný objem od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

100 % objemu dodávky v letech 2020 - 2023 
odpovídá hodnotě 51 - 55 TWh.

Zajištěno z výroby

Prodejní cena elektřiny 
(EUR/MWh)

* ČEZ, a. s., včetně elektráren Energotrans, Počerady, Dětmarovice

~ 3 %

~ 67 %

~ 11 %

~ 36 %

Pořizovací cena EUA 
(EUR/t)€ 6,1

€ 38,6 

€ 14,9 

€ 42,7 

€ 15,3 

€ 42,1 

€ 11,2 

€ 41,2

Podíl zajištěné dodávky ze zdrojů ČEZ* k 31. 3. 2019

Pozn. Průměrná 
pořizovací cena EUA 
zahrnuje v roce 2020 
přidělené povolenky v 
rámci derogací           
(v nulové hodnotě).

Celkové měnové zajištění 
(přirozené + transakční) k 31. 3. 2019
Z toho přirozené měnové zajištění (dluhy 
v EUR, investiční a jiné výdaje a náklady v EUR)

90% 90% 82% 48%

83% 76% 67% 41%

Měnová pozice na rok 2020 je zajištěna za průměrný kurz 27,0 CZK/EUR, na roky 2021 - 2023 za cca 26 - 27 CZK/EUR.



PŘÍLOHY

 Cash flow 
 Stav a struktura dluhu
 Investice do dlouhodobého majetku
 Přehled aktiv a pasiv
 Spotřeba elektřiny
 Vývoj na trzích
 Bilance elektřiny
 Definice alternativních ukazatelů dle ESMA
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CASH FLOW (PENĚŽNÍ TOKY)

20 *CAPEX; **včetně změny závazků z nabytí stálých aktiv, salda poskytnutých půjček, divestic a změny stavu na vázaných účtech;
***včetně vlivu kurzových rozdílů a opravných položek

Peněžní toky z provozní činnosti (+19,7 mld. Kč)
 zisk po úpravách vč. daně z příjmu (+22,4 mld. Kč): zisk před zdaněním (+10,2 mld. Kč), odpisy a amortizace jaderného paliva (+8,0 mld. Kč), ostatní 

opravné položky a ostatní nepeněžní náklady a výnosy (+3,2 mld. Kč), nákladové a výnosové úroky a přijaté dividendy (+1,1 mld. Kč), změna stavu 
rezerv (+0,5 mld. Kč), opravné položky k dlouhodobému majetku (+0,5 mld. Kč), zaplacená daň z příjmu (-1,0 mld. Kč)

 změna stavu aktiv a pasiv (-2,7 mld. Kč): změna stavu salda pohledávek a závazků z obchodních vztahů (-3,0 mld. Kč), změna stavu emisních 
povolenek (-1,8 mld. Kč), změna stavu salda závazků a pohledávek z derivátů včetně opcí (-1,3 mld. Kč), změna stavu ostatních pohledávek 
a závazků (+1,2 mld. Kč), změna stavu zásob (+0,6 mld. Kč), změna stavu krátkodobých termínovaných vkladů (+0,5 mld. Kč), ostatní (+1,1 mld. Kč) 

Peněžní toky vynaložené na investice (-6,8 mld. Kč)
 investice do dlouhodobého majetku* (-4,6 mld. Kč) a závazky z pořízení stálých aktiv (-2,3 mld. Kč)
 prodeje a pořízení společností (+0,6 mld. Kč)
 změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním (-0,4 mld. Kč)
Peněžní toky z finanční činnosti (-11,9 mld. Kč)***
 saldo splácení a čerpání půjček (-11,8 mld. Kč)



nečerpáno komitované

čerpáno komitované

čerpáno nekomitované

STAV A STRUKTURA DLUHU
SKUPINA ČEZ SI UDRŽUJE SILNOU LIKVIDNÍ POZICI

21

Čerpání krátkodobých linek (k 31. 3. 2019)

volné úvěrové 
rámce

25,8 mld. Kč

0,7 mld. Kč
 Skupina ČEZ má přístup k 26,5 mld. Kč 

komitovaných úvěrových rámců, z nichž bylo     
k 31. 3. 2019 čerpáno 0,7 mld. Kč.

