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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 
SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 
ZA ROK 2019

Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vás seznámil s nejdůležitějšími výsledky hospodaření akciové společnosti ČEZ a vybranými 
událostmi v roce 2019 a také s finančními ambicemi Skupiny ČEZ pro rok 2020. Tato zpráva byla zpracována 
podle skutečností známých ke dni 16. 3. 2020.

Viz obr. 1 „Skupina ČEZ v roce 2019“ v Příloze č. 1 „Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti  
ČEZ, a. s., a o stavu jejího majetku za rok 2019“ (dále jen Příloha)

Přestože byl rok 2019 nabit událostmi, začnu od jeho konce. V prosinci totiž došlo ke kroku, který radikálně 
změní nejen energetiku, ale téměř veškerá odvětví ekonomiky, zejména průmysl, dopravu, stavebnictví, 
zemědělství či finanční služby. Státy Evropské unie odsouhlasily program nazývaný European Green Deal 
a přihlásily se k závazku vytvořit z Evropy do roku 2050 uhlíkově neutrální kontinent.

Nejedná se o velké překvapení, snižování emisí patří do celoevropské diskuse delší dobu, i Skupina ČEZ 
vyhlásila již před několika lety cíl uhlíkové neutrality k roku 2050. Překvapivý je však rozsah ambic. Program 
European Green Deal je natolik komplexní a ambiciózní, že představuje pro evropskou energetiku, ale 
i ekonomiku bez přehánění zlomový okamžik.

Skupina ČEZ na tento trend už několik let průběžně reaguje. Máme stanoven předběžný plán dekarbonizace 
našeho výrobního portfolia díky postupnému uzavírání uhelných zdrojů. Pomáháme snižovat spotřebu energie 
i emise prostřednictvím našich ESCO produktů a služeb. Modernizujeme naše elektrárny směrem k vyšší 
efektivitě a nižším dopadům na životní prostředí, investujeme do výzkumu bezemisních technologií jak v oblasti 
výroby, tak dopravy, dále podporujeme inovativní start-upy zaměřené na čisté technologie a novou energetiku 
a jsme lídrem české e-mobility.

Nový program proto nevidíme jako hrozbu, ale jako příležitost uplatnit naše odborné znalosti a zkušenosti 
a realizovat aktualizovanou koncepci a strategii společnosti, která odráží prohlubující se trendy v evropské 
energetice a která byla potvrzena na loňské řádné valné hromadě akcionářů v červnu 2019. Stanovili jsme  
čtyři strategické priority, o kterých se zmíním podrobněji později.

Zásadně nás ovlivňují také cíle a ambice České republiky, a to zejména v oblasti výstavby nových jaderných 
bloků. ČEZ je v této problematice klíčovým partnerem české vlády a úzce spolupracuje se Stálým výborem 
pro výstavbu nových jaderných zdrojů. V srpnu bylo dosaženo důležitého milníku celého procesu: Ministerstvo 
životního prostředí ČR vydalo souhlasné stanovisko EIA pro stavbu jednoho až dvou nových bloků v Jaderné 
elektrárně Dukovany. Zároveň probíhala intenzivní jednání o rámcové smlouvě ČEZ s českým státem, 
pokračovali jsme v přípravě dokumentace k žádosti o povolení k umístění a v oblasti územního řízení. Byl 
připraven návrh kompletní dokumentace poptávky pro výběr zhotovitele elektrárny a paliva pro projekty 
v lokalitě Dukovany i Temelín. Dokumentace poptávky bude dále podle potřeby upravena v závislosti na 
zvoleném obchodním modelu a způsobu výběru zhotovitele.

V oblasti praktické aplikace jaderných reaktorů uzavřela Skupina ČEZ partnerství se dvěma americkými 
společnostmi – NuScale a GE Hitachi Nuclear Energy. Jde o další krok při vývoji tohoto typu reaktorů, kterými 
se Skupina ČEZ zabývá ve společnosti ÚJV Řež. Tyto aktivity se týkají možností uplatnění malých modulárních 
reaktorů v České republice, což je potenciál, který nemůžeme a nechceme opomenout.
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Radost mi dělá dosavadní růst zakázek i tržeb a rozvoj Skupiny ČEZ v oblasti energetických služeb. ČEZ ESCO 
si během své pětileté existence vydobylo pověst spolehlivého dodavatele a partnera, který svým zákazníkům 
přináší komplexní řešení šitá na míru. Díky tomu si nás vybírají ke spolupráci známá jména ze světa průmyslu, 
ale i státní a veřejné správy. Jako partnera si nás zvolilo například hlavní město Praha pro úsporná opatření 
v několika vybraných projektech na modernizaci objektů.

