Představení Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ je integrovaným energetickým seskupením působícím v zemích západní, střední
a jihovýchodní Evropy s centrálou v České republice. Hlavní předmět podnikání tvoří výroba,
distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba
uhlí. Zákazníkům dále poskytuje komplexní energetické služby. Společnosti Skupiny ČEZ
zaměstnávají již více než 30 tisíc zaměstnanců.
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ je Česká republika s podílem na základním
kapitálu téměř 70 %. Akcie ČEZ jsou obchodovány na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde
jsou součástí burzovních indexů PX a WIG-CEE.
Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé
společnosti. Naší vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě
života. Strategie Skupiny ČEZ je založena na třech prioritách – patříme k nejlepším v provozu tradiční
energetiky a aktivně reagujeme na nové výzvy 21. století, nabízíme širokou paletu produktů a služeb
zaměřených na energetické potřeby našich zákazníků a posilujeme pozici Skupiny ČEZ v Evropě
formou investic do perspektivních energetických aktiv. Energetika směřuje k větší decentralizaci
a obnovitelným zdrojům, což jsou oblasti, ve kterých Skupina ČEZ aktivně hledá další příležitosti
i nové trhy. Skupina ČEZ se zaměřuje na moderní technologie, které budou podobu energetiky dále
měnit a ve kterých chce hrát významnou proaktivní roli.
V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo
a obchodují s elektřinou, zemním plynem a dalšími komoditami. Zákazníkům dále nabízejí zařízení
pro výrobu a skladování elektřiny a poskytují komplexní energetické služby. Výrobní portfolio tvoří
jaderné, uhelné, plynové, vodní, fotovoltaické, větrné a bioplynové zdroje.
V zahraničí Skupina ČEZ podniká zejména v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny,
dále v oblasti obchodu a prodeje zemního plynu, obchodování s komoditami na velkoobchodním trhu
a aktivně působí v oblasti energetických služeb a obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ podniká
v zahraničí zejména v Německu, Francii, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku
a v Turecku.
Při svém podnikání se Skupina ČEZ řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování
k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina
ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové
technologie a vytváří prostředí pro profesní růst zaměstnanců. Firemní kultura je orientována
na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a podporu inovací v zájmu růstu hodnoty Skupiny ČEZ.
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Přehled vybraných ukazatelů Skupiny ČEZ
Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ

Výroba elektřiny (brutto)
Prodej elektřiny 1)
Prodej tepla 1)
Prodej plynu 1)
Fyzický počet zaměstnanců k 30. 6.
Provozní výnosy
Provozní výnosy - srovnatelné 2)
z toho: tržby z prodeje elektřiny
a souvisejících služeb 2)
EBITDA
EBIT
Zisk po zdanění
Zisk po zdanění očištěný 3)
Zisk na akcii - základní
Dividenda na akcii ČEZ, a. s. (hrubá) 4)
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Kapitálové investice (CAPEX) 5)
Finanční investice 6)
Aktiva
z toho: dlouhodobý hmotný majetek

7)

Vlastní kapitál (vč. nekontrolních podílů)
Čistý dluh
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE) 3)
Čistý dluh / EBITDA 3)
3)

1)

Jednotka

I. pololetí 2017

I. pololetí 2018

GWh
GWh
TJ
GWh
osob
mil. Kč
mil. Kč

31 816
18 897
13 737
5 407
26 956
100 883
85 372

30 743
19 043
12 857
5 206
30 392
86 299
86 299

Index
2018/2017
(%)
96,6
100,8
93,6
96,3
112,7
85,5
101,1

mil. Kč

70 633

67 445

95,5

mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
Kč / akcie
Kč / akcie
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč

31 311
17 241
16 658
16 953
30,5
33,0
23 597
-11 913
-95
626 207
428 019

26 893
12 677
7 715
7 843
14,0
33,0
21 110
-8 962
-289
671 642
411 592

85,9
73,5
46,3
46,3
45,9
100,0
89,5
75,2
304,2
107,3
96,2

mil. Kč
mil. Kč
%
1

254 322
119 398
6,6
2,12

242 869
128 256
4,1
2,59

95,5
107,4
61,3
122,2

8)
8)
8)

Prodej koncovým zákazníkům (mimo Skupinu ČEZ).

Srovnání při uplatnění standardu IFRS 15 na I. pololetí 2017. Dle tohoto standardu, který mění způsob vykazování výsledků
od 1. 1. 2018, nejsou výnosy ani náklady na distribuci vykazovány v situaci, kdy Skupina prodává elektřinu na území, ve kterém není
vlastníkem distribuční sítě. Aplikace standardu významně ovlivňuje výši celkových výnosů a nákladů energetických skupin (nyní
vykázáno saldem).
3)
Definice v kapitole Metodika výpočtu ukazatelů nespecifikovaných v rámci IFRS.
4)
Přiznaná v daném roce ze zisku předchozích let.
5)
Pořízení hmotných a nehmotných stálých aktiv.
2)

Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků bez nakoupených peněžních prostředků.
Dlouhodobý hmotný majetek včetně jaderného paliva a investic.
8)
Údaje k 31. 12. 2017.
6)
7)

Ratingové hodnocení
V I. pololetí 2018 zůstala ratingová hodnocení společnosti ČEZ, a. s., nezměněna s výjimkou výhledu
od agentury Moody‘s.
Dne 23. 11. 2017 ratingová agentura Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited
potvrdila společnosti ČEZ dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem.
Dne 24. 4. 2018 ratingová agentura Moody’s Investors Service Ltd. potvrdila společnosti ČEZ
dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni Baa1, výhled byl změněn ze stabilního na pozitivní, a to
v návaznosti na změnu výhledu ratingu České republiky (A1) ze stabilního na pozitivní.
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Obě ratingové agentury jsou uvedeny v seznamu ratingových agentur dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
513/2011 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. Společnost ČEZ při výběru
ratingových agentur postupuje v souladu s článkem 8d uvedeného nařízení.
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Akcie
K obchodování na veřejných trzích jsou přijaty akcie pěti společností Skupiny ČEZ.

1) ČEZ, a. s.
K 30. 6. 2018 činila celková výše základního kapitálu ČEZ, a. s., 53 798 975 900 Kč. Základní kapitál
společnosti tvořilo 537 989 759 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč. Jejich ISIN je CZ 0005112300.
Struktura akcionářů podle typu subjektu (%)

Právnické osoby celkem
z toho: Česká republika
ČEZ, a. s.
Ostatní právnické osoby
Fyzické osoby celkem
1)
2)

Podíl na
Podíl na
základním
hlasovacích
kapitálu
právech
k 14. 6. 2017 1)
89,83
89,76
69,78
70,27
0,70
–
19,35
19,49
10,17
10,24

Podíl na
Podíl na
základním
hlasovacích
kapitálu
právech
k 15. 6. 2018 2)
89,80
89,73
69,78
70,20
0,60
–
19,42
19,53
10,20
10,27

Rozhodný den pro účast na 25. řádné valné hromadě.
Rozhodný den pro účast na 26. řádné valné hromadě.

Subjekty držící alespoň 1 % akcií ČEZ, a. s.
Mezi subjekty s podílem dosahujícím alespoň 1 % základního kapitálu společnosti ČEZ, a. s.,
evidované ke dni 15. 6. 2018 v Centrálním depozitáři cenných papírů patřily:


Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky, dosahující podílu v celkové
výši 69,78 % základního kapitálu, tj. 70,20 % hlasovacích práv,



Clearstream Banking, s.a., dosahující podílu ve výši 2,29 % základního kapitálu, tj. 2,30 %
hlasovacích práv,



Chase Nominees Limited, dosahující podílu ve výši 1,93 % základního kapitálu, tj. 1,94 %
hlasovacích práv,



State Street Bank and Trust Co., dosahující podílu ve výši 1,17 % základního kapitálu, tj.
1,18 % hlasovacích práv.

Dne 14. 3. 2018 podala skupina akcionářů jednajících ve shodě v postavení kvalifikovaného
akcionáře, tvořená Ing. Michalem Šnobrem a společnostmi J&T Securities Management Limited,
Tinsel Enterprises Limited a Hamafin Resources Limited, oznámení o podílu na hlasovacích právech
podle § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na hlasovacích právech podle
tohoto oznámení činil 1 %. Ke dni 15. 6. 2018 dle evidence Centrálního depozitáře cenných papírů
dosahoval podíl této skupiny akcionářů na hlasovacích právech výše 1,15 %.
Dne 20. 6. 2018 podala společnost Barclays Bank PLC oznámení o podílu na hlasovacích právech
podle § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na hlasovacích právech podle
tohoto oznámení činí 1,07 %. Ke dni 2. 7. 2018 společnost Barclays Bank PLC podala oznámení
o snížení podílu na hlasovacích právech na 0,89 %.
Tyto subjekty disponují právy vyplývajícími z ustanovení § 365 a následujících zákona o obchodních
korporacích. Nelze vyloučit, že některé z výše uvedených subjektů obhospodařují podíly ve vlastnictví
třetích osob.
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Vlastní akcie
K pokrytí nároků vyplývajících z opčního programu společnosti se k 1. 1. 2018 na majetkovém účtu
ČEZ, a. s., v Centrálním depozitáři cenných papírů nacházelo 3 605 021 ks vlastních akcií, což
odpovídalo 0,67 % základního kapitálu.
Společnost ČEZ v průběhu I. pololetí roku 2018 využila 465 000 ks akcií na uspokojení nároků
beneficientů opčního programu na akcie společnosti. Průměrná cena činila 438,05 Kč za akcii.
Celková inkasovaná částka za převod akcií beneficientům dosáhla 203,7 mil. Kč včetně úroku.
Ke dni 30. 6. 2018 bylo na výše uvedeném majetkovém účtu 3 140 021 ks vlastních akcií ve jmenovité
hodnotě 314 002 100 Kč, tedy 0,58 % základního kapitálu.
Vývoj ceny akcií ČEZ, a. s., v I. pololetí 2018

Na začátku roku 2018 činila cena akcie 496,50 Kč, pololetního minima dosáhla 2. 3. 2018 hodnotou
495 Kč, maxima dne 17. 5. 2018, kdy dosáhla výše 585,50 Kč a pololetí uzavřela hodnotou 527 Kč.

Výplata dividend akcionářům
Řádná valná hromada, která se konala ve dnech 22. až 23. 6. 2018 rozhodla o výplatě dividendy ve
výši 33 Kč před zdaněním na jednu akcii. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře činí
17 753 662 047 Kč, z toho pro výplatu je určeno 17 647 731 354 Kč, tedy 85,3 % z konsolidovaného
čistého zisku očištěného, tzn. 93,1 % z konsolidovaného čistého zisku.
Právo na dividendu mají osoby, které byly k rozhodnému dni, tj. 28. 6. 2018, akcionáři společnosti
ČEZ. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebyla vyplacena,
a byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
Dividenda za rok 2017 je splatná dne 1. 8. 2018 a její výplata končí dnem 29. 7. 2022.

2) ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Akcie společnosti byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha
s účinností od 31. 12. 2015. Jejich ISIN je CZ0008041787. K obchodování byla přijata emise v počtu
5 310 498 ks, tj. 15 % z celkového počtu akcií společnosti, a to z podílu ČEZ. Akciová společnost ČEZ
k datu přijetí akcií k obchodování držela 99,596% podíl na společnosti, dalšími akcionáři byly ČEZ
Obnovitelné zdroje s podílem 0,386 % a ČEZ Korporátní služby s podílem 0,018 % na základním
kapitálu. Dne 2. 1. 2018 byl na BCPP zrealizován prodej 14 000 ks akcií (0,040 %) společnosti.

3) Akenerji Elektrik Üretim A.S.
Akcie společnosti jsou volně obchodovány na burze. Část představující 25,3% podíl na základním
kapitálu je obchodována od 3. 7. 2000 na burze cenných papírů v Istanbulu. Jejich ISIN je
TRAAKENR91L9. Tyto akcie nejsou obchodovány na žádných dalších veřejných trzích. K 30. 6. 2018
držel ČEZ, a. s., 37,361% podíl na základním kapitálu společnosti.

Akcie
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4) CEZ Elektro Bulgaria AD
Akcie společnosti jsou obchodovány od 29. 10. 2012 na burze cenných papírů BSE (Българска
Фондова Борса). Jejich ISIN je BG1100024113. Tyto akcie nejsou obchodovány na žádných dalších
veřejných trzích. K 30. 6. 2018 držel ČEZ 67% podíl a druhý největší akcionář, skupina Chimimport,
25,02% podíl na základním kapitálu společnosti.

5) CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
Akcie společnosti jsou obchodovány od 29. 10. 2012 na burze cenných papírů BSE (Българска
Фондова Борса). Jejich ISIN je BG1100025110. Tyto akcie nejsou obchodovány na žádných dalších
veřejných trzích. K 30. 6. 2018 držel ČEZ 67% podíl a druhý největší akcionář, skupina DOVERIE,
11,10% podíl na základním kapitálu společnosti.
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Vybrané události

Vybrané události I. pololetí roku 2018
Leden


nabytí právní moci rozhodnutí, kterým SÚJB povoluje provoz 3. a 4. bloku jaderné elektrárny
Dukovany na dobu neurčitou,

 zánik společnosti ČEZ Distribuční služby v důsledku fúze sloučením se společností ČEZ
Distribuce,
 zánik společnosti ČEZ Inženýring v důsledku fúze sloučením se společností ČEZ, a. s.,
 získání 100% podílu v polské společnosti Metrolog sp. z o. o.,
 nabytí 25% podílu ve společnosti ENESA; tímto krokem se ČEZ ESCO stal jejím jediným
akcionářem.

Únor
 podepsání kupní smlouvy na prodej bulharských aktiv Skupiny ČEZ (elektrárny Orešec
a Bara, dále distribuce, prodej a trading elektřiny včetně poskytování podpůrných činností),
 dokončení přeměny právní formy uzavřeného investičního fondu Inven Capital na akciovou
společnost s proměnným kapitálem (SICAV), čímž byla naplněna podmínka pro správu
50 mil. EUR od Evropské investiční banky.

Březen
 dokončení technicko-ekonomické studie dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Temelín,
která potvrdila reálnost provozu tohoto zdroje do roku 2060 pro 1. blok, resp. 2062 pro 2. blok,
přičemž ani pro provoz za tento horizont nebyla v rámci studie identifikována zásadní
bezpečnostně-technická omezení,
 nabytí právní moci integrovaného povolení pro první z připravovaných větrných elektráren
Skupiny ČEZ (Aschères-le-Marché) ve Francii,
 spuštění oznamování plánovaných odstávek a poruch společností ČEZ Distribuce
prostřednictvím elektronické pošty nebo krátkých textových zpráv.

Duben


otevření první z rychlodobíjecích stanic pro elektromobily plánovaných ve spolupráci
s maloobchodním řetězcem Kaufland v České republice,

 navýšení dosažitelného výkonu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín o 2 MW e
technickými úpravami na vysokotlakém dílu turbíny.

Květen
 zahájení poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ, která se zákazníkům postará
o kompletní servis jejich plynového kotle,
 spuštění pilotního projektu 3MW lithium-iontového bateriového systému v Tušimicích, který by
měl poskytovat podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy,
 získání kladného stanoviska od Ministerstva životního prostředí ČR k dokumentaci EIA pro
projekt Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník.
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Červen


konání řádné valné hromady společnosti ČEZ, která mimo jiné schválila výplatu dividendy;
přiznaná dividenda byla 17,8 mld. Kč,

 otevření první z rychlodobíjecích stojanů pro elektromobily plánovaných ve spolupráci se sítí
čerpacích stanic pohonných hmot Benzina v České republice; dále také zprovoznění
100. dobíjecí stanice pro elektromobily Skupiny ČEZ v České republice,
 uskutečnění série veřejných projednání dokumentace EIA nového jaderného zdroje v lokalitě
Dukovany, která se konala v Maďarsku a České republice, a veřejné diskuse v Rakousku
a Německu,
 vydání Zprávy o udržitelném rozvoji ČEZ za rok 2017.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy
Červenec
 zveřejnění mezinárodního žebříčku amerického časopisu Institutional Investor, který
vyhodnotil ČEZ jako společnost s nejlepšími vztahy s investory (investor relations) i systémem
řízení a kontroly firmy (corporate governance) z rozvíjejících se energetik v regionu EMEA –
(region Evropy, Středního východu a Afriky); Martin Novák byl oceněn jako nejlepší finanční
ředitel a Daniel Beneš se umístil na druhém místě mezi generálními řediteli celého regionu,
 aktualizace etického kodexu ČEZ Prodej podle vzoru ERÚ; nyní přísnějšího, zejména
v procesu změny dodavatele; etický kodex popisuje pravidla pro jednání obchodníka se
zákazníkem i pravidla pro jednání obchodníků mezi sebou navzájem,
 zamítnutí transakce prodeje bulharských aktiv Skupiny ČEZ ze strany Komise pro ochranu
hospodářské soutěže v Bulharsku, kupující subjekt Inercom podal vůči rozhodnutí správní
žalobu.