 Komitované rámce drženy jako rezerva na 
pokrytí neočekávaných výdajů 
a k financování krátkodobých finančních potřeb. 
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Profil splatnosti dluhopisů (k 31. 3. 2019)

0,3 mld. Kč

* Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty a vysoce likvidní finanční aktiva

Úroveň zadlužení

k 31. 3. 2019 Rozdíl
Dluhy a úvěry mld. Kč 162,8 158,1 -4,7
Peníze a fin. aktiva* mld. Kč 11,5 12,1 0,6
Čistý dluh mld. Kč 151,3 146,0 -5,3
Čistý dluh / EBITDA 3,1 2,8

k 31. 12. 2018



INVESTICE DO DLOUHODOBÉHO MAJETKU
V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ

22 * včetně hodnoty eliminací mezi segmenty

Meziroční změny investic v segmentech:
 Výroba – tradiční energetika: rozdílné rozložení dodávek jaderného paliva, nákup regulačních klastrů pro 

elektrárnu Temelín a vyšší investice na projekt zásobování Českých Budějovic teplem z elektrárny Temelín
 Výroba – nová energetika: OZE společnosti ve Francii (především projekt Bordeaux)
 Prodej: investice společnosti ČEZ Energo (plně konsolidována od 1. 7. 2018) a nárůst u stávajících ESCO 

společností

mld. Kč 1-3/2018 1-3/2019
Výroba - tradiční energetika 0,8 1,7

z toho pořízení jaderného paliva 0,3 0,9
Výroba - nová energetika 0,1 0,4
Těžba 0,2 0,4
Distribuce 1,8 1,8

Česká republika 1,3 1,3
Rumunsko 0,2 0,2
Bulharsko 0,2 0,3

Prodej 0,0 0,2
Podpůrné činnosti * 0,2 0,1
Celkem 3,1 4,6



PŘEHLED AKTIV A PASIV

23

Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice 
vzrostly o 1,3 mld. Kč
 investice převyšující odpisy, opravné položky a vyřazení majetku +1,2 mld. Kč
 jaderné palivo +0,1 mld. Kč
Ostatní stálá aktiva rostou o 1,5 mld. Kč
 dlouhodobé pohledávky z derivátů +1,3 mld. Kč
 dlouhodobý nehmotný majetek +0,7 mld. Kč, především emisní povolenky, které 

nebudou spotřebovány v následujícím roce
 finanční aktiva s omezeným disponováním +0,4 mld. Kč
 prodej podílu firmy sonnen -0,9 mld. Kč

Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot nemusí vždy rovnat celkové hodnotě.

Krátkodobé závazky poklesly o 53,8 mld. Kč
 závazky z derivátů včetně opcí -35,7 mld. Kč
 krátkodobé úvěry -11,0 mld. Kč
 krátkodobá část dlouhodobých dluhů +1,7 mld. Kč
 obchodní závazky -6,6 mld. Kč
 jiné závazky související se zúčtováním burzovních obchodů -2,0 mld. Kč 
 ostatní -0,2 mld. Kč 

Oběžná aktiva poklesla o 34,4 mld. Kč
 pohledávky z derivátů včetně opcí -29,9 mld. Kč 
 obchodní pohledávky, netto -4,5 mld. Kč
 jiné pohledávky související se zúčtováním burzovních obchodů -2,7 mld. Kč
 peněžní prostředky +0,8 mld. Kč 
 pohledávky z titulu daně z příjmů +0,7 mld. Kč
 ostatní +1,2 mld. Kč, především nevyfakturované dodávky a dohadné účty aktivní

Vlastní kapitál vzrostl o 16,9 mld. Kč
 ostatní úplný výsledek +8,6 mld. Kč
 čistý zisk za účetní období +8,3 mld. Kč