Úspěšné jsou ale i naše ESCO firmy v zahraničí, především v Německu, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku. 
Tržby za tyto služby v roce 2019 v ČR a zahraničí dosáhly částky 21,8 mld. Kč.

Pokračujeme v projektech digitalizace ve všech oblastech, stěžejně v oblasti distribuce a prodeje.

V závěru roku Skupina ČEZ potvrdila pověst jedné z nejlépe hodnocených společností z pohledu kredibility 
a finančního zdraví v regionu. Za vydané dluhopisy v nominální hodnotě 750 milionů EUR se splatností v roce 
2026 bude ČEZ platit kupon pouhých 0,875 %. Navzdory nízkému úroku byl zájem o tuto emisi velmi vysoký, 
před oznámením finální ceny byli zájemci ochotni nakoupit dluhopisy od ČEZ ve více než trojnásobně vyšším 
objemu. Jednalo se o nejnižší úrok v eurech dosažený v roce 2019 emitenty ze střední a jihovýchodní Evropy 
na jakékoli splatnosti a nejnižší úrok v eurech dosažený korporátním emitentem ve střední a jihovýchodní 
Evropě u splatnosti 5 let a více.

V roce 2019 v meziročním srovnání Skupina ČEZ zvýšila svůj provozní zisk o více než 21 %, zejména 
v důsledku vyšších realizačních cen vyrobené elektřiny, vyššího objemu výroby v jaderných zdrojích  
a vzhledem k mimořádně úspěšnému roku v oblasti obchodování s komoditami. Naše jaderné elektrárny 
vyrobily přes 30 TWh elektřiny – meziročně o stovky milionů kilowatthodin více. Růstu zisku dosahujeme 
navzdory vysokým cenám emisních povolenek, a to díky našemu vyváženému portfoliu výrobních zdrojů 
s téměř 55% podílem bezemisní výroby. V roce 2019 jsme investovali do údržby, modernizace a posílení 
bezpečnosti aktiv a realizovali finanční investice, hlavně v oblasti ESCO v zahraničí.

Nyní mi dovolte se podrobněji ohlédnout za vývojem velkoobchodní ceny elektřiny a relevantních komodit,  
které jsou klíčové pro ziskovost výrobních zdrojů Skupiny ČEZ.

Viz obr. 2 „Ke konci roku 2019 ceny elektřiny klesaly, povolenky CO2 meziročně beze změny“ v Příloze

První tři čtvrtletí roku 2019 ceny elektřiny v Německu, které jsou určující i pro trh v České republice, 
nevykazovaly žádný jasný směr a oscilovaly v pásmu 45–53 EUR/MWh. Tento vývoj odrážel stabilizaci cen 
povolenek CO2, ke které došlo v roce 2019 po prudkém nárůstu v roce 2018. Ve IV. čtvrtletí ceny elektřiny 
postupně klesaly až k úrovním 40 EUR/MWh, a následovaly tak poklesy cen plynu a černého uhlí. Cena 
základního pásma s dodáním v roce 2020 uzavřela rok na 40 EUR/MWh, což představovalo meziroční pokles 
o 22 %.

Ceny emisních povolenek se v průběhu roku 2019 pohybovaly v pásmu 20–30 EUR/MWh. Očekávání trhu 
ohledně cen emisních povolenek byla ovlivněna ambiciózními plány nové Evropské komise týkajícími se 
nutnosti navýšení cílů v oblasti ochrany klimatu, tedy již zmiňovaného programu European Green Deal.  
Na konci roku cena povolenky uzavřela na úrovni 25 EUR/MWh, tedy prakticky beze změny v meziročním 
srovnání, a to navzdory výraznému poklesu cen zemního plynu.

Pro další vývoj podnikání Skupiny ČEZ v budoucnu je důležitý vývoj regulace energetiky. Proto se zastavím 
u vývoje v oblasti evropské regulace v roce 2019 a stanovení ambiciózního cíle klimatické neutrality 
v roce 2050.

Viz obr. 3 „EU stanovila cíl klimatické neutrality do roku 2050 se zásadním dopadem na energetiku“ 
v Příloze

V rámci balíčku udržitelné finance byly v rámci EU odsouhlaseny dvě první legislativní normy – nařízení 
o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a nařízení týkající se 
referenčních hodnot EU pro transformaci hospodářství, která je spjata s klimatem.