Srpen
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podání správní žaloby ČEZ proti zamítavému rozhodnutí bulharské Komise pro ochranu
hospodářské soutěže ve věci prodeje bulharských aktiv Skupiny ČEZ.

Vybrané události

Vývoj na relevantních energetických trzích
Velkoobchodní ceny elektřiny se v České republice odvíjejí od cen německých z důvodu úzkého
propojení těchto dvou trhů. Ceny elektřiny jsou ovlivňovány zejména následujícími faktory:
 cenami komodit, které určují výši variabilních nákladů výroby, tedy zejména cenami uhlí,
zemního plynu a emisních povolenek,
 makroekonomickým vývojem, který ovlivňuje výši poptávky po elektřině,
 vývojem objemu a struktury výrobních kapacit v Evropě, obzvláště obnovitelných zdrojů.
V I. pololetí 2018 ceny elektřiny pokračovaly v růstovém trendu. Cena německého základního pásma
na rok 2019 vzrostla z 37 EUR/MWh na 43 EUR/MWh, tedy o 16 %. Hlavním faktorem byla rostoucí
cena emisních povolenek a dále pak růst ceny plynu a černého uhlí. Růst cen emisních povolenek
pokračuje i ve II. pololetí a bylo dosaženo jejich desetiletého maxima.
Cena povolenek se během I. pololetí 2018 téměř zdvojnásobila z 8 EUR na 15 EUR. Důvodem je
pravděpodobně blížící se omezení nabídky povolenek v aukcích v důsledku zavedení tržního
stabilizačního mechanismu (MSR) od roku 2019.
Velkoobchodní cena elektřiny v roce 2018 (roční pásmo na rok 2019) v Německu

Ceny emisních povolenek v roce 2018 (forwardy na rok 2019)

Vývoj na relevantních energetických trzích
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Vnější podmínky v energetice
Evropská unie
Vývoj regulace v oblasti elektroenergetiky
V průběhu první poloviny roku 2018 byla v Úředním věstníku EU publikována řada významných
právních předpisů EU s dopady do odvětví energetiky.
V březnu byla zveřejněna revize směrnice o EU ETS (2003/87/ES), která představuje jeden z hlavních
legislativních nástrojů v boji EU za snižování emisí skleníkových plynů. Revidovaný systém EU ETS
by měl umožnit nejen nákladově efektivní plnění 40% redukčního cíle pro rok 2030 (oproti úrovni
z roku 1990), ale i závazků vyplývajících z Pařížské dohody uzavřené v roce 2015. Klíčovými
parametry revize směrnice jsou zefektivnění systému, zachování opatření pro zamezení tzv. úniku
uhlíku (snížení emisí CO2 pouze ve vyspělých zemích) a poskytování podpory z nízkouhlíkových
mechanismů. Nastolení rovnováhy na uhlíkovém trhu má zajistit zrychlené stahování přebytečných
povolenek v prvních pěti letech fungování tržního stabilizačního mechanismu (MSR) a v jeho rámci
rušení přebytečných povolenek od roku 2023.
Se snahou o redukci emisí skleníkových plynů rovněž souvisí Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování
v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu
a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU, které
bylo publikováno v červnu. Mezi sektory dotčené nařízením patří zemědělství a lesnictví, doprava
včetně sektoru budov a zpracování odpadu. Všechny tyto sektory v souhrnu produkují zhruba 60 %
emisí celé EU.
V červnu byl rovněž v Úředním věstníku zveřejněn balíček celkem čtyř směrnic, které řeší nakládání
s odpady, skládky odpadů, obaly a odpady elektrických a elektronických zařízení, odpady baterií
a akumulátorů a nakládání s vozidly s ukončenou životností, označovaný souhrnně jako „Odpadový
balíček“. Podle nově přijaté legislativy by se do roku 2025 mělo recyklovat alespoň 55 % komunálního
odpadu, tedy odpadu z domácností a malých podniků. Nová právní úprava také zavádí limit na
množství odpadu, který může skončit na skládkách. V roce 2035 by to mělo být nanejvýš 10 %
komunálního odpadu.
Zimní balíček – Čistá energie pro všechny Evropany
V první polovině roku 2018 pokračoval legislativní proces projednávání rozsáhlého balíčku Evropské
komise, který byl 30. listopadu 2016 zveřejněn pod názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“.
Jeho cílem je transformace evropského trhu s energií tak, aby jednoho dne byl trh bezbariérový,
propojený, založený na obnovitelných zdrojích energie, flexibilní a s plnou účastí na straně poptávky.
Z pohledu možných dopadů na fungování celého odvětví elektroenergetiky mají největší význam
návrhy vztahující se k revizi směrnice o energetické účinnosti, revize směrnice o energetické
náročnosti budov, právní předpisy v oblasti designu (struktury) trhu s elektřinou (revize směrnice
o společných pravidlech trhu s elektřinou, revize nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, revize nařízení
o ACER - Agentuře pro spolupráci energetických regulátorů - a nařízení o rizikové připravenosti
v energetice), revize směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a zcela nové
nařízení o správě energetické unie.
Koncem I. pololetí roku 2018 byla v rámci trojstranných jednání (trialogy) mezi Evropskou komisí,
Radou a Parlamentem schválena finální podoba tří předpisů, a to revize směrnice o podpoře
využívání energie z obnovitelných zdrojů, revize směrnice o energetické účinnosti a nařízení o správě
energetické unie. Revize směrnice o energetické náročnosti budov, jejíž definitivní podoba byla
schválena již koncem roku 2017, byla v červnu 2018 zveřejněna v Úředním věstníku EU. U právních
předpisů upravujících uspořádání trhu s elektřinou byla v předchozím období schválena pozice
Evropského parlamentu i tzv. všeobecný přístup Rady a proces jejich schvalování se přesouvá do
fáze trialogů. Přijetí těchto předpisů se očekává v druhé polovině roku 2018.
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Stručná prognóza vývoje elektroenergetiky z pohledu Skupiny ČEZ
Evropskou energetiku budou nadále ovlivňovat zejména vývoj cen komodit na velkoobchodních trzích,
politické cíle a technologický pokrok. Každý z těchto faktorů přispívá k velkým změnám v energetice,
zejména k její postupné decentralizaci a vzniku nových obchodních modelů soustředěných okolo
koncového zákazníka.
Velkoobchodní ceny elektřiny dosáhly několikaletých maxim. Hlavním faktorem tohoto růstu je cena
emisní povolenky, která se od začátku roku více než zdvojnásobila. Důvodem je blížící se zavedení
tzv. tržního stabilizačního mechanismu (Market Stability Reserve), který od příštího roku začne
významně redukovat objem povolenek v aukcích. I přesto, že nakumulovaný přebytek povolenek na
trhu je více než dostatečný pro pokrytí tohoto výpadku nabídky v příštích letech, tržní cena začala
poměrně rychle růst. To vedlo jednak u některých energetik ke snahám o větší předzásobení se
povolenkami, a jednak k růstu poptávky ze strany nových hráčů na trhu (investorů a spekulantů). Na
druhé straně klesá ochota držitelů přebytku z minulosti tyto povolenky prodávat. Zmíněné faktory
mohou udržet cenu emisní povolenky na relativně vysokých úrovních i v blízké a středně vzdálené
budoucnosti. Zároveň však kvůli pokračujícímu přebytku povolenek na trhu může být jejich cena
volatilní.
Rostoucí ceny energetických komodit – uhlí a plynu – jsou dalším faktorem stojícím za růstem ceny
elektřiny v posledních měsících. Tyto komodity nyní do značné míry kopírují vývoj ceny ropy, která
rostla díky vyšší globální poptávce a působení geopolitických faktorů. Relativně vysoká cena ropy
však zároveň probouzí novou těžbu, a do budoucna tak lze očekávat spíše stabilizaci cen.
Na globálním trhu s černým uhlím je mimo to klíčový i vývoj v Číně, jeho největším světovém
producentovi i dovozci. V poslední době se čínská vláda snaží stabilizovat domácí uhelný trh.
Omezování a následné uvolňování těžby v Číně však vytváří na trhu spíše nejistotu a s ní spojenou
cenovou volatilitu. Ve světě pak bude spotřeba uhlí těsněji spojována se stále přísnější emisní
regulací, což postupně zhorší cenovou konkurenceschopnost uhlí vůči jiným palivům i obnovitelným
zdrojům.
V dlouhodobějším horizontu bude pro vývoj energetiky zásadní i vliv regulatorních zásahů, zejména
implementace energeticko-klimatických cílů Evropské unie do roku 2030. Po dlouhých a složitých
diskusích došlo k dohodě na zvýšení ambice u cílů pro obnovitelné zdroje a energetickou účinnost.
Členské země EU budou muset specifikovat svůj příspěvek ke splnění těchto cílů v připravovaných
integrovaných energeticko-klimatických plánech, jejichž první verze by měla být hotova ještě letos
a finální verze pak do konce roku 2019. Musejí v nich nastavit téměř lineární trajektorii pro dosažení
cíle v oblasti obnovitelných zdrojů.
Cílová hodnota pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii se z původních 27 % zvýšila
na 32 %, což pro elektřinu v roce 2030 znamená nadpoloviční podíl výroby z obnovitelných zdrojů,
a tedy i zmenšování prostoru pro klasickou energetiku. Nárůst výroby fotovoltaických elektráren dále
sníží ceny silové elektřiny v dosavadních špičkách. Nestabilní dodávka závislá na počasí bude
vyžadovat velkou potřebu flexibilního výkonu elektráren nebo vyšší flexibilitu na straně spotřeby
a přispěje k rozvoji technologií skladování elektřiny. Zároveň bude rozvoj výroby z obnovitelných
zdrojů (OZE) v příštích letech výrazně levnější než v minulosti, zejména kvůli technologickému
pokroku a více soutěžním prvkům v podporování OZE.
Zvýšil se i cíl v oblasti energetické účinnosti, z původních 27 % na aktuálních 32,5 % v roce 2030. To
znamená další tlak na úspory energií a tedy i na poptávku po elektřině. Naopak pozitivní dopad na
poptávku může mít snaha o dekarbonizaci dopravy a teplárenství prostřednictvím postupné
elektrifikace těchto sektorů. Důraz na vyšší podíl obnovitelných zdrojů i na snižování spotřeby energií
dopadne v delším období negativně na poptávku po emisních povolenkách a na celý systém
obchodování s emisemi (EU ETS). Začínají se však objevovat návrhy na zvýšení ambice i v případě
emisního cíle, z dosavadních 40 % na 45 %, jakkoliv je tato diskuse teprve na samém počátku.
Z pohledu emisí dalších znečišťujích látek, jako např. oxidů dusíku, síry a jiných, bude mít v příštích
letech velký dopad schválení limitů v rámci tzv. BAT/BREF pro velká spalovací zařízení. Zpřísnění
limitů u těchto emisí bude vyžadovat nemalé investice do uhelných zdrojů v mnoha státech Evropy.
Kromě dopadů politik a cílů Evropské unie jsou pro ceny významná i jednotlivá politická rozhodnutí
evropských států. Příkladem jsou rozhodnutí o uzavření jaderných elektráren v Německu, diskuse
o odstavování německých uhelných elektráren, snaha o snižování podílu výroby z jaderných
elektráren ve Francii, spuštění plateb za kapacitu v Polsku či plánované zavedení minimální ceny pro
CO2 v energetice v Nizozemsku. Tyto vlivy pak přinášejí do tržních cen další vlnu nejistot.
Vnější podmínky v energetice

13

Technologický pokrok bude zásadním faktorem pro budoucnost energetiky. Největší změny působí
v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů a decentrálních řešení. Investiční náklady na velké
fotovoltaické elektrárny klesly za posledních 10 let na méně než 15 % původní úrovně a do budoucna
je očekáván další pokles. K rychlému snižování nákladů a zlepšení parametrů dochází i u dalších typů
obnovitelných zdrojů. Významný posun se také projevuje v technologiích pro skladování energie. Jen
během několika posledních let byly v Evropě zprovozněny velké baterie s kapacitou několika stovek
MW.
Technologický rozvoj povede k růstu decentralizované energetiky na úkor velkých zdrojů. Rozvoj
distribuované výroby bude stále více tažen nákladovou konkurenceschopností, a nikoli dotacemi jako
dříve. Distribuovaná výroba zároveň přinese nové obchodní příležitosti pro energetické firmy.
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Strategie Skupiny ČEZ
Strategické záměry Skupiny ČEZ
Energetický trh pokračuje ve své proměně. Na straně výroby elektřiny se i nadále potvrzuje trend
postupného přechodu výroby z konvenčních na obnovitelné a decentralizované zdroje. Na straně
koncového zákazníka se stále více prosazují komplexní decentralizovaná řešení a produkty
uzpůsobené jeho potřebám. Oba tyto trendy s sebou přinášejí zvyšující se požadavky na flexibilitu
výrobních zdrojů, přenosových a distribučních sítí. Nastavené priority strategie Skupiny ČEZ tyto
trendy adekvátně adresují, a proto strategii neměníme. Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat
bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Vizí je přinášet inovace
pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.
Strategie Skupiny ČEZ je postavena na třech prioritách, jimiž jsou:
I.

patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagovat na výzvy 21. století,

II.

nabízet zákazníkům širokou paletu produktů a služeb zaměřených na jejich energetické potřeby,

III.

posílit a konsolidovat pozici v Evropě.

V rámci těchto tří strategických priorit se Skupina ČEZ primárně soustředí na následující aktivity:
I.

Patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky a aktivně reagovat na výzvy 21. století
 zaměřit se na provozní efektivitu jakožto základní podmínku další existence v klasické i nové
energetice, kdy bezpečnost provozu zůstává stále absolutní prioritou,
 zabezpečit dlouhodobý provoz Jaderné elektrárny Dukovany a kvalitně se připravit na zajištění
dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Temelín,
 rozvíjet projekty nových zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín v závislosti na vývoji postoje
českého státu k rozvoji jaderné energetiky,
 v konvenčních zdrojích se prioritně soustředit na hnědouhelné elektrárny Skupiny ČEZ ležící
přímo u hnědouhelných lomů, u zdrojů v ostatních lokalitách další postup pravidelně
vyhodnocovat,
 postupně utlumovat starší kondenzační bloky,
 trvale zvyšovat efektivitu a flexibilitu distribuční sítě.

II. Nabízet zákazníkům širokou paletu produktů a služeb zaměřených na jejich energetické
potřeby
 dosáhnout špičkové úrovně v péči o zákazníky i v prodeji elektřiny a plynu,
 vyvinout další produkty a služby a využít synergie s energetickými komoditami,
 uvádět na trh nové business modely – od dodávky zařízení, přes výrobu a dodávku elektřiny
v místě spotřeby zákazníka, včetně financování a souvisejících služeb,
 investovat do příležitostí a technologií v raném stádiu tak, aby Skupina ČEZ vytvářela
perspektivní pozice v budoucím energetickém prostředí,
 připravovat distribuční sítě na provoz za podmínek zvyšujícího se podílu decentrální výroby.
III. Posílit a konsolidovat pozici v Evropě
 usilovat o nákup aktiv a společností v segmentech distribuce, obnovitelných i tradičních zdrojů
a prodejních společností, které dodávají energii a příbuzné produkty koncovým zákazníkům,
a společností rozvíjejících nové produkty a služby, jež jsou perspektivní z pohledu budoucí
decentralizované energetiky,
 optimalizovat kapitálovou a vlastnickou strukturu, případně divestovat vybraná aktiva s cílem
snížit rizikovou expozici ve vybraných regionech,
 strukturovat transakce tak, aby minimálně čerpaly dluhovou kapacitu Skupiny ČEZ,
 zaměřit se na regiony se stabilním regulatorním prostředím.
Strategie Skupiny ČEZ
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Myšlenka transformace Skupiny ČEZ, resp. úpravy vnitřního řízení a struktury Skupiny ČEZ, vychází
z aktuálních změn v energetice a kromě realizace schválené strategie se Skupina ČEZ zabývá
i možností transformace, která má potenciál přinést benefity všem akcionářům. Existují dva hlavní
důvody, proč je tato transformace vedením ČEZ, a. s., zvažována.
Tím prvním je skutečnost, že na poli evropské energetiky je v posledních letech jasně patrná tendence
jejího zásadního rozdělování na dva rozdílné směry, které se od sebe stále více odlišují. Jedním
směrem je tradiční energetika, charakteristická velkými výrobními zdroji se zaměřením na provoz
a údržbu stávajících elektráren. Na tu má zásadní vliv neustále se zpřísňující legislativa, rostoucí
požadavky na bezpečnost a rostoucí regulace obecně. Druhým směrem je dynamicky rostoucí
segment nové a decentrální energetiky, jehož zaměřením jsou převážně komplexní energetické služby
zákazníkům a decentralizované obnovitelné zdroje energie.
Druhým důvodem je fakt, že již proběhlé transformace energetických firem, reflektující zmíněné změny
v energetice, přinesly svým akcionářům řadu benefitů. Vedly ke vzniku různých typů entit s jasným
strategickým zaměřením a zpravidla k růstu tržní hodnoty akcií. Nová energetika má totiž pro investory
atraktivní profil. Ukazuje se, že v současné době je vhodný okamžik pro její vstup na burzu
k financování rozvojových projektů. Tradiční energetika se pak může lépe soustředit na provoz
a případně výstavbu velkých výrobních zdrojů, a přispívat tak k naplňování cílů energetické politiky
a energetické bezpečnosti. A to jak v reakci na regulatorní pravidla, tak i na vznikající tržní a podpůrné
mechanismy.
Zvažovaná transformace Skupiny ČEZ by v neposlední řadě vytvořila vhodnou strukturu Skupiny ČEZ
pro variantu výstavby nového jaderného zdroje prostřednictvím subjektu 100% vlastněného českým
státem, a tím vytvořila podmínky pro naplnění Státní energetické koncepce a ostatních cílů ČR
v oblasti energetické politiky a energetické bezpečnosti.
Ač se vedení společnosti ČEZ transformací z uvedených důvodů zabývá, nebyly dosud v této věci
představenstvem společnosti přijaty žádné závěry.
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Hospodaření Skupiny ČEZ
Účetní konsolidační celek Skupina ČEZ tvořilo k 30. 6. 2018 celkem 148 společností, z toho 134 bylo
konsolidováno plnou metodou a 14 společných a přidružených podniků ekvivalenční metodou.