Dlouhodobé závazky rostou o 5,2 mld. Kč
 dlouhodobé závazky z leasingů (vliv IFRS 16) +4,2 mld. Kč
 dlouhodobé rezervy +0,6 mld. Kč 
 odložený daňový závazek +3,8 mld. Kč 
 dlouhodobé závazky z derivátů -3,6 mld. Kč
 ostatní +0,2 mld. Kč 



10,04
10,15

1-3/2018 1-3/2019

10,07

9,89

 1-3/2018 1-3/2019

Spotřeba klimaticky a kalendářně
přepočtená*

Spotřeba na distribučním území 
společnosti ČEZ Distribuce

dle dat ČEZ Distribuce, a. s.; *přepočet dle modelu ČEZ Distribuce, a. s.

Vývoj spotřeby (-1,8 %) 
dle jednotlivých segmentů:

 -0,8 % velkoodběratelé
 -3,3 % domácnosti
 -2,2 % podnikatelé (MOP)

 Analýza vychází z interních dat Skupiny ČEZ.
 Distribuční území Skupiny ČEZ činí cca 5/8 území České republiky, tudíž jsou uvedená data dobrým indikátorem 

vývoje spotřeby v celé České republice.

TWhTWh

-1,8 %

SPOTŘEBA ELEKTŘINY NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ 
SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE

24

+1,1 %



VÝVOJ NA TRZÍCH

25



Bilance elektřiny (GWh)

Dodávka 14 497 15 660 +8%
Výroba 16 214 17 309 +7%

Vlastní a ostatní spotřeba včetně přečerpávání -1 717 -1 649 -4%
Prodej koncovým zákazníkům -10 687 -9 864 -8%
Saldo velkoobchodu -2 550 -4 612 +81%

Prodej na velkoobchodním trhu -78 983 -77 694 -2%
Nákup na velkoobchodním trhu 76 433 73 082 -4%

Ztráty v sítích -1 260 -1 184 -6%

Výroba elektřiny podle zdroje energie (GWh)

Jádro 7 117 7 635 +7%
Uhlí 7 468 7 419 -1%
Voda 685 754 +10%
Biomasa 158 226 +43%
Fotovoltaika 21 25 +19%
Vítr 460 490 +7%
Zemní plyn 303 760 +151%
Bioplyn 1 1 -32%

Celkem 16 214 17 309 +7%

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům (GWh)

Domácnosti -4 259 -3 965 -7%
Podnikatelský maloodběr -1 453 -1 492 +3%
Velkoodběratelé -4 975 -4 407 -11%

Prodej koncovým zákazníkům -10 687 -9 864 -8%

Distribuce elektřiny (GWh)

Distribuce elektřiny koncovým zákazníkům 14 768 14 477 -2%

I. čtvrtletí 2018 I. čtvrtletí 2019 Index 
2019/2018

I. čtvrtletí 2018 I. čtvrtletí 2019 Index 
2019/2018



Bilance elektřiny (GWh) po segmentech

I. čtvrtletí 2019
GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh  +/-

Dodávka 14 959 +8% 602 +6% 0 - 100 >200% 0 - 15 660 +8%
Výroba 16 600 +6% 606 +6% 0 - 104 >200% 0 - 17 309 +7%
Vlastní a ostatní spotřeba včetně přečerpávání -1 641 -4% -4 -19% 0 - -4 -36% 0 - -1 649 -4%

Prodej koncovým zákazníkům -573 +25% 0 - 0 - -9 833 -9% 542 -6% -9 864 -8%
Saldo velkoobchodu -14 385 +7% -602 +6% 1 184 -6% 9 733 -10% -542 -6% -4 612 +81%

Prodej na velkoobchodním trhu -83 733 -2% -804 -2% 0 - -906 +64% 7 749 -2% -77 694 -2%
Nákup na velkoobchodním trhu 69 348 -4% 202 -20% 1 184 -6% 10 639 -6% -8 292 -2% 73 082 -4%