Třetí a poslední nařízení z balíčku udržitelných financí se týká rámce pro usnadnění udržitelného investování, 
který má zavést jednotný klasifikační systém, taxonomii, jehož cílem je harmonizovat kritéria pro určení, zda 
lze ekonomickou činnost kvalifikovat jako udržitelnou při zohlednění současných tržních praktik. Rada ministrů 
počátkem prosince odmítla již dosaženou dohodu, a to vzhledem ke stanovení takových podmínek, které by  
de facto vyřadily možnost přidání jaderné energie na seznam udržitelných aktivit. V březnu 2020 ČEZ podepsal 
výzvu 7 evropských energetických společností Evropské komisi, aby jaderná energie byla zařazena mezi 
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udržitelné výrobní zdroje. Vedoucí představitelé společností v rámci této výzvy apelovali na Evropskou komisi, 
aby umožnila vznik nové nezávislé pracovní skupiny složené z odborníků, včetně expertů na radiační ochranu 
a jaderné odpady, která by tuto oblast do hloubky posoudila.

Koncem roku 2019 byl Evropskou komisí představen již zmiňovaný program European Green Deal, česky 
Zelená dohoda pro Evropu. Nejdůležitějším bodem je cíl transformovat ekonomiku EU tak, aby v roce 2050 
byla v emisích skleníkových plynů klimaticky neutrální. Dne 4. 3. 2020 Evropská komise představila základní 
pilíř, tzv. klimatický zákon, kterým se cíl klimatické neutrality má stát právně závazným. Pro energetiku bude 
důležitá celá řada dalších opatření, z těch nejbližších v létě 2020 pak plán na zvýšení cíle pro omezení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030. Místo o 40 % oproti roku 1990, což je současný cíl, by se emise CO2 měly 
snížit o 50–55 %.

V České republice započaly práce na přípravě nového energetického zákona, jehož projednání a schválení by 
mělo proběhnout v roce 2020. Kromě vyřešení určitých problematických situací by měl tento zákon připravit 
právní a regulatorní rámec pro nový model energetického trhu s důrazem na plnění závazných cílů v oblasti 
dekarbonizace.

Pojďme se teď, vážení akcionáři, blíže věnovat konkrétním číslům a výsledkům hospodaření Skupiny ČEZ  
za rok 2019, které jsou konsolidovány za společnost ČEZ, a. s., a jí vlastněné dceřiné a další společnosti.  
Nyní se můžete podívat na tabulku shrnující ty nejdůležitější finanční ukazatele za rok 2019 a jejich  
porovnání s rokem 2018.

Viz obr. 4 „Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ“ v Příloze

Čistý zisk, tedy zisk po zdanění, v roce 2019 dosáhl 14,5 mld. Kč, což je meziročně o 4,0 mld. Kč více. Podařilo 
se to i přes negativní vliv rozhodnutí soudu, na jehož základě byla společnost ČEZ Prodej nucena vrátit plnění 
závazku organizaci SŽDC z roku 2010, což snížilo čistý zisk Skupiny ČEZ v roce 2019 o 1,1 mld. Kč. Dosažená 
hodnota čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy za rok 2019 ve výši 18,9 mld. Kč je v souladu s výchozím 
očekáváním vedení společnosti. Skupina ČEZ předpokládala na počátku roku 2019 čistý zisk očištěný 
o mimořádné vlivy za celý rok 2019 ve výši 17–19 mld. Kč.

Provozní výnosy roku 2019 ve výši 206,2 mld. Kč meziročně vzrostly o 21,7 mld. Kč. Největší měrou se na růstu 
podílely o 11,5 mld. Kč vyšší tržby z prodeje služeb a ostatní tržby, zejména se jednalo o distribuční služby. 
Tržby z prodeje elektřiny, tepla, plynu a uhlí vzrostly o 9,0 mld. Kč hlavně z důvodu vyšších realizačních cen 
vyrobené elektřiny. Provozní náklady dosáhly výše 187,4 mld. Kč, a meziročně tak vzrostly o 22,1 mld. Kč, 
hlavně vlivem růstu nákladů na služby o 5,1 mld. Kč, na nákup elektřiny, plynu a ostatních energií o 3,4 mld. Kč 
a osobních nákladů o 3,2 mld. Kč.

Ukazatel EBITDA dosáhl hodnoty 60,2 mld. Kč, což je o 21,5 % více než v roce 2018.