Konsolidační celek Skupina ČEZ k 30. 6. 2018
Společnosti účetního konsolidačního celku Skupina ČEZ jsou zařazeny do šesti provozních segmentů.
Výroba – tradiční energetika

Výroba – nová energetika

ČEZ, a. s.
Areál Třeboradice, a.s.
CEZ Chorzów S.A.
CEZ Skawina S.A.
CEZ Srbija d.o.o.
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
CEZ Trade Romania S.R.L.
ČEZ Teplárenská, a.s.
Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Elektrárna Dukovany II, a. s.
Elektrárna Mělník III, a. s.
Elektrárna Počerady, a.s.
Elektrárna Temelín II, a. s.
Energetické centrum s.r.o.
Energocentrum Vítkovice, a. s.
Energotrans, a.s.
OSC, a.s.
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
*)
AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S.
*)
AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S.
Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan
*)
Ticaret A.S.
Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
*)
Ticaret A.S.
*)
Akenerji Elektrik Üretim A.S.
*)
Egemer Elektrik Üretim A.S.

A.E. Wind S.A.
Baltic Green Construction sp. z o.o.
Baltic Green I sp. z o.o.
Baltic Green II sp. z o.o.
Baltic Green III sp. z o.o.
Baltic Green V sp. z o.o.
Baltic Green VI sp. z o.o.
Baltic Green VIII sp. z o.o.
Baltic Green IX sp. z o.o.
BANDRA Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG
Bara Group EOOD
CASANO Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG
CEZ Erneuerbare Energien Beteiligungs GmbH
CEZ Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH
CEZ France S.A.S.
CEZ Chorzów II sp. z o.o.
CEZ Windparks Lee GmbH
CEZ Windparks Luv GmbH
CEZ Windparks Nordwind GmbH
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
ČEZ Recyklace, s.r.o.
Eco-Wind Construction S.A.
Ferme Eolienne de la Piballe S.A.S.
Ferme Eolienne de Neuville-aux-Bois S.A.S.
Ferme Eolienne de Saint-Aulaye S.A.S.
Ferme Eolienne de Saint-Laurent-de-Ceris S.A.S.
Ferme Eolienne de Seigny S.A.S.
Ferme Eolienne de Thorigny S.A.S.
Ferme Eolienne des Breuils S.A.S.
Ferme Eolienne des Grands Clos S.A.S.
Ferme Eolienne du Germancé S.A.S.
Free Energy Project Oreshets EAD
M.W. Team Invest S.R.L.
Ovidiu Development S.R.L.
TMK Hydroenergy Power S.R.L.
Tomis Team S.A.
Windpark Baben Erweiterung GmbH & Co. KG
Windpark Badow GmbH & Co. KG
Windpark Cheinitz-Zethlingen GmbH & Co. KG
Windpark Frauenmark III GmbH & Co. KG
Windpark Fohren-Linden GmbH & Co. KG
Windpark Gremersdorf GmbH & Co. KG
Windpark Mengeringhausen GmbH & Co. KG
Windpark Naundorf GmbH & Co. KG
Windpark Zagelsdorf GmbH & Co. KG
*)
ČEZ Energo, s.r.o.
*)
juwi Wind Germany 100 GmbH & Co. KG

Hospodaření Skupiny ČEZ
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Distribuce

Prodej

CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
ČEZ Distribuce, a. s.
Distributie Energie Oltenia S.A.
*)
Sakarya Elektrik Dagitim A.S.

AirPlus, spol. s r.o.
AZ KLIMA a.s.
AZ KLIMA SK, s.r.o.
CEZ Elektro Bulgaria AD
CEZ ESCO Bulgaria EOOD
CEZ ESCO I GmbH
CEZ ESCO II GmbH
CEZ ESCO Polska sp. z o.o.
CEZ Magyarország Kft.
CEZ Slovensko, s.r.o.
CEZ Trade Bulgaria EAD
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
CEZ Vanzare S.A.
ČEZ Bytové domy, s.r.o.
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
ČEZ ESCO, a.s.
ČEZ LDS s.r.o.
ČEZ Prodej, a.s.
ČEZ Solární, s.r.o.
D-I-E ELEKTRO AG
EAB Automation Solutions GmbH
EAB Elektroanlagenbau GmbH Rhein/Main
EASY POWER s.r.o.
Elektro-Decker GmbH
Elevion GmbH
ENESA a.s.
ESCO City I sp. z o.o.
ESCO City II sp. z o.o.
ESCO City III sp. z o.o.
ETS Efficient Technical Solutions GmbH
ETS Efficient Technical Solutions Shanghai Co.
Ltd.
EVČ s.r.o.
HAu.S GmbH
HORMEN CE a.s.
KART, spol. s r.o.
Metrolog sp. z o.o.
OEM Energy sp. z o.o.
Rudolf Fritz GmbH
*)
Elevion Co-Investment GmbH & Co. KG
*)
Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S.

Těžba

Ostatní

Severočeské doly a.s.
*)
LOMY MOŘINA spol. s r.o.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.
CEZ Bulgaria EAD
CEZ Bulgarian Investments B.V.
CEZ Deutschland GmbH
CEZ Holdings B.V.
CEZ ICT Bulgaria EAD
CEZ International Finance B.V.
CEZ MH B.V.
CEZ New Energy Investments B.V.
CEZ Polska sp. z o.o.
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
CEZ Romania S.A.
CEZ Ukraine LLC
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ČEZ Bohunice a.s.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
EGP INVEST, spol. s r.o.
Inven Capital, SICAV, a.s.
MARTIA a.s.
PRODECO, a.s.
Revitrans, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
ŠKODA PRAHA a.s.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Telco Pro Services, a. s.
ÚJV Řež, a. s.
*)
Akcez Enerji A.S.
*)
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
*)

společný nebo přidružený podnik

Hospodaření Skupiny ČEZ
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Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ
Vývoj výnosů, nákladů a zisku
Tvorba zisku Skupiny ČEZ (mld. Kč)

Provozní zisk před odpisy, opravnými položkami a prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku a odpisem trvale zastavených investic (ukazatel EBITDA) meziročně poklesl o 4,4 mld. Kč
na hodnotu 26,9 mld. Kč. Čistý zisk (zisk po zdanění) meziročně klesl o 8,9 mld. Kč na 7,7 mld. Kč.
Meziroční snížení zisku po zdanění bylo významně ovlivněno jednorázovými zisky roku 2017
v celkové výši 6,7 mld. Kč, z toho vliv ukončení vlastnictví akcií MOL (4,5 mld. Kč), zisk z prodeje
bytových fondů v Praze (1,1 mld. Kč), vliv dohody o narovnání se společností Sokolovská uhelná
(0,7 mld. Kč) a vliv dohody o narovnání s bulharskou státní energetickou společností NEK
(0,4 mld. Kč). Negativně se v meziročním srovnání dále projevilo přecenění zajišťovacích kontraktů na
dodávky elektřiny z plánované výroby pro II. pololetí 2018 vlivem vysokého růstu tržních cen komodit
v I. pololetí 2018. Tento dočasný negativní vliv ve výši 1,2 mld. Kč bude kompenzován ve II. pololetí
2018, protože vlastní dodávky elektřiny budou realizovány za hodnotu o 1,2 mld. Kč nad nominální
hodnotou zajištění.
Čistý zisk očištěný meziročně klesl o 9,1 mld. Kč na hodnotu 7,8 mld. Kč, zisk po zdanění klesl
o 8,9 mld. Kč a očištění o negativní vliv opravných položek k dlouhodobému majetku bylo
o 0,2 mld. Kč nižší.
Provozní výnosy meziročně po očištění o metodické změny IFRS stouply o 0,9 mld. Kč převážně
vlivem vyšších tržeb z prodeje služeb (+5,4 mld. Kč) souvisejících hlavně s akvizicí německé skupiny
Elevion (konsolidované od září 2017). Negativně se v meziročním srovnání naopak projevily nižší
tržby z prodeje elektřiny a souvisejících služeb (-3,2 mld. Kč) a vliv prodeje nemovitostí v Praze v roce
2017 (-1,4 mld. Kč).
Provozní náklady meziročně po očištění o metodické změny IFRS vzrostly o 4,6 mld. Kč. Negativně se
na meziročním srovnání projevily zejména vyšší osobní náklady (-2,2 mld. Kč), vyšší nakupované
služby (-2,2 mld. Kč) a vyšší náklady na materiál (-1,5 mld. Kč), a to především vlivem akvizice
německé skupiny Elevion (konsolidované od září 2017). Dále negativně působily změna stavu
opravných položek a rezerv (-1,5 mld. Kč) zejména v souvislosti s ukončením sporů se společností
Sokolovská uhelná v roce 2017 a vyšší náklady na emisní povolenky (-0,9 mld. Kč). K meziročnímu
poklesu provozních nákladů naopak přispěly nižší náklady na nákup elektřiny a souvisejících služeb
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(+2,8 mld. Kč) a nižší odpisy dlouhodobého majetku (+0,9 mld. Kč) z důvodu aktualizace
předpokládané životnosti elektráren ČEZ, což převýšilo vliv zahájení odpisování nového zdroje
v Ledvicích po dokončení výstavby na konci roku 2017.
Ostatní náklady a výnosy meziročně snížily zisk o 5,5 mld. Kč zejména vlivem ukončení vlastnictví
akcií MOL včetně souvisejících operací v roce 2017 (-4,5 mld. Kč). Dále na zisk negativně působily
vyšší úrokové náklady z titulu nižší kapitalizace úroků po dokončení výstavby nového zdroje
v Ledvicích (-0,7 mld. Kč) a ostatní vlivy (-0,3 mld. Kč), zejména kurzové rozdíly.
Daň z příjmů klesla o 1,2 mld. Kč následkem nižšího zisku před zdaněním.

Peněžní toky
Peněžní toky Skupiny ČEZ (mld. Kč)

Peněžní toky z provozní činnosti meziročně klesly o 2,5 mld. Kč na 21,1 mld. Kč. V meziročním
srovnání poklesl zisk před zdaněním upravený o nepeněžní operace (-1,1 mld. Kč) a změna stavu
pracovního kapitálu (-0,8 mld. Kč). V roce 2018 se zvýšily placené úroky s výjimkou kapitalizovaných
úroků (-1,0 mld. Kč) a snížily se přijaté dividendy (-0,2 mld. Kč), naproti tomu klesla zaplacená daň
z příjmů (+0,6 mld. Kč).
Peněžní prostředky použité na investiční činnost byly v meziročním srovnání vyšší o 8,9 mld. Kč.
Důvodem byl zejména pokles příjmů z prodeje stálých aktiv (-11,1 mld. Kč) především z důvodu
prodeje akcií MOL Nyrt. v roce 2017 (-12,0 mld. Kč) a dále nižší příjmy z prodeje dceřiných
a společných podniků (-1,2 mld. Kč) z důvodu likvidačního zůstatku CMEPI B.V. v roce 2017 a prodeje
elektrárny Tisová v roce 2017. Naopak nabytí stálých aktiv meziročně pokleslo (+3,8 mld. Kč)
z důvodu nižších investic do dlouhodobého hmotného majetku. Splátky poskytnutých půjček byly
meziročně nižší (-0,4 mld. Kč).
Prostředky použité na finanční činnost meziročně poklesly o 3,9 mld. Kč. Hlavním důvodem bylo nižší
saldo čerpání a splácení úvěrů a půjček v roce 2018 (+3,7 mld. Kč). V roce 2018 byl vyšší prodej
vlastních akcií (+0,2 mld. Kč).
Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši peněžních prostředků byl v meziročním srovnání
kladný (+0,2 mld. Kč).
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Struktura aktiv a pasiv
Hodnota konsolidovaných aktiv a pasiv Skupiny ČEZ za I. pololetí roku 2018 vzrostla o 45,4 mld. Kč
na 671,6 mld. Kč.
Struktura aktiv Skupiny ČEZ (mld. Kč)

Stálá aktiva klesla o 18,8 mld. Kč na hodnotu 469,2 mld. Kč. Hodnota dlouhodobého hmotného
majetku, jaderného paliva a nedokončených hmotných investic poklesla o 16,4 mld. Kč. Na pokles měl
vliv zejména přesun bulharských společností do aktiv klasifikovaných jako držená k prodeji
(-10,3 mld. Kč). A také odpisy a opravné položky k dlouhodobému majetku, které byly vyšší než
investice do pořízení dlouhodobého majetku (-6,2 mld. Kč).
Ostatní stálá aktiva v I. pololetí 2018 poklesla o 2,3 mld. Kč na hodnotu 57,6 mld. Kč, což bylo
ovlivněno poklesem ostatního dlouhodobého finančního majetku, netto z důvodu prodeje likvidních
dluhopisů (-1,3 mld. Kč). Dlouhodobý nehmotný majetek se snížil (-0,9 mld. Kč), z toho vliv přesunu
bulharských společností do aktiv klasifikovaných jako držená k prodeji byl (-0,4 mld. Kč).
Oběžná aktiva se v I. pololetí zvýšila o 64,2 mld. Kč na 202,5 mld. Kč, a to především vlivem růstu
pohledávek z derivátů včetně opcí (+45,9 mld. Kč) a vlivem přesunu bulharských společností do aktiv
klasifikovaných jako držená k prodeji (+16,8 mld. Kč). Další vliv na růst oběžných aktiv měly
především vyšší pohledávky z obchodních vztahů (+3,6 mld. Kč), vyšší pohledávka z titulu daně
z příjmů (+1,9 mld. Kč) a vyšší zásoby materiálu (+0,4 mld. Kč). Naopak peněžní prostředky a peněžní
ekvivalenty poklesly (-2,1 mld. Kč), likvidní cenné papíry poklesly (-1,6 mld. Kč) a emisní povolenky
poklesly (-0,7 mld. Kč).
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Struktura pasiv Skupiny ČEZ (mld. Kč)

Vlastní kapitál včetně nekontrolních podílů poklesl o 11,5 mld. Kč na hodnotu 242,9 mld. Kč. Hlavní
důvod poklesu tvořila změna vlastního kapitálu v návaznosti na přiznané dividendy pro akcionáře
(-17,7 mld. Kč). Naopak čistý zisk vytvořený v roce 2018 zvýšil vlastní kapitál o 7,7 mld. Kč. Vliv
aplikace nových standardů IFRS k datu 1. 1. 2018, znamenající přeúčtování příspěvků za připojení
přijatých od zákazníků do roku 2009 do nerozděleného zisku, zvýšil vlastní kapitál o 2,4 mld. Kč.
Ostatní úplný výsledek vlastní kapitál snížil (-4,2 mld. Kč).
Dlouhodobé závazky klesly o 2,3 mld. Kč na hodnotu 239,3 mld. Kč zejména vlivem aplikace nových
IFRS standardů u příspěvků na připojení (-3,1 mld. Kč) a naproti tomu rostly dlouhodobé deriváty
(+0,8 mld. Kč).
Krátkodobé závazky vzrostly o 59,2 mld. Kč na hodnotu 189,5 mld. Kč. Růst byl způsoben především
zvýšením závazků z krátkodobých derivátových obchodů včetně opcí (+51,7 mld. Kč) a růstem
závazků vůči akcionářům při rozdělování zisku (+17,7 mld. Kč). Závazky související s aktivy
klasifikovanými jako držená k prodeji rostly (+5,8 mld. Kč). Naproti tomu poklesly krátkodobé úvěry
(-5,6 mld. Kč), stejně tak poklesla krátkodobá část dlouhodobého dluhu (-5,4 mld. Kč) a snížily se
rezervy (-1,8 mld. Kč) především z důvodu poklesu rezervy na emisní povolenky. Ostatní pasiva
poklesla (-2,3 mld. Kč).
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Úplný výsledek
Úplný výsledek po zdanění v I. pololetí 2018 klesl proti I. pololetí 2017 o 10,3 mld. Kč na hodnotu
3,5 mld. Kč.
Čistý zisk meziročně klesl o 8,9 mld. Kč a ostatní úplný výsledek poklesl o 1,3 mld. Kč. Ostatní úplný
výsledek byl meziročně negativně ovlivněn především změnou reálné hodnoty finančních nástrojů
zajišťujících peněžní toky (-11,0 mld. Kč), naopak v roce 2017 došlo v důsledku ukončení vlastnictví
akcií MOL k odúčtování kapitálových nástrojů z vlastního kapitálu s meziročním dopadem na úplný
výsledek (+5,6 mld. Kč). Rozdíly z kurzových přepočtů dceřiných podniků činily (+2,0 mld. Kč).
Odložená daň související s ostatním úplným výsledkem měla pozitivní vliv (+2,2 mld. Kč).