Ztráty v sítích 0 - 0 - -1 184 -6% 0 - 0 - -1 184 -6%

Výroba elektřiny podle zdroje energie (GWh) po segmentech

GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh  +/-
Jádro 7 635 +7% 0 - 0 - 0 - 0 - 7 635 +7%
Uhlí 7 419 -0% 0 - 0 - 0 - 0 - 7 419 -1%
Voda 663 +12% 90 +0% 0 - 0 - 0 - 754 +10%
Biomasa 226 +43% 0 - 0 - 0 - 0 - 226 +43%
Fotovoltaika 0 - 25 +19% 0 - 0 - 0 - 25 +19%
Vítr 0 - 490 +7% 0 - 0 - 0 - 490 +7%
Zemní plyn 656 +116% 0 - 0 - 104 - 0 - 760 +151%
Bioplyn 0 - 1 -32% 0 - 0 - 0 - 1 -32%

Celkem 16 600 +6% 606 +6% 0 - 104 >200% 0 - 17 309 +7%

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům (GWh) po segmentech

GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh  +/-
Domácnosti 0 - 0 - 0 - -3 965 -7% 0 - -3 965 -7%
Podnikatelský maloodběr 0 -7% 0 - 0 - -1 491 +3% 0 - -1 492 +3%
Velkoodběratelé -573 +25% 0 - 0 - -4 376 -14% 542 -6% -4 407 -11%

Prodej koncovým zákazníkům -573 +25% 0 - 0 - -9 833 -9% 542 -6% -9 864 -8%

Skupina ČEZ

Výroba - tradiční 
energetika

Výroba - nová 
energetika Distribuce Prodej Eliminace Skupina ČEZ

Eliminace
Výroba - tradiční 

energetika
Výroba - nová 

energetika Distribuce Prodej

Skupina ČEZEliminace
Výroba - tradiční 

energetika
Výroba - nová 

energetika Distribuce Prodej



Bilance elektřiny (GWh) po zemích

I. čtvrtletí 2019
GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh  +/-

Dodávka 14 547 +9% 612 -5% 401 +5% 1 +32% 99 +12% 0 - 0 - 15 660 +8%
Výroba 16 101 +7% 703 -5% 405 +5% 1 +32% 99 +12% 0 - 0 - 17 309 +7%
Vlastní a ostatní spotřeba včetně přečerpávání -1 554 -4% -91 -2% -4 -14% 0 - 0 - 0 - 0 - -1 649 -4%

Prodej koncovým zákazníkům -4 711 -8% -452 -34% -973 +8% -3 006 -4% 0 - -723 -18% 0 - -9 864 -8%
Saldo velkoobchodu -9 262 +21% -160 - 873 +5% 3 313 -4% -99 +12% 723 -18% 0 - -4 612 +81%

Prodej na velkoobchodním trhu -78 567 -2% -752 +11% -562 -3% -130 +64% -99 +12% -18 +92% 2 433 +1% -77 694 -2%
Nákup na velkoobchodním trhu 69 306 -4% 592 -18% 1 435 +2% 3 443 -3% 0 - 740 -17% -2 433 +1% 73 082 -4%

Ztráty v sítích -575 -5% 0 - -301 -4% -308 -10% 0 - 0 - 0 - -1 184 -6%

Výroba elektřiny podle zdroje energie (GWh) po zemích

GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh  +/-
Jádro 7 635 +7% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 635 +7%
Uhlí 6 804 +0% 615 -11% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 419 -1%
Voda 736 +10% 1 -28% 17 -6% 0 - 0 - 0 - 0 - 754 +10%
Biomasa 139 +30% 87 +69% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 226 +43%
Fotovoltaika 23 +19% 0 - 0 - 1 +32% 0 - 0 - 0 - 25 +19%
Vítr 3 +58% 0 - 388 +5% 0 - 99 +12% 0 - 0 - 490 +7%
Zemní plyn 760 +151% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 760 +151%
Bioplyn 1 -32% 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 -32%