Ostatní náklady a výnosy snížily čistý zisk meziročně o 1,8 mld. Kč, zejména vlivem poklesu zisků z derivátů. 
Naopak meziročně pozitivně působily zisky z přidružených a společných podniků.

Ukazatel rentability vlastního kapitálu dosáhl v roce 2019 úrovně 5,9 %.

Nyní vás seznámím s výsledky hospodaření na základě ukazatele EBITDA v jednotlivých segmentech  
podnikání Skupiny ČEZ.

Viz obr. 5 „Příspěvek jednotlivých segmentů do EBITDA 2019“ v Příloze

V segmentu Výroba – tradiční energetika dosáhl provozní zisk před odpisy, opravnými položkami a prodejem 
majetku, tedy ukazatel EBITDA, hodnoty 25,6 mld. Kč, což znamenalo jeho meziroční nárůst o 9,0 mld. Kč. 
Nárůstu o 9,1 mld. Kč bylo dosaženo v České republice převážně vlivem vyšších realizačních cen vyrobené 
elektřiny včetně dopadu zajišťovacích obchodů a obchodování s komoditami. Pozitivně působila též vyšší 
výroba jaderných elektráren a vyšší tržby z prodeje tepla. Naopak negativně působily vyšší náklady na emisní 
povolenky pro výrobu z důvodu růstu jejich pořizovacích cen i nižšího objemu bezplatně přidělených povolenek.

V segmentu Výroba – nová energetika dosáhl ukazatel EBITDA hodnoty 3,9 mld. Kč, tedy o 1,0 mld. Kč více 
než v předchozím roce. V České republice, v Rumunsku i v Německu se jednalo o vliv zvýšení objemu výroby, 
v Rumunsku byl rovněž vyšší výnos z prodeje certifikátů a v Německu klesly stálé provozní náklady.
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V segmentu Distribuce činila hodnota ukazatele EBITDA 20,6 mld. Kč, a meziročně tak šlo o nárůst 0,6 mld. Kč. 
Nárůstu v ČR o 0,4 mld. Kč a také nárůstu v Bulharsku o 0,4 mld. Kč bylo dosaženo zejména z důvodu vyšší 
hrubé marže z distribuce elektřiny. V Rumunsku klesl ukazatel EBITDA o 0,1 mld. Kč převážně kvůli zvýšení 
poplatku z výnosů z licencovaných činností.

V segmentu Prodej dosáhl ukazatel EBITDA hodnoty 3,7 mld. Kč, meziročně o 0,6 mld. Kč méně. Tento 
ukazatel poklesl v České republice o 1,4 mld. Kč, hlavně z důvodu rozhodnutí soudu v roce 2019, na jehož 
základě bylo vráceno plnění závazku SŽDC vůči společnosti ČEZ Prodej z roku 2010. V dalších zemích 
působení bylo dosaženo nárůstu EBITDA, v Německu, v Polsku a na Slovensku vlivem akvizic nových ESCO 
společností, v Bulharsku šlo o vliv nižších nákladů na pořízení komodity.

V segmentu Těžba dosáhl ukazatel EBITDA hodnoty 5,0 mld. Kč, v porovnání s rokem 2018 o 0,5 mld. Kč více, 
a v segmentu Podpůrné činnosti dosáhl hodnoty 1,3 mld. Kč, vzrostl tedy o 0,1 mld. Kč.

Podívejme se nyní na vývoj peněžních toků Skupiny ČEZ v roce 2019.

Viz obr. 6 „Peněžní toky Skupiny ČEZ“ v Příloze

Peněžní toky z provozní činnosti dosáhly hodnoty 42,9 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7,6 mld. Kč z důvodu 
nárůstu zisku před zdaněním očištěného o nepeněžní operace, naopak negativně působila změna stavu 
pracovního kapitálu a vzrostla také zaplacená daň z příjmů i placené úroky.

Peněžní prostředky použité na investiční činnost činily 32,4 mld. Kč, meziročně tak vzrostly o 6,5 mld. Kč. 
Nabytí stálých aktiv včetně kapitalizovaných úroků meziročně narostlo o 3,8 mld. Kč vlivem vyšších investic 
do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Meziročně jsme rovněž vynaložili o 1,3 mld. Kč více na 
pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků.

Prostředky použité na finanční činnost, včetně vlivu kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních 
prostředků, dosáhly hodnoty 7,9 mld. Kč, a poklesly tak meziročně o 4,9 mld. Kč. Důvodem byl zejména  
vliv nižších dividend vyplacených akcionářům o 4,8 mld. Kč a nižší saldo čerpání a splácení úvěrů a půjček 
o 1,1 mld. Kč.