Čistý dluh
Čistý dluh Skupiny ČEZ (mld. Kč)
Dlouhodobé dluhy bez části splatné během 1 roku
Část dlouhodobých dluhů splatná během 1 roku
Krátkodobé úvěry
Celkový dluh
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Vysoce likvidní finanční aktiva
Čistý dluh
EBITDA (za předchozích 12 měsíců)
Čistý dluh / EBITDA
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I. pololetí 2017
131,5
9,6
5,5
146,6
-18,7
-8,5
119,4
56,3
2,12

I. pololetí 2018
132,4
3,2
5,5
141,1
-10,5
-2,3
128,3
49,5
2,59
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Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ podle segmentů
Přehled příspěvků jednotlivých segmentů do hospodaření Skupiny ČEZ

Výroba - tradiční energetika
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
Výroba - nová energetika
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
Distribuce
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
Prodej
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
Těžba
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
Ostatní
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
Eliminace
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
Konsolidováno
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018

CAPEX Fyzický počet
zaměstnanců
k 30. 6.

Provozní
výnosy kromě
výnosů mezi
segmenty

Provozní
výnosy mezi
segmenty

Provozní
výnosy
celkem

EBITDA

EBIT

Daň z příjmů

Čistý zisk

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(mil. Kč)

(osob)

27 763
22 118

15 372
16 901

43 135
39 019

12 733
9 549

4 813
1 310

-563
340

13 818
29 647

5 120
2 385

6 618
6 880

2 175
2 447

407
278

2 582
2 725

2 324
2 152

1 207
1 276

-119
-60

931
1 092

173
117

57
133

14 493
11 591

14 450
12 230

28 943
23 821

10 046
9 973

6 943
6 892

-1 249
-1 241

5 575
5 602

5 279
5 342

8 212
8 353

53 066
46 802

2 356
6 436

55 422
53 238

2 732
2 129

2 692
1 970

-511
-349

2 067
1 620

39
134

2 309
5 271

2 211
2 302

2 367
2 361

4 578
4 663

2 095
2 029

938
877

-179
-160

1 341
1 187

331
273

2 692
2 653

1 175
1 039

7 177
5 509

8 352
6 548

1 378
1 057

645
348

-153
-138

5 439
498

3 118
1 168

7 068
7 102

–
–

-42 129
-43 715

-42 129
-43 715

3
4

3
4

–
–

-12 513
-31 931

-2 147
-457

–
–

100 883
86 299

–
–

100 883
86 299

31 311
26 893

17 241
12 677

-2 774
-1 608

16 658
7 715

11 913
8 962

26 956
30 392

U nejvýznamnějšího segmentu Skupiny ČEZ Výroba – tradiční energetika poklesl ukazatel EBITDA
o 3,2 mld. Kč, z toho v České republice o 3,1 mld. Kč. Tento pokles byl způsoben zejména vlivem
přecenění zajišťovacích kontraktů výroby elektřiny na II. pololetí 2018 odpovídajícího růstu tržních cen
1
elektřiny (-1,2 mld. Kč) , nižšími realizačními cenami vyrobené elektřiny za I. pololetí včetně dopadu
zajišťovacích obchodů (-0,2 mld. Kč) a vyššími náklady na emisní povolenky pro výrobu (-1,0 mld. Kč).
Dále meziročně negativně působila nižší výroba v paroplynové elektrárně Počerady (-0,3 mld. Kč),
v uhelných elektrárnách (-0,2 mld. Kč) a vyšší náklady na péči o výrobní zařízení (-0,3 mld. Kč). Na
meziroční srovnání dále negativně působil pozitivní vliv dohody o narovnání se společností
Sokolovská uhelná v roce 2017 (-0,7 mld. Kč). Naopak pozitivní vliv měla vyšší výroba v jaderných
elektrárnách (+0,6 mld. Kč) a vyšší zisk z obchodování s komoditami (+0,3 mld. Kč). V Polsku klesl
EBITDA o 0,1 mld. Kč vlivem nižších objemů dodávek tepla (-0,1 mld. Kč) zejména z důvodu
klimatických podmínek.
Segmentu Výroba – nová energetika klesl ukazatel EBITDA o 0,2 mld. Kč. V Rumunsku poklesl
o 0,3 mld. Kč zejména vlivem nižšího přídělu zelených certifikátů farmám větrných elektráren, jimž je
od 1. 1. 2018 přidělován pouze jeden certifikát za vyrobenou MWh, zatímco v roce 2017 certifikáty dva
(-0,5 mld. Kč). Pokles byl částečně kompenzován vyššími prodejními cenami elektřiny (+0,1 mld. Kč).
V Německu vzrostl ukazatel EBITDA o 0,1 mld. Kč díky akvizici parků větrných elektráren
s instalovaným výkonem 35,4 MW v lokalitě Lettweiler Höhe (v portfoliu Skupiny ČEZ od září 2017).
V České republice (+0,1 mld. Kč) pomohl vyšší objem výroby a prodejní ceny elektřiny.
EBITDA segmentu Distribuce se meziročně téměř nezměnil a dosáhl 10,0 mld. Kč. V České republice
bylo dosaženo meziročního nárůstu o 0,1 mld. Kč díky vyšší hrubé marži z distribuce elektřiny. Vyšší
marže vznikla především vlivem meziročního nárůstu povolených výnosů částečně kompenzovaných
vyššími stálými náklady z důvodu růstu počtu zaměstnanců v souvislosti s vyššími investicemi do
distribuční soustavy a negativním vlivem aplikace IFRS 15 na výnosy ze zajištění příkonu a připojení
(+0,3 mld. Kč). Negativně se na výsledku projevila vyšší tvorba opravných položek k pohledávkám
(-0,2 mld. Kč). Mírný pokles nastal v Rumunsku (-0,1 mld. Kč) a Bulharsku (-0,1 mld. Kč), v nichž se
rovněž projevila aplikace IFRS 15 na výnosy ze zajištění příkonu a připojení. V Rumunsku další
příčinu poklesu představovaly vyšší stálé provozní náklady (především osobní náklady a péče
1

Tento dočasný negativní vliv bude kompenzován ve II. pololetí 2018, jelikož dodávky elektřiny z výroby budou
realizovány za cenu o 1,2 mld. Kč vyšší, než činí nominální hodnota zajišťovacích kontraktů.
Hospodaření Skupiny ČEZ

25

o zařízení), a v Bulharsku pak vyšší náklady na krytí ztrát v síti (nižší objem ztrát, ale vyšší ceny
elektřiny nakupované na ztráty).
Segment Prodej meziročně vykázal nižší EBITDA o 0,6 mld. Kč. Pokles v ČR (-0,6 mld. Kč) byl
způsoben nižší hrubou marží ČEZ Prodej vyplývající především z vyšších nákladů na nákup elektřiny
(-0,5 mld. Kč) a plynu (-0,2 mld. Kč), částečně byl kompenzován vyšší marží z prodeje energetických
služeb. V Bulharsku (-0,5 mld. Kč) byl pokles způsoben zejména pozitivním vlivem mimosoudní
dohody o narovnání CEZ Elektro Bulgaria se státní energetickou společností NEK na rok 2017
(-0,4 mld. Kč). V Rumunsku vzrostl ukazatel EBITDA o 0,3 mld. Kč vlivem vyšší hrubé marže
související s opožděným promítáním skutečných nákladů na nákup elektřiny do regulovaných cen pro
koncové zákazníky. Díky akvizici skupiny Elevion, která je součástí konsolidovaných výsledků Skupiny
ČEZ od září 2017, vzrostl EBITDA v Německu meziročně o 0,1 mld. Kč.
Segment Těžba zaznamenal v porovnání s I. pololetím 2017 pokles EBITDA o 0,1 mld. Kč zejména
v důsledku nižšího odběru uhlí společnostmi ze Skupiny ČEZ, jenž byl částečně kompenzován vyšším
prodejem externím zákazníkům. Negativně se projevily rovněž vyšší stálé náklady a změna četnosti
plateb za vydobytý nerost.
Segment Ostatní vykázal pokles EBITDA o 0,3 mld. Kč zejména v souvislosti s poklesem objemu
vnitroskupinových výkonů a marží v ČR.
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Spřízněné osoby
Přehled pohledávek a závazků vůči spřízněným osobám (mil. Kč)

ČEZ Energo, s.r.o.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
Elevion Co-Investment GmbH & Co. KG
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Ostatní
Celkem

Pohledávky
k 30. 6. 2018
k 31. 12. 2017
44
83
1
2
–
–
1
7
49
54
15
27
115
168

Závazky
k 30. 6. 2018
k 31. 12. 2017
23
9
18
12
125
124
9
44
1
2
6
16
168
221

Prodeje a nákupy spřízněným osobám (mil. Kč)

Akcez Enerji A.S.
Akenerji Elektrik Üretim A.S.
ČEZ Energo, s.r.o.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
Teplo Klášterec s.r.o.
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Ostatní
Celkem

Prodeje spřízněným osobám
Nákupy od spřízněných osob
I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
13
6
–
–
14
8
–
–
147
129
139
57
5
5
93
93
32
30
–
–
4
1
23
27
16
16
1
1
22
5
26
12
253
200
282
190

Úroky a výnosy z přijatých podílů na zisku - spřízněné osoby (mil. Kč)

Akcez Enerji A.S.
CM European Power International B.V. 1)
Elevion Co-Investment GmbH & Co. KG
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
Sakarya Elektrik Dagitim A.S.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
Celkem
1)

Úroky a ostatní finanční náklady
Úroky a ostatní finanční výnosy
I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
–
–
9
7
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
1
3
–
–
–
–
–
4
10
10

Výnosy z přijatých podílů na zisku
I. pololetí 2017
I. pololetí 2018
–
–
208
–
–
–
11
5
–
–
11
–
230
5

Společnost b yla spřízněnou osob ou do 31. 12. 2017, kdy b yla dokončena likvidace společnosti.
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Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2018
Ke dni 7. 8. 2018 očekávala Skupina ČEZ dosažení konsolidovaného provozního zisku před odpisy,
opravnými položkami včetně odpisu goodwillu a prodeji dlouhodobého majetku (EBITDA) za rok 2018
ve výši 51 až 53 mld. Kč. Výhled předpokládá, že Skupina ČEZ vyrobí v roce 2018 celkem 64 TWh
elektřiny, z toho téměř 30 TWh v jaderných a téměř 29 TWh v uhelných zdrojích.
Na úrovni ukazatele EBITDA je očekáván meziroční pokles způsobený zejména specifickými
meziročními vlivy v celkové výši 3 mld. Kč, z toho ocenění zelených certifikátů pro rumunské větrné
parky (přidělených v minulosti) v roce 2017 (-0,8 mld. Kč), nižší příděl zelených certifikátů
pro rumunské větrné parky od 1. 1. 2018 (-0,7 mld. Kč), dohoda o narovnání se společností
Sokolovská uhelná v roce 2017 (-0,7 mld. Kč), efekt mimosoudní dohody o narovnání se státní
bulharskou společností NEK v roce 2017 (-0,4 mld. Kč) a nadprůměrné zisky z obchodování
s komoditami v roce 2017.
Hodnotu čistého zisku očištěného očekává Skupina ČEZ v roce 2018 ve výši 12 až 14 mld. Kč.
Na jeho meziroční očekávané snížení má mimo efekt nižší hodnoty EBITDA zejména vliv ukončení
vlastnictví podílu v MOL v roce 2017 (-4,5 mld. Kč), nižší kapitalizace úroků (-1,3 mld. Kč) a zisk
z prodeje nemovitostí v Praze v roce 2017 (-1,1 mld. Kč). Důvodem pro použití intervalu predikce
EBITDA i čistého zisku Skupiny ČEZ na rok 2018 jsou zejména následující příležitosti a rizika: plnění
závazku SŽDC z roku 2011, disponibilita výrobních zdrojů a případné nové OZE a ESCO akvizice.
Investice do dlouhodobého majetku očekává Skupina ČEZ v roce 2018 přibližně ve výši 30 mld. Kč,
většina investic je plánována do výrobních a distribučních aktiv v ČR.
U celkové struktury aktiv, ze kterých bude generován hospodářský výsledek za rok 2018,
se nepředpokládá významná změna.
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Investice Skupiny ČEZ

Investiční výdaje (mil. Kč)
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
z toho: nabytí jaderného paliva
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
Nabytí dlouhodobého finančního majetku
Změna stavu závazků z pořízení stálých aktiv
Finanční investice

1)

Investiční výdaje celkem
1)

I. pololetí 2017

I. pololetí 2018

13 791
11 552
1 744
361
108
1 770
95

10 013
8 847
1 088
115
–
1 051
289

13 886

10 302

Pořízení dceřiných a společných podniků, bez nakoupených peněžních prostředků.

Investice Skupiny ČEZ
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30

Investice Skupiny ČEZ

10 271

331
5 091
1 744
–
3 878
38
932
7 707

273
2 356
1 075
–
4 329
56
692
28

–
–
–
28
–
–
1

1) včetně hodnoty eliminací mezi segmenty
2) včetně pořízení jaderného paliva společností Centrum výzk umu Řež

Celkem

Těžba
Výroba - tradiční energetika
z toho: pořízení jaderného paliva
Výroba - nová energetika
Distribuce
Prodej
Ostatní 1) 2)

Německo
Francie

Polsko

Rumunsko

Bulharsko

Ostatní

Celkem

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
72
1
73
1

–
–
–
1
–
–
–
45

–
29
–
14
–
–
2
38

–
29
–
4
–
2
3
886

–
–
–
131
738
–
18
701

–
–
–
111
574
–
15

681

–
–
–
–
663
–
18

442

–
–
–
–
439
3
–

1

–
–
–
–
–
1
–

1

–
–
–
–
–
1
–

11 913

331
5 120
1 744
173
5 279
39
971

8 962

273
2 385
1 075
117
5 342
134
711

I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

Česká republika

Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (CAPEX) podle druhu (mil. Kč)
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Opatřená a dodaná elektřina
Bilance elektřiny (GWh)
I. pololetí 2017
Dodávka
Výroba
Vlastní a ostatní spotřeba včetně přečerpávání
Prodej koncovým zákazníkům
Saldo velkoobchodu
Prodej na velkoobchodním trhu
Nákupy na velkoobchodním trhu
Ztráty v sítích

Bilance a výroba Skupiny ČEZ

28 640
31 816
-3 176
-18 897
-7 440
-126 442
119 003
-2 304

I. pololetí 2018
27 584
30 743
-3 159
-19 043
-6 467
-157 386
150 919
-2 074

Index 2018/2017
(%)
96,3
96,6
99,5
100,8
86,9
124,5
126,8
90,0
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Polsko

Rumunsko

Bulharsko

Polsko

Rumunsko

Bulharsko

Slovensko

Celkem
I. pololetí I. pololetí I. pololetí
2018
2017
2018
758
9 350
9 747
–
2 506
2 475
–
7 040
6 821
758
18 897
19 043

Maďarsko

I. pololetí
2018
14 851
13 170
1 181
366
75
740
358
2
30 743

Celkem

I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí
2018
2017
2017
2018
2017
2018
2017
2017
2018
2018
4 158
1 317
1 259
434
330
1 943
2 342
778
900
596
1 042
140
135
415
444
808
775
59
78
–
–
–
865
868
2 331
3 719
2 235
65
–
–
8 919
1 457
1 394
1 714
1 642
5 082
5 353
902
977
596