Celkem 16 101 +7% 703 -5% 405 +5% 1 +32% 99 +12% 0 - 0 - 17 309 +7%

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům (GWh) po zemích

GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh +/- GWh  +/-
Domácnosti -2 155 -8% 0 - -431 -12% -1 379 -3% 0 - 0 - 0 - -3 965 -7%
Podnikatelský maloodběr -669 +6% -38 -40% -278 +16% -467 -1% 0 - -40 -9% 0 - -1 492 +3%
Velkoodběratelé -1 888 -11% -414 -34% -264 +55% -1 160 -6% 0 - -682 -19% 0 - -4 407 -11%

Prodej koncovým zákazníkům -4 711 -8% -452 -34% -973 +8% -3 006 -4% 0 - -723 -18% 0 - -9 864 -8%

Distribuce elektřiny  (GWh) po zemích

I. čtvrtletí 2019
GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/- GWh  +/-

Distribuce elektřiny koncovým zákazníkům 9 888 -2% 0 - 1 753 -2% 2 836 -3% 0 - 0 - 0 - 14 477 -2%

Ostatní

Česká republika Polsko

Česká republika Polsko

Česká republika Polsko

Eliminace Skupina ČEZČeská republika Polsko Rumunsko Bulharsko Německo

Rumunsko Bulharsko Skupina ČEZOstatní EliminaceNěmecko

Rumunsko Bulharsko Ostatní

Německo

Německo

Rumunsko Bulharsko Ostatní Eliminace Skupina ČEZ

Eliminace Skupina ČEZ



 
Metodika výpočtu ukazatelů nespecifikovaných v rámci IFRS  
 

Metodika výpočtu ukazatelů nespecifikovaných v rámci IFRS 

V souladu s pokyny ESMA informuje společnost ČEZ podrobněji o ukazatelích, které standardně 
nejsou vykazovány v rámci IFRS výkazů či jejichž složky nejsou přímo dostupné ze 
standardizovaných účetních výkazů (účetní závěrka). Tyto ukazatele představují doplňkovou informaci 
k účetním údajům, a poskytují tak uživatelům reportů dodatečnou informaci pro jejich posouzení 
ekonomické situace a výkonnosti Skupiny ČEZ či společnosti ČEZ. Jedná se zpravidla o ukazatele 
běžně používané i v ostatních obchodních společnostech nejen v rámci oblasti energetiky. 

Název ukazatele  

Čistý dluh Účel: Ukazatel vyjadřuje reálný stav finančního dluhu firmy, tj. 
nominální hodnotu dluhů sníženou o peněžní prostředky, 
peněžní ekvivalenty a vysoce likvidní finanční aktiva 
společnosti. Využití ukazatele je primárně při posuzování 
celkové přiměřenosti zadlužení společnosti, tj. např. při 
porovnání s vybranými ziskovými či bilančními ukazateli firmy. 

Definice: Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části + 
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů + Krátkodobé úvěry – 
(Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty + Vysoce likvidní 
finanční aktiva). 

Uvedené složky ukazatele s výjimkou položky Vysoce likvidní 
finanční aktiva jsou součástí IFRS výkazu, přičemž položky 
vztahující se k aktivům drženým k prodeji jsou vykázány 
v rozvaze odděleně. 

Oproti dřívějším zveřejněním je hodnota ukazatele ke konci 
aktuálního období porovnávána s hodnotou ukazatele na 
konci předchozího účetního období. Toto srovnání lépe 
ilustruje vývoj hodnoty ukazatele. 

Čistý zisk očištěný 
(Zisk po zdanění očištěný) 

Účel: Jedná se o pomocný ukazatel zejména pro investory, 
věřitele a akcionáře, který umožňuje interpretovat dosažené 
výsledky hospodaření s vyloučením mimořádných, zpravidla 
jednorázových, vlivů, které obecně nesouvisejí s běžným 
hospodařením a tvorbou hodnoty v daném období. 