Čistý dluh Skupiny ČEZ v roce 2019 vzrostl o 10,0 mld. Kč na hodnotu 161,2 mld. Kč.

Viz obr. 7 „Aktiva a pasiva Skupiny ČEZ“ v Příloze

Objem konsolidovaných aktiv Skupiny ČEZ se meziročně prakticky nezměnil – klesl o 2,9 mld. Kč  
na 704,6 mld. Kč – významnější přesuny se však odehrály ve struktuře aktiv. Stálá aktiva vzrostla o 21,5 mld. Kč 
na hodnotu 501,9 mld. Kč v důsledku nárůstu hodnoty dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, což 
ovlivnilo zejména zvýšení kapitalizované části jaderné rezervy, růst hodnoty dlouhodobých emisních povolenek 
a vliv pořízení nových dceřiných společností. Oběžná aktiva v roce 2019 klesla o 24,4 mld. Kč, kde se jednalo 
především o důsledek poklesu pohledávek z derivátů včetně opcí a obchodních pohledávek.

Vlastní kapitál včetně nekontrolních podílů vzrostl o 16,1 mld. Kč na hodnotu 255,4 mld. Kč. Vytvořený čistý zisk 
přispěl k růstu vlastního kapitálu částkou 14,5 mld. Kč a ostatní úplný výsledek částkou 14,1 mld. Kč. Naopak 
vyplacené dividendy akcionářům společnosti vlastní kapitál snížily o 12,8 mld. Kč.

Dlouhodobé závazky vzrostly o 12,4 mld. Kč na hodnotu 262,4 mld. Kč zejména vlivem nárůstu dlouhodobých 
rezerv, nejvíce jaderných. Pokles krátkodobých závazků o 31,4 mld. Kč byl způsoben především snížením 
krátkodobých závazků z derivátových obchodů včetně opcí. Celková hodnota emitovaných dluhopisů dosáhla 
k 31. 12. 2019 výše 144,2 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 16,5 mld. Kč.

Krátce se zmíním také o vlastních akciích v držení společnosti ČEZ. Na začátku roku 2019 se na majetkovém 
účtu ČEZ, a. s., v Centrálním depozitáři cenných papírů k pokrytí nároků vyplývajících z opčního programu 
společnosti nacházelo 3 125 021 ks vlastních akcií odpovídajících 0,58 % základního kapitálu. V průběhu  
roku 2019 bylo využito 573 781 ks akcií na uspokojení nároků beneficientů opčního programu na akcie 
společnosti, což odpovídalo 0,11 % základního kapitálu. Celková inkasovaná částka společností ČEZ z prodeje 
akcií beneficientům dosáhla hodnoty 249,5 mil. Kč včetně úroku. Ke dni 31. 12. 2019 bylo evidováno na výše 
uvedeném majetkovém účtu 2 551 240 ks vlastních akcií, tedy 0,47 % základního kapitálu.

Pojďme se nyní podrobněji podívat na investice do pořízení dlouhodobého majetku v roce 2019.
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Viz obr. 8 „Investice do dlouhodobého majetku v členění dle jednotlivých segmentů“ v Příloze

Celkem bylo na pořízení dlouhodobého majetku vynaloženo ve Skupině ČEZ 29,8 mld. Kč.

Nejvíce finančních prostředků bylo investováno do distribučních aktiv, celkem šlo o 13,7 mld. Kč, z toho  
10,9 mld. Kč v České republice, kde investice směřovaly do obnovy zařízení distribuční sítě na všech 
napěťových hladinách, do rekonstrukcí transformoven a obnovy transformátorů a elektroměrů a také  
do oblasti digitalizace a smart technologií včetně pokračování realizace staveb rozvoje optické infrastruktury.

Celkem 10,8 mld. Kč bylo investováno v rámci segmentu Výroba – tradiční energetika. V jaderných elektrárnách 
nad rámec běžné údržby pokračovaly v roce 2019 investice na zvyšování jaderné bezpečnosti a obnovu 
zařízení. V lokalitě Dukovany byly navíc realizovány investice vyplývající z podmínek pro prodloužení provozu. 
V Jihočeském kraji pokračovala investiční akce za účelem zajištění dodávek tepla do krajského města České 
Budějovice z Jaderné elektrárny Temelín. V oblasti nejaderné výroby pokračovaly nad rámec průběžné údržby 
zdrojů v roce 2019 přípravné, projekční a realizační práce orientované hlavně na oblast ekologizačních 
opatření, která umožní další provoz zdrojů i po roce 2020, kdy vejdou v platnost nové emisní limity BAT, 
zejména limity pro koncentraci rtuti ve spalinách. Bylo dokončeno nové odsíření v elektrárně Mělník I.