Česká republika

I. pololetí
2017
Velkoodběratelé
4 283
Podnikatelský maloodběr
1 084
Domácnosti
3 779
Celkem
9 146

Německo

I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
14 851
–
–
–
–
–
–
–
–
13 876
12 006
–
–
1 164
1 164
–
–
–
–
14 816
1 133
–
–
5
3
43
46
–
–
1 180
246
–
–
87
120
–
–
–
–
385
72
–
–
–
–
–
–
3
3
76
5
97
142
–
–
654
593
–
–
754
358
–
–
–
–
–
–
–
–
727
2
–
–
–
–
–
–
–
–
2
28 673
97
142
1 256
1 286
697
639
3
3
31 816

Prodej elektřiny koncovým zákazníkům (GWh)

Jádro
Uhlí
Voda
Biomasa
Fotovoltaika
Vítr
Zemní plyn
Bioplyn
Celkem

I. pololetí
2017
13 876
13 652
1 132
298
73
3
727
2
29 763

Česká republika

Výroba elektřiny podle zdroje energie (GWh)

Instalovaný výkon
Instalovaný výkon v členění podle typu výrobních zdrojů v jednotlivých zemích (MW)

Jaderné elektrárny
Paroplynové elektrárny
Uhelné elektrárny
a teplárny
Vodní elektrárny
Fotovoltaické elektrárny
Větrné elektrárny
Bioplynové stanice
Celkem

Česká republika
Německo
Polsko
Rumunsko
Bulharsko
Celkem
I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
4 290
4 290
–
–
–
–
–
–
–
–
4 290
4 290
845
845
–
–
–
–
–
–
–
–
845
845
5 533
6 193
–
–
678
678
–
–
1 260
–
7 471
6 871
1 960
125
8
1
12 762

1 961
125
8
1
13 423

–
–
98
–
98

–
–
134
–
134

2
–
–
–
681

2
–
–
–
681

22
–
600
–
622

22
–
600
–
622

–
5
–
2
1 267

–
5
–
–
5

1 985
130
706
2
15 430

1 986
130
742
1
14 864

Teplo
Dodávka a prodej tepla (TJ)
Externí prodej tepla
(mimo Skupinu ČEZ)

Dodávka tepla pro
teplárenské účely

Česká republika
Polsko
Skupina ČEZ celkem

I. pololetí
2017
12 443
3 538
15 981

I. pololetí
2018
11 654
3 238
14 892

I. pololetí
2017
10 268
3 470
13 737

I. pololetí
2018
9 719
3 138
12 857

Zemní plyn
Bilance zemního plynu (GWh)

Nákup
v tom: externí dodavatelé
OTE
Vytěženo ze zásobníku
Prodej
v tom: trading
velkoodběratelé
střední odběratelé
maloodběratelé
domácnosti
OTE
Vtlačeno do zásobníku
Vlastní spotřeba

Bilance a výroba Skupiny ČEZ

I. pololetí 2017

I. pololetí 2018

Index 2018/2017
(%)

98 029
97 741
288
2 224
-96 859
-91 141
-2 158
-496
-706
-2 047
-311
-1 819
-1 576

108 976
108 712
264
2 344
-108 494
-103 000
-1 957
-914
-671
-1 664
-288
-1 951
-874

111,2
111,2
91,6
105,4
112,0
113,0
90,7
184,2
95,0
81,3
92,6
107,3
55,5
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Distribuovaná elektřina
Distribuovaná elektřina Skupinou ČEZ (GWh)
Česká republika

Rumunsko

Bulharsko

Celkem

I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
Distribuovaná elektřina koncovým
zákazníkům

18 337

18 299

3 298

3 407

4 976

4 891

26 611

26 598

Vybrané informace o výsledcích segmentů výroba
Česká republika

Jednotka

Segment
Výroba - tradiční energetika

Segment
Výroba - nová energetika

Celkem

I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018
Výroba elektřiny

GWh

29 573

28 473

190

199

29 763

28 673

Externí prodej tepla

TJ

10 268

9 719

–

–

10 268

9 719

Německo
Jednotka

Segment
Segment
Celkem
Výroba - tradiční energetika
Výroba - nová energetika
I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018

Výroba elektřiny

GWh

–

–

97

142

97

142

Externí prodej tepla

TJ

–

–

–

–

–

–

Polsko
Jednotka

Segment
Segment
Celkem
Výroba - tradiční energetika
Výroba - nová energetika
I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018

Výroba elektřiny

GWh

1 256

1 286

–

–

1 256

1 286

Externí prodej tepla

TJ

3 470

3 138

–

–

3 470

3 138

Rumunsko
Jednotka

Segment
Výroba - tradiční energetika

Segment
Výroba - nová energetika

I. pololetí 2017 I. pololetí 2018

Celkem

I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018

Výroba elektřiny

GWh

–

–

697

639

697

639

Externí prodej tepla

TJ

–

–

–

–

–

–

Bulharsko
Jednotka

Segment
Segment
Celkem
Výroba - tradiční energetika
Výroba - nová energetika
I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018 I. pololetí 2017 I. pololetí 2018

Výroba elektřiny

GWh

–

–

3

3

3

3

Externí prodej tepla

TJ

–

–

–

–

–

–
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Bilance a výroba Skupiny ČEZ

TÝM PROVOZ
Tým Provoz má v prvé řadě za úkol uskutečňovat aktivity podporující první strategickou prioritu
Skupiny ČEZ, tedy patřit mezi nejlepší v provozu tradiční energetiky a tím spoluvytvářet dobré
podmínky pro finanční sílu společnosti.
Mezi hlavní úkoly patří zaměření se na vysokou bezpečnost provozu a provozní efektivitu. Především
se jedná o zajištění dlouhodobého provozu jaderných elektráren v obou provozovaných lokalitách,
rozvoj projektů nových jaderných zdrojů v závislosti na postoji českého státu k jejich financování
a rozvoji jaderné energetiky obecně. V případě konvenčních zdrojů se tým Provoz prioritně soustředí
na pánevní hnědouhelné elektrárny ležící přímo u hnědouhelných lomů provozovaných Skupinou
ČEZ. U starších kondenzačních bloků připraví jejich postupný útlum.
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Česká republika
Podnikatelské prostředí v energetice
V I. pololetí 2018 byly novelizovány následující významné právní předpisy pro energetiku:
•

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Novela se zaměřila na dva aspekty, prvním je několik transpozičních úprav, kterými došlo k nápravě
nedostatečné implementace evropského práva. Z hlediska dopadů na energetiku byla zásadnějším
aspektem novely převážně formální modifikace postupů (legislativně technická úprava) souvisejících
s poplatky za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Úprava
např. zrušila systém odvodu a vykazování způsobu výpočtu záloh za vypouštění odpadních vod. To
s sebou přinese rovněž drobné omezení administrativní zátěže, protože administrace spojená se
zálohovým systémem byla pro provozovatele zpoplatněných zařízení výrazně vyšší než samotný
přínos vyplývající ze systému záloh. Po novele tedy provozovatel zpoplatněného zařízení provede
jednou ročně vyúčtování poplatku a poplatek rovnou odvede. Z hlediska výše poplatků nedošlo
k žádným změnám, které by měly vliv na hospodaření Skupiny ČEZ. Účinnost novely je stanovena od
1. 1. 2019.
Dále byly novelizovány některé vyhlášky:
•

Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Novela vyhlášky o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších
ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie odstranila výkladové nejasnosti, které vznikly při

aplikaci dotčených ustanovení vyhlášky v souvislosti s uplatněním lhůt pro předávání údajů o výrobě
elektřiny a tepla operátorovi trhu.
•

Vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., stavebnímu zákonu

V souvislosti se změnou legislativy v oblasti územního plánování a stavebního řádu (novela zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, která proběhla již v roce 2017 s účinností od 1. 1. 2018), byly
změněny rovněž navazující související a prováděcí předpisy. Novela vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb nabyla účinnosti společně s novelou stavebního zákona. Další novela vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, a novela vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, byly publikovány ve Sbírce zákonů
a nabyly účinnosti až v průběhu první poloviny roku 2018. Z hlediska novel obou vyhlášek vydaných
v prvním pololetí roku 2018 byla očekávána zejména novela té s číslem 503, která byla vydána
v dubnu 2018, jelikož stanovuje náležitosti žádosti o vydání rozhodnutí a rovněž obsah jednotlivých
typů rozhodnutí, vydávaných podle stavebního zákona. Tyto informace jsou stěžejní jak pro žadatele,
aby věděl, jaké informace poskytnout stavebnímu úřadu, tak pro stavební úřad při formulaci
rozhodnutí/povolení.
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Těžba
Těžba a prodej uhlí
Těžbou hnědého uhlí se ve Skupině ČEZ zabývá společnost Severočeské doly. V I. pololetí roku 2018
prodala 10 409 tis. tun uhlí. V meziročním srovnání se jedná o pokles o 296 tis. tun, a to v důsledku
nižších odběrů společností Skupiny ČEZ. Toto snížení bylo částečně kompenzováno vyšší poptávkou
externích zákazníků.
Prodej uhlí podle odběratelů (tis. tun)