Definice:  Čistý zisk (Zisk po zdanění) +/- tvorba a zúčtování 
opravných položek k dlouhodobému hmotnému 
a nehmotnému majetku včetně goodwillu +/- tvorba 
a zúčtování opravných položek k developovaným projektům 
+/- jiné mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným 
hospodařením daného roku a tvorbou hodnoty za dané 
období +/- dopady výše uvedených vlivů na daň z příjmů. 

 

Dividenda na akcii (hrubá) Účel: Ukazatel vyjadřuje nárok držitele akcie na výplatu 
podílu na zisku akciové společnosti (zpravidla za uplynulý 
rok), který odpovídá vlastnictví jedné akcie. Následná výplata 
podílu na zisku zpravidla podléhá zdanění, které může být 
odlišné pro různé akcionáře, proto je vykazována příslušná 
hodnota před uplatněním zdanění. 

Definice: V aktuálním roce přiznaná dividenda před zdaněním 
na akcii v oběhu (vyplacená v reportovaném roce ze zisku 
předchozích období). 

Čistý dluh / EBITDA Účel: Vyjadřuje schopnost firmy snižovat a splácet svůj dluh 
a také její možnosti přijmout další dluh pro rozvoj podnikání. 
Skupina ČEZ pomocí tohoto ukazatele zejména vyhodnocuje 
přiměřenost své kapitálové struktury struktuře a stabilitě 



 
 Metodika výpočtu ukazatelů nespecifikovaných v rámci IFRS 
 

Název ukazatele  
očekávaných peněžních toků. 

Definice: Čistý dluh / EBITDA. Přičemž u EBITDA se používá 
klouzavá hodnota za posledních 12 měsíců, tj. výše EBITDA 
dosaženého za období od 1. 4. předchozího roku do 31. 3. 
a u Čistého dluhu stav ke konci období. 

 
Většina složek výpočtů jednotlivých ukazatelů je přímo součástí účetní závěrky. Části výpočtů, které 
nejsou součástí účetní závěrky, jsou zpravidla přímou součástí účetnictví společnosti a jsou 
definovány následovně: 

 

Vysoce likvidní finanční aktiva – součást ukazatele Čistý dluh (v mil. Kč): 

 k 31. 12. 2018 k 31. 3. 2019
Krátkodobá dluhová finanční aktiva 1 287 1 291
Dlouhodobá dluhová finanční aktiva 513 513
Krátkodobé termínované vklady 505 2
Dlouhodobé termínované vklady - 0
Krátkodobé majetkové cenné papíry - 0
Celkem vysoce likvidní finanční aktiva 2 305 1 806

Ukazatel Čistý zisk očištěný – jednotlivé složky: 

Čistý zisk očištěný (Zisk po zdanění očištěný) Jednotka 
I. čtvrtletí 

2018 
I. čtvrtletí 

2019 

Zisk po zdanění mil. Kč 7 255 8 299 

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému 
a nehmotnému majetku 

mil. Kč -5 512 

Opravné položky k developovaným projektům*) mil. Kč - 3 

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému 
a nehmotnému majetku včetně goodwillu 
společných podniků**) 

mil. Kč - - 

Dopad příslušné tvorby či zúčtování opravných 
položek na daň z příjmů***) 

mil. Kč 1 -64 

Ostatní mimořádné vlivy mil. Kč - - 

Zisk po zdanění očištěný mil. Kč 7 251 8 750 

*) v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty součástí řádku Ostatní provozní náklady 
**) v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty součástí řádku Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků 
***) v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty součástí řádku Daň z příjmů (odložená daň) 
 
Oproti dosavadnímu stavu byl v rámci účetní závěrky společnosti řádek výkazu „Opravné položky 
k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku včetně goodwillu“ přejmenován na „Opravné 
položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku“. Goodwill však zůstal součástí 
vykazované hodnoty, tudíž k reálné změně ukazatele Čistý zisk očištěný nedošlo. 
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