V další části vás budu informovat o vývoji výroby elektřiny.

Viz obr. 9 „Výroba elektřiny Skupiny ČEZ“ v Příloze

Skupina ČEZ vyrobila v roce 2019 elektřinu v objemu 64,6 TWh, meziročně o 1,5 TWh více. Výroba v České 
republice ve výši 60,6 TWh byla oproti roku 2018 vyšší o 1,8 TWh. Největší nárůst 2,1 TWh zaznamenaly 
plynové elektrárny v důsledku příznivých tržních spotových cen plynu v roce 2019. Jaderné elektrárny zvýšily 
výrobu o 0,3 TWh. Uhelné elektrárny vyrobily meziročně o 1,0 TWh méně zejména z důvodu nepříznivých 
tržních cen elektřiny a emisních povolenek. Zvýšila se výroba z obnovitelných zdrojů – o 0,4 GWh ve vodních 
elektrárnách a o 0,1 GWh z biomasy.

Předpokládáme, že v roce 2020 Skupina ČEZ vyrobí přes 65 TWh elektřiny, z toho v jaderných zdrojích 
očekáváme výrobu v objemu 30,1 TWh, tedy meziročně o 0,1 TWh méně, a z uhlí ve výši 26,5 TWh, tedy 
o 0,1 TWh více než v roce 2019. V souladu s naší zajišťovací strategií pokračujeme ve střednědobém 
předprodeji elektřiny a fixaci nákladů na emisní povolenky na další roky.

Nyní se, vážení akcionáři, budu krátce zabývat hospodářskými výsledky a vybranými ukazateli týkajícími se 
pouze akciové společnosti ČEZ, a. s., a zmíním se též o její nové dividendové politice.

Viz obr. 10 „Hospodářské výsledky ČEZ, a. s., a dividendová politika“ v Příloze

Akciová společnost ČEZ dosáhla v roce 2019 čistého zisku ve výši 17,4 mld. Kč, což bylo meziročně  
o 6,4 mld. Kč méně. Ke snížení přispěl zejména meziroční pokles přijatých dividend, naopak pozitivně 
v meziročním srovnání působily zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami a tvorba a zúčtování 
opravných položek k finančním aktivům. Dosažená hodnota čistého zisku za rok 2019 je v souladu s výchozím 
očekáváním vedení společnosti ve výši 17–19 mld. Kč.

Aktiva společnosti ČEZ, a. s., ke dni 31. 12. 2019 činila 622,1 mld. Kč. Vlastní kapitál k témuž dni činil  
203,5 mld. Kč. Ukazatel rentability vlastního kapitálu dosáhl za rok 2019 hodnoty 9,0 %.

Tržní kapitalizace společnosti ČEZ v roce 2019 klesla o 13,4 mld. Kč, tedy o 4,7 procenta.

Řádná valná hromada společnosti, jejíž jednání bylo zahájeno dne 26. 6. 2019, rozhodla dne 27. 6. 2019 
vyplatit akcionářům společnosti dividendu ve výši 24 Kč před zdaněním na jednu akcii. Podíl na zisku určený 
pro výplatu akcionářům činil více než 12,8 mld. Kč, tedy 98,4 % z konsolidovaného čistého zisku očištěného 
o mimořádné vlivy neboli 122,4 % z konsolidovaného čistého zisku.

V roce 2019 byla v návaznosti na aktualizaci strategie a koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ 
aktualizována dividendová politika. Výplatní poměr byl stanoven na úrovni 80–100 % z konsolidovaného  
čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy obecně nesouvisející s běžným hospodařením daného roku.

Pojďme se nyní krátce u aktualizované strategie zastavit.