Investiční výstavba
V I. pololetí 2018 se investiční program společnosti Severočeské doly zaměřil zejména na projekty
k zajištění těžby v obou dolech. Strukturu investičních akcí tvořily zejména dodávky, rekonstrukce
a modernizace těžební technologie, úpravárenských i drtírenských provozů a výstavba stabilitních
opatření a vodohospodářských děl.
Mezi nejvýznamnější projekty realizované v tomto období v oblasti těžební technologie patřila
modernizace a oprava velkostroje K68 a dodávka nového pásového vozu PV 2500. K minimalizaci
dopadů těžební činnosti na okolní sídla přispějí připravované protivětrné stěny u hlubinných
zásobníků.
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Výroba
Výroba – TE – klasická energetika
Výroba elektřiny
V klasické energetice dosáhla výroba elektřiny ve zdrojích Skupiny ČEZ v České republice za
I. pololetí 2018 výše 13 623 GWh, v I. pololetí roku 2017 činila 15 698 GWh.
Uhelné elektrárny vyrobily (bez započtené biomasy) 12 006 GWh elektřiny, tj. o 1 646 GWh méně než
ve stejném období roku 2017. Nejvíce se projevil pokles výroby elektrárny Dětmarovice, která po
požáru v roce 2017 pracuje v omezeném režimu, což v meziročním srovnání přineslo snížení výroby
o 705 GWh. Dále meziročně méně vyrobily zejména elektrárny Prunéřov II a Mělník III. Naopak
pozitivně působil meziročně vyšší provoz nového zdroje elektrárny Ledvice 4.
Paroplynová elektrárna Počerady II vyrobila 358 GWh elektřiny, tj. meziročně o 369 GWh méně
v důsledku méně příznivých tržních spotových cen elektřiny a plynu v roce 2018.
Výroba z biomasy dosáhla výše 246 GWh, tj. o 52 GWh meziročně méně. Důvodem bylo její nižší
využití při výrobě v elektrárně Hodonín.
Produkce velkých vodních elektráren činila 1 012 GWh, tedy meziročně o 7 GWh méně, kde
nejvýznamnější pokles výroby zaznamenaly elektrárny Lipno a Slapy.
Investiční výstavba
V oblasti klasické energetiky pokračovaly přípravné, projektové a realizační práce pro zajištění akcí
souvisejících s obnovou zařízení a maximalizací bezpečnosti provozu, účinnosti a ekologie výroby,
prioritně pak akcí umožňujících provoz zdrojům i po roce 2020, kdy vejdou v platnost nové limity BREF
(používané při vydávání integrovaných povolení znečišťovatelům).
Instalovaný výkon
K 30. 6. 2018 provozovala Skupina ČEZ v České republice klasické výrobní zdroje s celkovým
instalovaným výkonem 8 930,6 MW (uhelné elektrárny a teplárny 6 192,9 MW, paroplynové elektrárny
844,9 MW, vodní a přečerpávací elektrárny 1 892,8 MW).
Zahájení dvouletého zkušebního provozu nového zdroje hnědouhelné elektrárny Ledvice znamenalo
v porovnání se stavem k 30. 6. 2017 celkové navýšení instalovaného výkonu o 660 MW. K drobnému
snížení instalovaného výkonu došlo z důvodu demontáže a ukončení licence u fotovoltaické elektrárny
Dukovany (-10 kW).
Předpokládaná situace ve výrobě elektřiny v roce 2018
V klasických uhelných elektrárnách je v roce 2018 předpokládána výroba ve výši 25,5 TWh. Nižší
výroba bude zejména v elektrárnách Mělník III a Dětmarovice, vyšší je naopak předpokládána
v elektrárnách Ledvice 4 a Tušimice.
Výroba vodních elektráren je očekávána na stejné úrovni jako v roce 2017.
Výroba a prodej tepla
V I. pololetí 2018 bylo ze zdrojů Skupiny ČEZ v České republice dodáno odběratelům celkem 9 719 TJ
tepla, což představovalo 5% pokles objemu (549 TJ) oproti stejnému období roku 2017. Hlavní důvod
spočíval v menším objemu dodávek tepla ze zdroje společnosti Energotrans.
Předpokládaná situace ve výrobě tepla v roce 2018
Celková výroba tepla pro teplárenské účely je nadále očekávána na úrovni roku 2017, což představuje
cca 21 tis. TJ.
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Výroba – TE – jaderná energetika
Bezpečnost provozovaných jaderných elektráren
Jaderné elektrárny společnosti ČEZ byly provozovány v souladu s právními předpisy pro oblast
využívání jaderné energie a byly plněny podmínky platných povolení. Jejich provoz měl a má
zanedbatelný vliv na životní prostředí i obyvatelstvo. Systémy fyzické ochrany obou jaderných
elektráren jsou udržovány na stupni 1 ze 4. Pokračovala implementace požadavků nového atomového
zákona i jeho prováděcích vyhlášek.
V návaznosti na novou jadernou legislativu byla vyhlášena Politika bezpečnosti v jaderných aktivitách,
jejímž cílem je ochrana lidí a životního prostředí před účinky ionizujícího záření, a to prostřednictvím
bezpečného provozu jaderných zařízení ČEZ. Součástí této politiky je každoroční vyhodnocení,
aktualizace a realizace Plánů zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren. Vyhodnocení a aktualizace
probíhá v dubnu každého roku a jsou předkládány SÚJB.
Jaderná elektrárna Dukovany
Od ledna 2018 jsou všechny čtyři bloky provozovány na základě Rozhodnutí Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost, kterými udělil souhlasy s provozem bloků s podmínkami, jejichž plnění je
průběžně kontrolováno a dokladováno.
Pro další provoz elektrárny jsou postupně realizovány modernizační práce na systémech souvisejících
s radiační ochranou – kompletní rekonstrukce Systému elektronické osobní dozimetrie a rekonstrukce
systému radiační kontroly objektu zpracování radioaktivních odpadů a pokračuje několikaletá
modernizace podružných rozvaděčů.
V dubnu se konalo historicky první součinnostní cvičení Armády České republiky, Policie České
republiky a ČEZ, a. s., jehož cílem byla příprava na obranu a ochranu objektů důležitých pro obranu
státu, v tomto případě přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, jejíž vodní nádrž je zdrojem chladicí
vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany.
V květnu proběhlo cvičení „Událost na ÚRAO“, které mělo ověřit schopnost zaměstnanců pohybujících
se v areálu Úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO) vyrozumět o události příslušná pracoviště Jaderné
elektrárny Dukovany.
V květnu a v červnu proběhla cvičení „Radiační nehoda s využitím prostředků DAM“, při kterých byla
ověřena činnost personálu při zapojení prostředků DAM (diverzních a mobilních) pro likvidaci události
a s tréninkem použití prostředků DAM.
Jaderná elektrárna Temelín
Od začátku roku se naplno rozběhly práce na periodickém hodnocení bezpečnosti (PSR ETE 20),
které je realizováno v desetiletých intervalech. PSR (Periodic Safety Review) je mezinárodně široce
aplikovaný nástroj k důkladnému posouzení stavu klíčových oblastí ovlivňujících bezpečnost
a specifikaci technických a organizačních zlepšení, která by měla být provedena, aby byly vyřešeny
případně identifikované neshody od současných národních a mezinárodně uznávaných
bezpečnostních standardů a zvyklostí.
V květnu byla doplněna rezerva jaderného paliva, která nyní umožní v případě výpadku dodávek
paliva provozovat jadernou elektrárnu minimálně dva roky.
V dubnu se konalo havarijní cvičení „Řešení radiační nehody a ekologické události“ se zapojením
regionálního krizového centra WANO (Moskva).
V květnu se konala dvě havarijní cvičení. První celoareálové cvičení proběhlo se zapojením Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost. Součástí bylo procvičení ukrytí všech pracovníků v areálu s výjimkou
operátorů, personálu zdravotního střediska a kuchyně a také cvičný výjezd mobilních monitorovacích
skupin, které trénovaly odběr vzorků a měření radioaktivity v okolí elektrárny. Námětem druhého bylo
„Řešení radiační nehody – pád velkého dopravního letadla“, jehož cílem bylo prověřit činnost
organizace havarijní odezvy Jaderné elektrárny Temelín po dopadu velkého dopravního letadla přímo
do areálu elektrárny.
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Výroba elektřiny
Jaderné elektrárny vyrobily za I. pololetí 2018 elektřinu v objemu 14 851 GWh, tj. meziročně
o 975 GWh více. Z toho Jaderná elektrárna Dukovany vyrobila o 1 555 GWh více, zejména díky
stabilizaci výroby po zvýšených kontrolách svarových spojů, a Jaderná elektrárna Temelín o 580 GWh
méně v důsledku plánované odstávky na počátku roku 2018.
Investiční výstavba
Jaderná elektrárna Dukovany (EDU)
V Jaderné elektrárně Dukovany pokračovaly během I. pololetí práce na akcích zahájených
v předchozích letech zaměřené na zvyšování jaderné bezpečnosti a nutnou obnovu zařízení. Zároveň
byly zahajovány investiční přípravné, realizační a dokončovací práce, které souvisejí s modernizací,
stabilizací, bezpečností a účinností výroby ve vazbě na prodloužení provozu. Probíhaly též přípravné
práce a výběrová řízení na projektech za účelem naplnění legislativních požadavků daných
novelizovaným atomovým zákonem.
Jaderná elektrárna Temelín (ETE)
V jaderné elektrárně Temelín pokračovaly v I. pololetí práce na projektech z předchozích let, byly
zahajovány investiční přípravné, realizační a dokončovací práce na akcích se zaměřením na
zvyšování jaderné bezpečnosti, za účelem naplnění legislativních požadavků daných novelizovaným
atomovým zákonem, nebo za účelem nutné obnovy zařízení.
Nové jaderné zdroje (NJZ) v lokalitách Dukovany a Temelín
Byly zpracovány dokumenty „Postup přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách
Dukovany a Temelín“ a „Analýza vybraných investorských modelů výstavby nových jaderných zdrojů
a způsobu jejich financování“. Tyto materiály byly projednány na 9. zasedání stálého vládního výboru
pro jadernou energetiku dne 17. 5. 2018. Následovat bude zpracování jednotlivých úkolů a předložení
návrhu způsobu investičního zajištění a způsobu financování NJZ na zasedání vlády a v prosinci by
vláda měla rozhodnout o dalším postupu přípravy projektů NJZ.
V případě projektu NJZ EDU byl jako optimální termín pro dokončení výstavby nového bloku
v Dukovanech určen rok 2035. Bylo zahájeno zpracování posudku k dokumentaci EIA. Uskutečnily se
mezivládní konzultace s Německem a Rakouskem. Proběhlo veřejné projednávání EIA pro NJZ EDU
v Maďarsku v Budapešti a veřejné diskuse v Rakousku ve Vídni a v Německu v Mnichově. Veřejné
projednání EIA pro NJZ EDU v České republice proběhlo v Třebíči dne 19. 6. 2018. Zpracováván je
návrh obsahového naplnění jednotlivých kapitol dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
souboru staveb, průběžně jsou připravovány podklady pro zanesení záměru NJZ EDU, vč.
souvisejících a vyvolaných investic mimo lokalitu do všech stupňů územně plánovacích dokumentací.
V případě projektu NJZ ETE jsou plněny podmínky plynoucí ze získaného stanoviska EIA. Probíhá
aktualizace podkladů pro žádost o umístění zdrojů ETE 3 a ETE 4. Připravována je koncepce zajištění
inženýrsko-technické podpory pro fázi přípravy projektu, která bude připravena v návaznosti na
vládou zvolený investorsko-obchodní model. Pokračuje spolupráce s ČEPS a naplňování smlouvy
o smlouvě budoucí a spolupráce s krajským úřadem Jihočeského kraje a státním podnikem Povodí
Vltavy. Zpracováván je návrh obsahového naplnění jednotlivých kapitol dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení, průběžně jsou připravovány
podklady pro změnu územního plánu obce Temelín a probíhá aktualizace podkladů pro žádost
o umístění zdrojů ETE 3 a ETE 4.
Instalovaný výkon
V jaderných elektrárnách zůstal instalovaný výkon Skupiny ČEZ k 30. 6. 2018 meziročně beze změny,
tj. 4 290 MW (Dukovany 2 040 MW, Temelín 2 250 MW).
Předpokládaná situace ve výrobě elektřiny v roce 2018
V jaderných elektrárnách je očekáváno celkové zvýšení výroby na 29,8 TWh, tj. o 1,5 TWh více oproti
roku 2017, který byl ovlivněn dokončováním kontrol svarů a s tím spojenými delšími odstávkami bloků.
Kladně se též projevilo zkrácení plánované odstávky 1. bloku elektrárny Temelín, v rámci které došlo
k navýšení dosažitelného výkonu o 2 MW e.
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V Jaderné elektrárně Temelín probíhá standardní odstávka 2. bloku související s výměnou jaderného
paliva, v jejímž rámci bude také rekonstruováno odvodnění vysokotlakého dílu turbíny odložené z roku
2017. Tato rekonstrukce předpokládá navýšení dosažitelného výkonu 2. bloku o 2 MW e.
V Jaderné elektrárně Dukovany proběhnou v roce 2018 odstávky na výměnu paliva. Nad tyto
standardní práce budou u všech bloků realizovány kroky k dalšímu zefektivnění provozu. U 1. a 2.
bloku bude dále provedena rekonstrukce podružných rozvaděčů a u 4. bloku pravidelná osmiletá
revize turbín a generátorů.
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Výzkum a vývoj
V jaderné oblasti se uskutečnilo provedení zkoušek a analýz segmentů povlakových trubek paliva
ozářených v aktivní zóně reaktoru s cílem získání podrobnějších informací o chování těchto materiálů.
Realizace dalšího projektu, testování zvýšeného zahuštění cirkulační chladící vody na Jaderné
elektrárně Dukovany, povede ke snížení spotřeby vody pro provoz energetických bloků. V oblasti
nejaderné energetiky pak jde o pilotní spektrometrické měření spalovací komory pro zlepšení flexibility
a emisních parametrů spalovacího procesu v práškových kotlích.
Byly zahájeny dva projekty Technologické agentury ČR (TA ČR) zaměřené na realizaci opatření pro
snížení emisí rtuti v uhelných elektrárnách a na získání informací o stabilitě ocelí využívaných
v moderních energetických blocích. Pokračovala účast na řešení dvou rozsáhlých projektů TA ČR,
podpořených v programech Centra kompetence, zaměřených na diagnostické metody parních turbín
a na energetické využití odpadů.
Začalo rovněž řešení projektu McSafe, který využívá simulační metody Monte Carlo pro pokročilé
simulace aktivní zóny lehkovodních jaderných reaktorů.
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Trading
Obchod s elektřinou a dalšími energetickými komoditami
Obchod s elektřinou a dalšími energetickými komoditami v jednotlivých evropských zemích, kde
působí Skupina ČEZ, je centrálně zajišťován mateřskou společností ČEZ. Jedná se o následující
činnosti:
 prodej elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích na velkoobchodních trzích, včetně aktivního
dispečinku,
 prodej podpůrných služeb poskytovaných zdroji Skupiny ČEZ,
 obstarávání elektřiny a zemního plynu za účelem prodeje koncovým zákazníkům, obstarávání
emisních povolenek pro vlastní spotřebu,
 obchodování na vlastní účet.
V I. pololetí roku 2018 společnost ČEZ pokračovala v obchodování v rámci aktivního dispečinku, který
zahrnuje vnitrodenní obchodní optimalizaci výrobních pozic Skupiny ČEZ napříč evropskými trhy
s elektřinou včetně optimalizace mimo pracovní dobu. Do aktivního dispečinku spadají obchodní
operace motivované využíváním flexibility výrobních zdrojů Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ je jako
každý účastník trhu subjektem zúčtování, který je odpovědný za odchylku a za její finanční vypořádání
s operátorem trhu. ČEZ usiluje o minimalizaci nákladů na odchylky způsobené neplánovanými
výpadky zdrojů nebo nepřesností predikcí prostřednictvím aktivního dispečinku, plánování rezerv
a dispečerského řízení výrobních zdrojů společnosti.
Společnost ČEZ byla dále poskytovatelem podpůrných služeb pro operátora přenosové soustavy
v České republice.
V I. pololetí roku 2018 prodávala společnost ČEZ elektřinu na léta 2019 až 2024 zejména
prostřednictvím standardních produktů (roční, čtvrtletní, měsíční) na mimoburzovním trhu nebo
na burzách. Elektřinu prodávala také na spotových burzách a vnitrodenních platformách. Na
velkoobchodních trzích prováděla zajišťovací obchody pro budoucí prodej elektřiny z vlastní výroby,
zajišťovací obchody pro budoucí obstarání elektřiny pro koncové odběratele a dokupovala elektřinu
v případě výpadku vlastních zdrojů.
Předmětem obchodování na vlastní účet jsou především tradiční komodity pro ČEZ, a. s., jako
elektřina nebo emisní povolenky, které jsou obchodovány jak na OTC trzích, tak na energetických
burzách, např. na evropské burze EEX (European Energy Exchange) v Lipsku. Mezi další
obchodované komodity se řadil zemní plyn obchodovaný jako futures produkty na mezinárodní burze
ICE (Intercontinental Exchange) Londýn, evropské EEX a na dalších obchodních platformách.
V neposlední řadě obchoduje ČEZ s černým uhlím produkty typu futures na mezinárodní burze ICE
Londýn a na OTC trhu s komoditními uhelnými swapy. V I. pololetí roku 2018 obchodoval také opce
s podkladovým aktivem elektřina, plyn, emisní povolenky EUA a s finančním vypořádáním ropu.
V I. pololetí roku 2018 obchodoval ČEZ na vlastní účet na většině trhů EU a dále ve Švýcarsku
a elektřinu rovněž v Srbsku.
Společnost ČEZ rozšířila tradingové aktivity o nové trhy, například Slovinsko, Belgii, Chorvatsko
a Litvu. Kromě elektřiny, se kterou obchoduje v 19 zemích, obchoduje také se zemním plynem,
černým uhlím, ropnými produkty a emisními povolenkami.
Na všechny tradingové a obchodní aktivity existují konkrétní rizikové rámce, které definují povolené
produkty, časový horizont, protistrany a zejména tržní a kreditní mantinely a limity na bázi stop-loss
(uzavření pozice při dosažení určité ztráty), value at risk, current credit exposure (okamžitá kreditní
angažovanost) a future credit exposure (budoucí kreditní angažovanost). Dodržování limitů je denně
kontrolováno a jejich případné překročení řešeno podle příslušného rizikového rámce.
Obchodování na vlastní účet podléhá od roku 2011 též regulaci ze strany Evropské unie v důsledku
regulace velkoobchodních trhů.

Tým Provoz v České republice
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Polsko
Podnikatelské prostředí v energetice
Zákon o kapacitním trhu
Zákon o kapacitním trhu zavedl v prosinci 2017 podporu ve formě dodatečných odměn (kapacitních
plateb) pro energetické společnosti za to, že po dobu stanovenou ve smlouvě, bude-li to nutné např.
v případě nedostatku elektřiny, budou elektrárny schopny dodat potřebnou kapacitu.
Vláda předpokládá, že energetické společnosti s takto stanoveným dodatečným příjmem budou moci
financovat modernizaci nebo výstavbu nových jednotek. Záměrem je umožnit, aby s růstem velikosti
investice rostla doba, na kterou může elektrárna smlouvu získat - stávající zdroje na 1 rok,
modernizované na 5 let a nové na 15 let. Dlouhodobé smlouvy budou také uděleny jednotkám
s nízkými emisemi CO2 a těm, které dodávají dostatečné množství tepla pro lokální a městské
systémy vytápění.
Elektrárny Skupiny ČEZ v Polsku – Skawina a Chorzów – vstoupily do registru kapacitního trhu pro
stávající a plánované jednotky. V případě elektrárny Skawina byly certifikovány tři stávající
turbogenerátory s indikovanou kapacitou 285 MW brutto / 240 MW netto. Zároveň byla přihlášena
plánovaná výrobní jednotka OCGT (Open Cycle Gas Turbine – plynová turbína s otevřeným cyklem)
ve Skawině (indikovaný výkon 200 MW brutto / 197 MW netto). Pro elektrárnu Chorzów byly
certifikovány dva bloky, každý o výkonu 113 MW brutto / 102 MW netto.

Podpora pro kogeneraci
Dne 20. dubna 2018 skončily veřejné konzultace k návrhu zákona o nové podpoře kogenerace.
Očekávané datum platnosti zákona je 1. ledna 2019. Navrhovaný mechanismus podpory předpokládá
přípravu oddělených předpisů pro nové a modernizované jednotky - pro instalace s výkonem od 1 MW
do 50 MW (v podobě aukčního systému formou "pay-as-bid“, kde nabízející obdrží cenu, za kterou
nabízel), pro stávající a modernizované jednotky s výkonem od 1 MW do 50 MW (v podobě prémie
stanovené každoročně formou vyhlášky). Jednotky s výkonem menším než 1 MW obdrží podporu
formou feed-in-premium, tedy příplatku nad tržní cenu. Podpora pro zdroje s výkonem nad 50 MW
bude stanovena Energetickým regulačním úřadem individuálně pro konkrétní zdroj. Podpora jednotek
s výkonem nad 300 MW musí být schválena Evropskou komisí.
Dle současné interpretace Energetického regulačního úřadu účast v kapacitním trhu eliminuje
možnost účastnit se systému podpory kogenerace, a to jak pro nové, tak i pro stávající výrobní
jednotky.

Působení týmu Provoz v Polsku
Výroba elektřiny
V uhelných elektrárnách Skupiny ČEZ v Polsku bylo v I. pololetí 2018 vyrobeno 1 283 GWh elektřiny,
tj. o 32 GWh (+3 %) více než ve stejném období roku 2017. Malá vodní elektrárna Borek Szlachecki
vyprodukovala 2,1 GWh elektřiny a malá vodní elektrárna Skawinka pak 0,7 GWh elektřiny.

Výroba tepla
V I. pololetí 2018 dodaly polské elektrárny Chorzów a Skawina 3 138 TJ tepla, tedy o 332 TJ (o cca
10 %) méně než ve stejném období roku 2017, což bylo způsobeno především klimatickými
podmínkami.

Investiční výstavba
Největší část investičních výdajů byla směrována do denitrifikace elektrárny Skawina.
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Instalovaný výkon
Společnosti Skupiny ČEZ v Polsku vlastnily k 30. 6. 2018 výrobny s instalovaným výkonem 680,9 MW,
z čehož 678,4 MW připadalo na uhelné elektrárny a 2,5 MW na elektrárny vodní. Nedošlo zde k žádné
meziroční změně.

Předpokládaná situace ve výrobě elektřiny v roce 2018
Výroba elektřiny v polských elektrárnách Skupiny ČEZ je pro rok 2018 očekávána v objemu 2,8 TWh.

Předpokládaná situace ve výrobě tepla v roce 2018
Celkový dodaný objem tepla je předpokládán ve výši 5,5 tis. TJ.

Tým Provoz v Polsku
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Ostatní země

Slovensko
Připravovaný nový jaderný zdroj Jaslovské Bohunice
Projektový tým v současnosti řeší především dílčí projekt změn legislativy s cílem vypracování návrhů
změn právních předpisů pro umožnění územního řízení nového jaderného zdroje bez znalosti
konkrétního projektu z důvodu uplatnění Závěrečného stanoviska EIA do dubna 2023.

Turecko
Podnikatelské prostředí v energetice je uvedeno v kapitole Tým Rozvoj v Turecku.
Společnost Akenerji provozuje moderní paroplynovou elektrárnu Egemer s instalovaným výkonem
904 MW. V elektrárně bylo v I. pololetí 2018 vyrobeno 1 870 GWh elektřiny, v roce 2017 to za stejné
období bylo 2 050 GWh.
Společnost Akenerji dále provozuje 7 vodních elektráren s instalovaným výkonem 289 MW a park
větrných elektráren s instalovaným výkonem 28 MW. V I. pololetí 2018 bylo v obnovitelných zdrojích
vyrobeno 517 GWh elektřiny, z toho ve vodních elektrárnách 475 GWh a ve větrných elektrárnách
42 GWh. To představuje navýšení o 130 GWh oproti stejnému období roku 2017, kdy obnovitelné
zdroje vyrobily 387 GWh.

Předpokládaná situace ve výrobě elektřiny v roce 2018
Výroba elektrárny Egemer za rok 2018 se očekává v objemu 3,9 TWh. Meziroční pokles je dán
předpokládanou nižší výrobou v souvislosti s plánovanými odstávkami. Výroba v obnovitelných
zdrojích je očekávána ve výši cca 0,8 TWh, z toho na vodní elektrárny připadá 0,7 TWh a na větrné
elektrárny 0,1 TWh.

Pozn.: Turecké společnosti jsou konsolidovány ekvivalenční metodou, a proto není jejich výroba ani
instalovaný výkon zahrnut v souhrnných číslech za Skupinu ČEZ.
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TÝM ROZVOJ
Nabízet zákazníkům širokou paletu produktů a služeb zaměřených na jejich energetické potřeby
a posílit a konsolidovat pozici v Evropě – tedy naplnění druhé a třetí strategické priority Skupiny ČEZ –
je hlavním úkolem týmu Rozvoj. Zaměřuje se na růst a inovace prostřednictvím organického
a akvizičního růstu v oblasti energetických služeb (ESCO) a obnovitelných zdrojů energie.
Mezi cílové země patří jak Česká republika, tak i ostatní evropské země blízké z pohledu
geografického i regulatorního, především tedy Německo, Francie, Rumunsko, Slovensko, Polsko
a další země střední a západní Evropy. Nepostradatelnou součást činnosti týmu představuje příprava
distribučních sítí na budoucí podobu energetiky s vysokým podílem decentrální výroby elektřiny.
V neposlední řadě náleží k úkolům týmu Rozvoj investice investičního fondu Inven Capital do
příležitostí a technologií v raném stádiu tak, aby Skupina ČEZ vytvářela perspektivní pozice
v budoucím energetickém prostředí.

Tým Rozvoj

47

Česká republika
Podnikatelské prostředí v energetice
Energetický trh v České republice je plně liberalizován a svého dodavatele elektřiny si mohou zvolit
všichni zákazníci včetně domácností. Existuje funkční burza elektřiny (PXE) a operátor trhu zajišťující
fungování trhu. Cena distribuce elektřiny je regulována.
V I. pololetí 2018 v oblasti regulace cen v energetice Energetický regulační úřad zveřejnil:
•

Zásady cenové regulace

Energetický regulační úřad zveřejňuje v souladu s § 19a odst. 9 energetického zákona č. 458/2000
Sb., zásady cenové regulace, které stanovují postupy regulace cen související služby
v elektroenergetice a související služby v plynárenství pro regulační období a způsoby stanovení cen
pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční
soustavy a operátora trhu. Stávajícím zásadám cenové regulace pro období 2016 – 2018 byla
prodloužena účinnost až do 31. prosince 2020.
Dále byly novelizovány některé vyhlášky:
•
•

Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování energie z podporovaných zdrojů
Vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Tým Provoz v České republice.
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Distribuce
Distribuce elektřiny
Distribuci elektřiny ve Skupině ČEZ v České republice zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, která
v I. pololetí 2018 zprostředkovala dodávku elektřiny zákazníkům v objemu 18,3 TWh. To je ve stejné
výši jako za srovnatelné období roku 2017. Z pohledu jednotlivých napěťových hladin došlo k nárůstu
na hladině vysokého napětí o 0,2 TWh, na hladině velmi vysokého napětí nastal pokles o 0,1 TWh
a stejné snížení se projevilo taktéž na hladině nízkého napětí, kde hlavní důvod poklesu spotřeby
představoval vliv vyšší průměrné teploty v roce 2018.
K 1. lednu 2018 byla uskutečněna fúze společností ČEZ Distribuce a ČEZ Distribuční služby,
nástupnickou společností je ČEZ Distribuce. Tímto krokem byl završen vznik jedné velké distribuční
společnosti a naplněny regulatorní požadavky.

Investiční výstavba
Investice společnosti ČEZ Distribuce směřovaly v I. pololetí 2018 převážně do distribučních sítí na
všech napěťových hladinách a dále do rekonstrukcí transformoven. Část investic se uskutečnila do
staveb vyvolaných požadavky zákazníků.
Společnost ČEZ Distribuce se spolupodílela na projektu Technologické agentury České republiky
„Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivé zásobování oblastí elektrickou energií“, který byl
úspěšně dokončen. Jeho úkolem bylo nalézt co nejspolehlivější řešení k zajištění dodávky elektřiny
pro napájení kritické infrastruktury (zdravotnických zařízení, záchranných složek atd.) v Praze, pokud
dojde k rozsáhlému výpadku přenosové soustavy.

Předpokládaná situace v distribuci elektřiny na rok 2018
V roce 2018 předpokládá společnost ČEZ Distribuce dodávku elektřiny zákazníkům v objemu 36 TWh.

Tým Rozvoj v České republice
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Prodej
Prodej elektřiny a zemního plynu
V I. pololetí roku 2018 nabízela společnost ČEZ Prodej koncovým zákazníkům v České republice
elektřinu, zemní plyn a s nimi spojené služby.
Elektřinu i zemní plyn si zákazníci v České republice mohou objednat formou dodávky komodity
samotné (Smlouva na dodávku elektřiny nebo zemního plynu), kdy si zákazník zajistí služby distribuce
přímo u příslušného distributora samostatnou Smlouvou na dodávku distribučních služeb. Mnohem
rozšířenější je však forma tzv. sdružené dodávky v podobě Smlouvy o sdružené dodávce pro
příslušnou komoditu, v jejímž rámci zajišťuje ČEZ Prodej zákazníkovi nejen dodávku příslušné
komodity, ale i dodávku distribučních služeb poskytovaných distributorem v souladu s legislativně
stanovenými podmínkami.
V zájmu naplnění celoevropských pravidel liberalizace trhu s elektřinou se Skupina ČEZ stala první
energetikou v České republice, která plně oddělila obsluhu klientů prodeje a klientů distribuce.
Současně s rozdělením byl v ČEZ Prodej zaveden nový informační systém, který navíc lépe
zabezpečí řešení požadavků vyplývajících z rozšiřování produktové nabídky pro zákazníky.
V I. pololetí 2018 činil prodej elektřiny koncovým zákazníkům 8 919 GWh a zemního plynu
3 094 GWh.

Prodej služeb a energetická řešení v oblasti decentralizované energetiky (ESCO)
Společnost ČEZ ESCO sdružuje odbornou a obchodní kapacitu Skupiny ČEZ v oblasti energetických
úspor, decentralizovaných zdrojů, osvětlení a dalších energetických produktů. Zaměřuje se na tvorbu
integrovaných nabídek pro business zákazníky (firemní klientelu), malé a střední podniky a veřejný
sektor. Nabízí řešení energetických potřeb zákazníků zejména na decentrální úrovni s důrazem na
nové technologie, efektivní využití energie a integrované nabídky produktů. Devízou ČEZ ESCO jsou
řešení a služby připravované pro zákazníky „na klíč“.
Jednotlivé produkty a služby realizačně zajišťují dceřiné společnosti ČEZ ESCO: ČEZ Energo, ČEZ
Energetické služby, EVČ, ENESA, ČEZ Solární, Energocentrum Vítkovice, AZ KLIMA, ČEZ LDS, ČEZ
Bytové domy, KART, AirPlus, HORMEN CE.
ČEZ ESCO dále rozvíjí své aktivity se zaměřením na komerční produkty a služby projektu
Elektromobilita a Smart City.
Tržby skupiny ESCO z nekomoditních produktů za I. pololetí 2018 činily 2,4 mld. Kč.

Prodej ostatních produktů a služeb (mobilní telefony, pojištění atd.)
ČEZ Prodej je jedničkou na českém trhu prodeje komodit domácnostem. Vedle nabídky dodávek
elektřiny a plynu se také věnuje dalším službám spojeným s moderní energetikou. Dodává na klíč
střešní fotovoltaické elektrárny vybavené bateriovými systémy i systémy akumulace do vody, zároveň
tyto elektrárny projektuje, stará se o jejich provoz, vyřizuje licence a poskytuje zákazníkům dotační
poradenství v rámci programu Nová zelená úsporám. Dále ČEZ Prodej nabízí kompletní řešení pro
vytápění: poradenství a projektování renovace vytápění v domácnosti, instalaci kondenzačních kotlů
nebo tepelných čerpadel. Pro poskytnutí komplexní služby pak prostřednictvím služby ČEZ Servis
vytápění zajišťuje pravidelný servis kotle, kontrolu spalinové cesty a asistenční služby, a to pro
všechny majitele kotlů. ČEZ Prodej je také exkluzivním dodavatelem chytrého termostatu bavorské
společnosti tado° na českém trhu.
Mimo služby spojené přímo s energetikou nabízí ČEZ Prodej i další, doplňkové služby. Je
plnohodnotným virtuálním mobilním operátorem s vlastní produktovou nabídkou „MOBIL OD ČEZ“.
Rozsahem poskytovaných služeb se řadí do kategorie tzv. středních virtuálních operátorů, přičemž
s více než 80 tisíci SIM kartami v portfoliu patří ČEZ Prodej mezi největší virtuální mobilní operátory
v ČR. Pojišťovací a asistenční služby využívalo k červnu 2018 více než 276 tis. zákazníků, z toho
pojištění asistenčních služeb 216 tis. zákazníků a pojištění neschopnosti platit zálohy za energie při
nemoci či ztrátě zaměstnání 60 tis. zákazníků.
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Předpokládaná situace v prodeji elektřiny, zemního plynu a ostatních produktů na rok
2018
V roce 2018 očekává společnost ČEZ Prodej oproti roku 2017 mírný pokles dodaného objemu
v segmentu domácností. K 1. 6. 2018 byly zvýšeny ceny v hlavním ceníku Elektřina na neurčito,
a to z důvodu významného nárůstu velkoobchodních cen elektřiny, za které ji ČEZ Prodej nakupuje.
Ke dni 1. 9. 2018 dojde v rámci projektu „Rozdělení odštěpením sloučením“ k převodu smluvních
vztahů s individuálně obsluhovanými zákazníky (B2B) ze společnosti ČEZ Prodej na společnost ČEZ
ESCO. Tato změna probíhá formální změnou dodavatele z ČEZ Prodej na ČEZ ESCO. Cílem této
aktivity je zkvalitnit úroveň služeb a péče o individuálně obsluhované zákazníky, a to v rámci jedné
společnosti zaměřené na tento segment, kterou bude ČEZ ESCO. Veškeré obchodní i cenové
podmínky pro dotčené zákazníky zůstávají stejné. Součástí projektu je také nastavení funkčního ICT
systému.
Na trhu se zemním plynem předpokládá Skupina ČEZ v roce 2018 pozitivní vývoj a plánuje navýšit
dodaný objem svým koncovým zákazníkům v České republice.
Na trhu s dalšími produkty předpokládá ČEZ Prodej v roce 2018 udržet získanou pozici a poskytnout
zákazníkům v České republice co nejlepší servis.
V oblasti ESCO je ve II. pololetí 2018 naplánována fúze společnosti EASY POWER do ČEZ LDS.
Pokračovat bude projekt sloučení společností EVČ s.r.o. a ENESA a.s. pod jednu značku. Tímto
spojením dojde nejen k vyřešení interní konkurence v rámci skupiny ESCO, protože obě společnosti
pracují na velmi podobných projektech, ale především ke spojení dvou fungujících entit, které umožní
využít kompetencí a silných stránek obou společností k vytvoření silného zázemí pro rozvoj nových
služeb.
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Výroba
Výroba elektřiny – nová energetika
V I. pololetí 2018 dosáhla výroba elektřiny ve zdrojích společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond
v České republice celkem 199 GWh, tj. o 9 GWh více než za stejné období roku 2017. Vodní
elektrárny vyrobily 121 GWh, sluneční 72 GWh, větrné 5 GWh a bioplynové 2 GWh elektřiny.
Největší meziroční nárůst výroby byl zaznamenán ve vodních elektrárnách v důsledku nadprůměrných
hydrologických podmínek v zimních měsících. Po odstávce malé vodní elektrárny Brno-Kníničky
z důvodu opravy rychlouzávěru v roce 2017 navýšila tato elektrárna meziročně výrobu o 2,1 GWh.

Investiční výstavba
Vodní elektrárny a OZE
V elektrárnách společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond probíhaly v I. pololetí 2018 modernizační
investice. Jejich číselné vykazování probíhá až po obdržení faktur.

Instalovaný výkon
K 30. 6. 2018 provozoval ČEZ OZ uzavřený investiční fond v České republice výrobní zdroje
s celkovým instalovaným výkonem 202,2 MW (vodní elektrárny 68,3 MW, fotovoltaické 125,2 MW,
větrné 8,2 MW a bioplynové 0,5 MW).
V porovnání se stavem k 30. 6. 2017 se celkový instalovaný výkon zvýšil o cca 1 MW díky nárůstu
výkonu malých vodních elektráren Brno-Kníničky (+428 kW) a Hracholusky (+488 kW).

Předpokládaná situace ve výrobě elektřiny v roce 2018
V roce 2018 je očekávána výroba z obnovitelných zdrojů ve výši 348 GWh, což by znamenalo
meziroční pokles o 11 GWh. Největší podíl výroby připadne na malé vodní elektrárny, kde je
předpoklad výroby ve výši 208 GWh, což by znamenalo o 7 GWh méně než v roce 2017, zejména
vlivem celoroční odstávky MVE Hradec Králové z důvodu probíhající modernizace. Výroba ve
fotovoltaických elektrárnách je očekávána ve výši 128 GWh, tj. o 4 GWh menší než v roce 2017.
Výroba z větrných elektráren by měla dosáhnout 9 GWh.
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Investice do nových technologií
Inven Capital
Ke dni 1. 2. 2018 se uskutečnila přeměna z Inven Capital, investiční fond, a.s. na akciovou společnost
s proměnným základním kapitálem Inven Capital, SICAV, a.s. Důvodem bylo naplnění podmínek pro
poskytnutí 50 mil. EUR od Evropské investiční banky (EIB) na společné investice do začínajících
inovativních evropských firem zaměřených na tzv. novou energetiku. Ta zahrnuje mimo jiné oblast
energetické účinnosti, distribuovanou výrobu energie, flexibilitu výroby energie (tj. zdroje se
schopností rychlé změny objemu produkce, které tak budou schopny rychle reagovat na nesouvislou
výrobu obnovitelných zdrojů) a skladování energie, produkty orientované na zákazníka, čistou
dopravu a chytrá města (smart cities).
Inven Capital, SICAV, a.s. (dále jen „Inven“) je akciovou společností s proměnným základním
kapitálem a má zřízeny 2 podfondy: Inven Capital-Podfond A a Inven Capital-Podfond B. Základní
kapitál společnosti Inven činí 2 mil. Kč a vlastníkem zakladatelských akcií je ČEZ, a. s. Investiční akcie
Podfondu A vlastní Skupina ČEZ, investiční akcie Podfondu B vlastní EIB.
Inven se zaměřuje především na růstové investiční příležitosti v pokročilejší fázi rozvoje („later-stage
growth“) s obchodním modelem prokázaným prodeji a s výrazným růstovým potenciálem. Vedle
finančního zhodnocení investic přináší Inven Skupině ČEZ přístup k technologiím unikátním
z celosvětového pohledu a business modelům, které již ovlivňují či dříve nebo později významně
ovlivní energetiku v ČR a jejím okolí. Navíc ČEZ aktivně spolupracuje s portfoliovými firmami Inven,
a to jak formou prodeje jejich výrobků svým zákazníkům (sonnen, tado), tak formou pilotních projektů
(SunFire).
Tým Invenu ročně posoudí až 500 potenciálních investičních příležitostí z celé Evropy a z nich zhruba
10 % postoupí do fáze detailní analýzy, přibližně 5 až 6 z nich je předloženo investičnímu výboru a cca
2 až 3 se ročně realizují. Od svého založení Inven investoval do pěti firem a do londýnského fondu
ETF (The Environmental Technologies Fund) a má proinvestovánu více než čtvrtinu svého
investičního rámce. Jedná se o čtyři německé a jednu francouzskou společnost:
sonnen – výrobce inteligentních bateriových systémů zajišťujících skladování energie ze solárních
panelů a dalších obnovitelných zdrojů,
SunFire – vývoj a výroba technologii palivového článku, který dokáže přeměnit palivo na elektřinu
a teplo, ale také naopak elektřinu zpět na vodík a další plyny (Power-to-Gas),
tado – evropský lídr nabízející chytré řízení teploty v domácnosti na základě polohy a zvyklostí
uživatele,
Cloud&Heat Technologies – projektant, stavitel a provozovatel energeticky a nákladově
nejúspornějších distribuovaných a centralizovaných datových center s využitím vodou chlazených
serverů, jejichž teplo se využívá k vytápění budov a ohřevu teplé užitkové vody,
VU LOG – globální lídr v poskytování technologií pro sdílenou mobilitu (carsharing) ekologických aut
ve městě,
V prvním pololetí roku 2018 podfondy Invenu navýšily investice ve stávajících portfoliových
společnostech sonnen, SunFire, ETF a tado.