6 / 7

Viz obr. 11 „Priority aktualizované strategie a koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ“ v Příloze

Evropský energetický sektor prochází významnou transformací. Tradiční energetika stagnuje, ale zůstává 
nepostradatelnou součástí energetiky. Obnovitelné zdroje a decentrální energetika ji, alespoň zatím, nedokážou 
nahradit, avšak tato odvětví významně rostou. Evropská unie schválila již na konci roku 2018 ambiciózní cíle 
v oblasti dekarbonizace, obnovitelných zdrojů i energetické účinnosti a uhlíkové neutrality a její ambice dále 
rostou. Hlavní určující strategické faktory zůstaly stejné, ale přibyly k nim nové, zejména regionální a specifické 
výzvy, na které Skupina ČEZ reagovala aktualizací koncepce podnikatelské činnosti a strategie. Stanovili jsme 
čtyři strategické priority, které nám pomohou udržet si pozici silného energetického hráče v Evropě. Jsou jimi: 
efektivní provoz stávajícího portfolia, modernizace distribučních sítí, nabídka komplexních služeb zákazníkům 
a rozvoj nové energetiky a energetických služeb zejména v České republice a v sousedních zemích.

Aktualizovaná strategie předpokládá odchod z některých trhů a segmentů v zahraničí, kde se Skupina 
ČEZ zaměřuje primárně již jen na rozvoj komplexních energetických služeb. Pokud jde o stávající portfolio 
obnovitelných zdrojů v zahraničí, je cílem zajistit návrat finančních prostředků vložených do aktiv v Německu 
a ve Francii.

Nyní obraťme pozornost k vybraným událostem na zahraničních trzích, na nichž Skupina ČEZ v roce 2019 
působila. V průběhu roku 2019 nedošlo k odchodu ze žádné země, ve které Skupina ČEZ vyvíjí činnost, naopak 
v důsledku akvizice jsme vstoupili na trh ESCO služeb v sousedním Rakousku. 

Viz obr. 12 „Působnost Skupiny ČEZ na evropských trzích“ v Příloze

Oproti předchozí verzi z roku 2014 je aktuální strategie silněji zaměřena na český trh. Tomu odpovídala i činnost 
Skupiny ČEZ v zahraničí zaměřená na nastartování divestičních procesů z vybraných trhů a růst v oblasti 
komplexních energetických služeb.

V Rumunsku zahájila Skupina ČEZ transparentní prodejní proces vybraných aktiv. Předmětem prodeje jsou 
zejména distribuční a prodejní společnost a parky větrných elektráren Fântânele a Cogealac. Na základě 
uveřejněné výzvy projevilo o aktiva zájem 34 investorů, nezávazné nabídky následně podalo 19 investorů.

Pokračoval prodejní proces bulharských aktiv. Kupní smlouva se společností Inercom byla v dubnu 2019 
ukončena, neboť bulharský stát svým počínáním zmařil splnění odkládacích podmínek, a tím i vypořádání 
smlouvy. V červnu byla uzavřena smlouva s dalším zájemcem, společností Eurohold. V říjnu bulharský 
antimonopolní úřad prodejní transakci zamítl, proti čemuž Skupina ČEZ i Eurohold podaly správní žalobu.  
První jednání proběhlo dne 9. 3. 2020, ale bylo odročeno.

V Německu Skupina ČEZ dále posilovala v sektoru energetických služeb. Prostřednictvím skupiny Elevion, 
kterou získala v roce 2017, byly dokončeny akvizice několika společností poskytujících služby v oblasti 
technologií v budovách. Důležitým krokem bylo zejména získání stoprocentních podílů ve skupině HERMOS 
a ve společnosti En.plus. Kompetence skupiny HERMOS spočívají v automatizačních a IT řešeních pro 
průmysl, energetiku, životní prostředí, budovy a zdravotnictví. Společnost En.plus představuje významnou 
posilu v oblasti vzduchotechniky a chlazení. V oblasti obnovitelných zdrojů Skupina ČEZ pokračovala ve 
spolupráci s místními partnery v developmentu stávajícího portfolia projektů větrných elektráren. Ve II. čtvrtletí 
nabyla 50% podíl ve společném podniku založeném za účelem developmentu tří projektů větrných elektráren 
s plánovaným výkonem až 112,5 MW.

Ve Francii Skupina ČEZ v průběhu roku 2019 postoupila v developmentu portfolia devíti farem větrných 
elektráren. Z důvodu insolvence dodavatele turbín pro farmu v lokalitě Aschères-le-Marché1 s instalovaným 
výkonem 13,6 MW však byl počátek komerční výroby odložen do roku 2021. Další čtyři projekty již získaly 
povolení k výstavbě a provozu. V lednu 2019 získala Skupina ČEZ další projekty onshore větrných elektráren  
ve Francii o potenciálním celkovém instalovaném výkonu až 119 MW. Dva projekty již získaly povolení 
k výstavbě a provozu.

V Polsku se ČEZ se svými větrnými projekty zúčastnil aukce a uspěl s projektem Krasin2 s instalovaným 
výkonem 35,2 MW. Podle podmínek polského regulátora bude muset být připojen do sítě během 33 měsíců od 
data konání aukce. V oblasti komplexních energetických služeb realizoval akvizici ve společnosti EUROKLIMAT. 
V roce 2020 se předpokládá zahájení divestičního procesu vybraných zejména výrobních aktiv v zemi.

Nabídku služeb a energetických řešení v roce 2019 Skupina ČEZ rozšířila i v České republice. Uskutečnila 
akvizici společnosti HA.EM OSTRAVA poskytující engineering pro průmyslové zákazníky. Společnost TENAUR, 
podnikající v oblasti technického zabezpečení budov a obnovitelných zdrojů energie, byla integrována do 
Skupiny ČEZ a otevřela tři nové pobočky.

1 čti ašer l marše  

2 čti krašin
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Na závěr se pojďme podívat, jaké finanční výsledky očekáváme v roce 2020.

Viz obr. 13 „V roce 2020 Skupina ČEZ očekává čistý zisk 21–23 mld. Kč, EBITDA 63–65 mld. Kč“ v Příloze

Ke dni 16. 3. 2020 očekávala Skupina ČEZ dosažení konsolidovaného čistého zisku v roce 2020 ve výši 21 až 
23 mld. Kč. Na předpokládané meziroční zvýšení má vliv zejména očekávaný nárůst ukazatele EBITDA, tedy 
konsolidovaného provozního zisku před odpisy, opravnými položkami a prodejem majetku. Negativně bude 
naopak meziročně působit vliv vyšších odpisů a daně z příjmů. Na úrovni EBITDA za rok 2020 předpokládala 
Skupina ČEZ ke dni 16. 3. 2020 dosažení hodnoty ve výši 63 až 65 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst 
o 3 až 5 mld. Kč, tedy přibližně o 5 až 8 % více oproti skutečnosti za rok 2019.

Pro přiblížení očekávané ekonomické situace Skupiny ČEZ v roce 2020 vás nyní seznámím s hlavními 
příčinami meziroční změny provozních hospodářských výsledků pomocí ukazatele EBITDA ve struktuře 
segmentů.

V segmentu Těžba je očekáván meziroční pokles o 0,2 mld. Kč. V segmentu Výroba – tradiční energetika 
je předpokládán meziroční nárůst o 1 až 2 mld. Kč, kdy pozitivně působí zejména vyšší realizační ceny 
vyrobené elektřiny včetně dopadu zajištění, negativně naopak působí vyšší náklady na emisní povolenky pro 
výrobu a nižší očekávaný zisk z obchodování s komoditami oproti mimořádně vysokému přínosu v roce 2019. 
V segmentu Distribuce je očekáván meziroční nárůst o 0,3 až 0,7 mld. Kč zejména z důvodu vyšší hrubé  
marže v zahraničí i v České republice. V segmentu Prodej je předpokládán meziroční nárůst o 1,5 až 2 mld. Kč, 
který je způsoben negativním dopadem soudního sporu se SŽDC na hospodaření roku 2019 ve výši  
1,3 mld. Kč a dále ambicí růstu v oblasti energetických služeb. V segmentech Výroba – nová energetika 
a Podpůrné činnosti není očekávána žádná významná meziroční změna.

Důvodem pro použití intervalu predikce EBITDA i čistého zisku Skupiny ČEZ na rok 2020 jsou zejména 
následující rizika a příležitosti: disponibilita výrobních zdrojů, realizační ceny elektřiny, zisk z obchodování 
s komoditami a nové rozvojové akvizice v oblasti ESCO.

Na investice do dlouhodobého majetku plánuje Skupina ČEZ v roce 2020 vynaložit 37 mld. Kč, většina investic 
je plánována do výrobních a distribučních aktiv v ČR.

Čistý zisk mateřské společnosti ČEZ, a. s., je očekáván v roce 2020 ve výši 13 až 15 mld. Kč, přičemž jeho 
převážnou část tvoří předpokládané dividendy od dceřiných společností.

Přeji akcionářům, aby Skupina ČEZ v roce 2020 navázala na úspěšný rok 2019 a aby se nám podařilo naplnit 
naše ambice významného růstu provozního zisku v roce 2020.

Děkuji vám za pozornost a za váš zájem o vývoj ve společnosti ČEZ.

Příloha č. 1 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti ČEZ, a. s., a o stavu jejího majetku za rok 2019