Podpora inovací
ČEZ, a. s., je zakládajícím členem kooperační platformy I2US, sdružující zejména inovativní,
vzájemně si nekonkurující utility. Ambicí platformy I2US je akcelerace inovací pro využití obchodních
příležitostí a řešení problémů zákazníků a odvětví energetiky. Hlavním nástrojem spolupráce je sdílení
inovačních příležitostí a zkušeností z implementace nových služeb, produktů, obchodních modelů
a způsobů spolupráce s partnery.
Společnost ČEZ pokračuje ve spolupráci s nizozemským akcelerátorem start-upů Rockstart, kde
se v roli partnera zúčastnila již třetího kola programu Smart Energy. V rámci půlročního programu
podporovaného významnými subjekty z komerční praxe se 9 až 10 nejlepších vybraných start-upů
z oblasti energetiky snažilo upevnit svůj obchodní potenciál a rozšířit svoje know-how tak, aby
se po konci programu staly žádanými obchodními partnery na trhu.
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Elektromobilita
Skupina ČEZ se v oblasti elektromobility zaměřila primárně na rozšiřování sítě veřejných dobíjecích
stanic. K 30. 6. 2018 jich provozovala v ČR celkem 110, z toho bylo 54 rychlodobíjecích stanic (DC)
a 56 stanic normálního dobíjení (AC). S nárůstem počtu provozovaných dobíjecích stanic se zvyšuje
i počet partnerů projektu Elektromobilita ČEZ, a to jak na straně soukromých subjektů, tak i na straně
subjektů státní správy a samospráv. I nadále úspěšně pokračovala spolupráce se společnostmi
ARRIVA CITY a PASSERINVEST GROUP.
K výstavbě významným způsobem přispívá podpora ze dvou projektů financovaných z evropského
programu Connecting Europe Facility (CEF). Dohromady by mělo vzniknout 102 rychlodobíjecích
stanic (DC) a navíc dvě lokality, z nichž každá bude vybavena kombinací obnovitelného zdroje,
akumulace a trojice dobíjecích stanic. Ve všech případech budou DC rychlodobíjecí stanice umístěny
v blízkosti hlavních silničních tahů TEN-T (transevropská dopravní síť).
Skupina ČEZ souběžně v oblasti elektromobility nabízí prostřednictvím společnosti ČEZ ESCO
širokou paletu souvisejících služeb a produktů pro firmy, municipality a kraje. Jde například o návrh
a instalaci dobíjecích stanic na klíč, wallboxy, kabely pro dobíjení, elektrifikaci automobilových flotil,
platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů. Samosprávám nabízí
Skupina ČEZ realizaci a provoz dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrhy konceptu elektromobility
pro jednotlivá města a regiony. V oblasti elektromobility probíhá rozvoj jak na platformě Národního
akčního plánu čisté mobility (NAP CM), tak i na platformě nově podepsaného Memoranda
o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice mezi vládou ČR a Sdružením
automobilového průmyslu.
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Německo
Podnikatelské prostředí v energetice
Obnovitelné zdroje jsou v Německu považovány za nejdůležitější zdroj energie a jejich další
rozšiřování je ústředním pilířem přechodu na nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku, tzv.
Energiewende. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny plynule narůstá.
Od roku 2017 je systém podpory obnovitelných zdrojů energie založen na pravidelně vyhlašovaných
aukcích, ve kterých je určujícím kritériem pro získání podpory nejnižší nabídka.
Na rok 2018 byly naplánovány celkem 4 aukce na výstavbu pevninských větrných zdrojů (únor,
květen, srpen, říjen). Oproti předchozím aukčním kolům v roce 2017 došlo v roce 2018 ke změně
pravidel pro komunitní projekty, které disponovaly oproti jiným aktérům řadou výhod. Nově musí
komunitní společnosti, stejně jako jiní účastníci, prokázat udělení environmentálního povolení podle
Spolkového zákona na ochranu proti imisím (BImSchG). V rámci první aukce bylo vybráno 83
úspěšných projektů s celkovým instalovaným výkonem 709 MW (původně vyhlášený alokovatelný
objem činil 700 MW). Ve druhé aukci byla udělena podpora 111 projektům o celkovém instalovaném
výkonu 604 MW, ovšem poprvé od zahájení mechanismu výběrového řízení nebyl přidělen celkový
vyhlášený objem (670 MW).
Termíny pro aukce na výstavbu solárních zdrojů byly pro rok 2018 stanoveny na únor, červen a říjen.
V rámci prvního aukčního kola bylo podáno celkem 79 nabídek o objemu 546 MW, což výrazně
překročilo alokovaný objem 200 MW. Ve druhém kole bylo podáno 59 nabídek (360 MW). Spolková
agentura pro sítě udělila v obou kolech podporu celkem 28 projektům o objemu 183 MW.

Působení Skupiny ČEZ v Německu
Revidovaná strategie vstupu na trhy s obnovitelnými zdroji je zaměřena na hlavní technologie tohoto
segmentu. ČEZ se soustředí zejména na pozemní větrné elektrárny včetně menších projektů
s instalovaným výkonem do 20 MW, přičemž využívá stávající know-how. Německo jako země se
stabilním regulatorním prostředím a systémem podpory je pro rozvoj OZE klíčovým trhem. S ohledem
na vývoj na trhu s developovanými projekty cílí ČEZ zejména na development pevninských větrných
elektráren.
Dosažení vytyčených cílů podporuje dceřiná společnost CEZ Deutschland GmbH sídlící v Hamburku.
Prostřednictvím CEZ Deutschland GmbH je ČEZ členem předních energetických asociací sdružujících
podniky podél celého hodnotového řetězce průmyslu obnovitelných zdrojů a je zapojen do činnosti
jejich pracovních skupin.
V srpnu 2017 Skupina ČEZ majetkově vstoupila do skupiny Elevion – specialisty na instalace,
modernizace a rekonstrukce energetických zařízení v komerčních a průmyslových budovách –
sdružující experty zabývající se budováním, optimalizací a údržbou elektrických a mechanických
instalací pro průmyslové zákazníky a budovy a instalací a správou automatizovaných systémů
pro řízení tepelných výkonů se zaměřením na úsporu tepla. Elevion je zavedená značka na
německém ESCO trhu a jeden z největších poskytovatelů komplexních energetických služeb v této
zemi.
Potenciál dynamického růstu Skupiny ČEZ v oblasti ESCO je umocněn závazkem států EU
k významným úsporám energie do roku 2030. Investiční náklady na splnění EU direktivy o energetické
účinnosti do roku 2030 (odvozené z vývoje HDP) odhadujeme v Německu na cca 600 mld. EUR.
Vysoká poptávka po ESCO službách v budoucnu je zaručena primárně atraktivitou pro zákazníky,
kterým nové technologie přinášejí větší komfort a moderní funkcionality a navíc se zaplatí samy
z úspor (nepotřebují dotace).
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Výroba elektřiny
V I. pololetí roku 2018 vyrobily německé větrné elektrárny Skupiny ČEZ 142 GWh elektřiny, za stejné
období roku 2017 (při nižším instalovaném výkonu). se jednalo o 97 GWh elektřiny.

Instalovaný výkon
Instalovaný výkon zdrojů Skupiny ČEZ – pevninských parků větrných elektráren – dosahoval
k 30. 6. 2018 hodnoty 133,5 MW, což znamenalo oproti stavu k 30. 6. 2017 navýšení o 35,4 MW.

Předpokládaná situace ve výrobě elektřiny v roce 2018
Výroba elektřiny v německých elektrárnách Skupiny ČEZ je v roce 2018 plánována v objemu
316 GWh.

Prodej – ESCO služby
Skupina Elevion koupila v květnu 2018 německou společnost Kirschbaum & Rohrlack GmbH
poskytující služby v oblasti automatizace budov. V červenci koupila Skupina ČEZ německou skupinu
Kofler Energies zabývající se širokým spektrem ESCO služeb.
Skupina ČEZ německý trh nadále monitoruje za účelem identifikace potenciálních budoucích
investičních příležitostí ve všech segmentech svého podnikání.
V I. pololetí 2018 dosáhly tržby německých ESCO společností Skupiny ČEZ z nekomoditních produktů
4,7 mld. Kč.

Předpokládaná situace v prodeji ESCO služeb
Odhaduje se, že stavební investice po zohlednění inflace v Německu porostou v roce 2018 o 2,6 %.
Obzvláště ve výrobním sektoru se očekávají zvýšené investice do zajištění energetických dodávek
a optimalizace a snížení spotřeby energie. Z toho důvodu se Skupina ČEZ chce v Německu
prostřednictvím skupiny Elevion či separátní akviziční platformy zaměřovat kromě oblasti
energetického a mechanického zařízení budov také na decentrální výrobu energie, např. na
kogenerační jednotky.
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Francie
Podnikatelské prostředí v energetice
Zákon o energetické transformaci pro zelený růst určuje záměr navýšit podíl obnovitelných zdrojů
na konečné hrubé spotřebě energie v roce 2020 na 23 % a do roku 2030 na 32 %. Současně stanovil
cíl snížit do roku 2025 podíl jaderného sektoru na výrobě elektřiny ze 75 % na 50 %, který vláda
odložila do roku 2030 nebo 2035. Do konce roku 2018 bude předložen přesný plán pro uzavření 7-25
reaktorů.
Ústředním nástrojem pro strategické řízení energetické transformace a upřesnění rozvojových cílů
jednotlivých energetických sektorů je tzv. víceletý energetický program (zkratka PPE). V polovině
března francouzská vláda otevřela veřejnou konzultaci o budoucím energetickém směřování
k programu 2019, do konce června bylo možné vyjádřit stanovisko zvláště k navýšení instalovaného
výkonu obnovitelných zdrojů a zabezpečení dodávek pro dané období. Stát diskutuje PPE se všemi
aktéry, zejména pak se společnostmi, v nichž je akcionářem. Změna nadcházejícího programu se
záměrem přesně stanovit energetické cíle by měla být hotova do konce roku 2018.
V zemi funguje mechanismus podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Výrobci jsou přímo
vystaveni tržním signálům, obdrží příjmy z přímého prodeje elektřiny na trhu a zároveň jsou chráněni
kompenzační prémií vyplácenou do referenční výše.
Na rok 2018 jsou plánovány celkem 2 aukce na výstavbu pevninských větrných zdrojů (červen,
prosinec). V rámci první aukce konané v prosinci 2017 bylo vybráno 22 úspěšných projektů
s celkovým instalovaným výkonem 508 MW. Průměrná nabídková cena aukčního kola dosáhla
6,54 ct/kWh. Nejvíce úspěšných projektů pocházelo z oblastí Hauts-de-France (227 MW), Centre-Val
de Loire (72 MW) a Pays de la Loire (70 MW). Výsledky aukce konané v červnu 2018 nejsou dosud
známy.
V lednu 2018 byly představeny závěry pracovní skupiny, která měla za úkol navrhnout zjednodušení
a konsolidaci pravidel pro pevninskou větrnou energetiku s cílem snížit administrativní zátěž, zajistit
lepší přístup k finanční podpoře a zlepšit fiskální pobídky související s těmito projekty. Uvedení
představených zjednodušení do praxe je očekáváno v druhé polovině roku 2018.

Působení Skupiny ČEZ ve Francii
Investiční výstavba
Skupina ČEZ v první polovině roku 2018 postoupila v developmentu portfolia 9 větrných farem, které
v roce 2017 převzala od renomované německé developerské společnosti ABO Wind.
Veškerá nezbytná povolení pro výstavbu a provoz první farmy větrných elektráren, Aschères-leMarché s instalovaným výkonem 13,6 MW, již nabyla právní moci. Zahájení stavebních prací je
očekáváno již ve II. pololetí roku 2018. Dalších několik projektů se blíží k podobnému milníku
v pokročilé fázi developmentu.
Skupina ČEZ se v souladu s naplňováním strategie pro obnovitelné zdroje nadále ve Francii zajímá
právě o projekty ve fázi developmentu v řádu stovek MW instalovaného výkonu.

Ostatní aktivity
Společnost Inven Capital ze Skupiny ČEZ vlastní minoritní podíl ve francouzské společnosti VU LOG
se sídlem v Nice, jež je globálním lídrem v poskytování technologií pro sdílenou mobilitu (autopartage)
ekologických aut ve městech. Společnost nabízí komplexní Software-as-a-Service platformu
umožňující provozovatelům služby sdílení automobilů poskytovat služby svým koncovým zákazníkům.
Klientelu společnosti VU LOG tvoří provozovatelé v různých zemích světa.

Tým Rozvoj ve Francii
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Polsko
Podnikatelské prostředí v energetice
Polský energetický trh je téměř plně liberalizován. Ceny velkoobchodního trhu jsou založeny
na tržních podmínkách. Regulována je výše tarifů elektřiny pro domácnosti a distribuční poplatky. Na
trhu s teplem jsou ceny založeny na tarifním systému a každý rok vyžadují schválení Energetického
regulačního úřadu.
Cílový podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové hrubé spotřebě elektřiny pro rok 2020
činí 15 %.
Začátkem června 2017 představilo Ministerstvo energetiky záměry novelizace zákona o obnovitelných
zdrojích energie (OZE). Dne 29. června 2018 Senát přijal bez pozměňovacích návrhů novelu zákona
o OZE ze dne 7. června 2018, kterým se mění zákon o obnovitelných zdrojích energie a některé další
zákony. Nové předpisy vstoupily v účinnost dne 14. července 2018. Účinnost novelizovaných zákonů
umožňuje Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) vyhlásit aukce pro obnovitelné zdroje. ERÚ má za
povinnost vyhlásit aukci nejpozději 30 dnů před datem jejího konání. Uskutečnění první aukce se
předpokládá na podzim tohoto roku.
Rok 2018 byl třetím rokem, kdy efektivně fungoval zákon o investicích v oblasti větrných elektráren
související s rozvojem větrné energetiky v Polsku. V rámci přijaté novelizace zákona o OZE se měnily
i další zákony, včetně zákona o investicích v oblasti větrných elektráren. Změny v novelizovaném
zákoně nejsou z pohledu zbývajících projektů Skupiny ČEZ v Polsku nijak zásadní.
Zákon o energetické účinnosti změnil systém tzv. bílých certifikátů a uložil podnikatelům a veřejným
orgánům povinnosti realizace řešení zvyšující energetickou účinnost a konkurenceschopnost. Nařízení
pozitivně ovlivňuje stav přírodního prostředí a počet investic do úspor energie a přispívá
k ekonomickému a účinnějšímu využívání energie.

Působení Skupiny ČEZ v Polsku
Prodej
Prodej elektřiny a zemního plynu
Prodejem elektřiny i zemního plynu koncovým zákazníkům v Polsku se zabývá společnost CEZ Trade
Polska sp. z o.o. Za I. pololetí 2018 společnost dodala svým zákazníkům ze segmentu
velkoodběratelé a podnikatelský maloodběr 1 394 GWh elektřiny, což představuje meziroční pokles
o 63 GWh. Za I. pololetí 2018 dodala společnost zákazníkům 445 GWh zemního plynu
(za I. pololetí roku 2017 dodala 180 GWh), signifikantní meziroční růst byl způsoben získáním nových
zákazníků.
Prodej ESCO služby
Společnost CEZ ESCO Polska založená v roce 2016 má v současné době již fungující organizační
strukturu a nabízí ESCO produkty. Společnost navázala několik partnerských vztahů s lokálními
společnostmi pro rozvoj energeticky úsporných projektů na polském trhu. V současné době se CEZ
ESCO Polska aktivně účastní ve veřejných a průmyslových výběrových řízení v segmentech
veřejného osvětlení a energetické efektivity. Skupina ČEZ dále poskytuje ESCO služby
prostřednictvím společnosti OEM Energy. Společnost OEM Energy je jedním z lídrů na polském trhu
se solárními panely, nabízející modernizaci a instalaci solárních termických a fotovoltaických panelů,
bojlerů a tepelných čerpadel.
Dále Skupina ČEZ koupila společnost Metrolog (100% podíl), která je předním výrobcem kompaktních
teplárenských rozvoden na polském trhu, nabízí komplexní realizaci investic v oblasti tepelné energie
a výstavbu systémů úpravy vody.
V I. pololetí 2018 dosáhly tržby z nekomoditních produktů 0,7 mld. Kč (z toho Metrolog 0,2 mld. Kč).

Předpokládaná situace v prodeji elektřiny, zemního plynu a ESCO služeb v roce 2018
Celkový dodaný objem elektřiny v roce 2018 je předpokládán ve výši 2,7 TWh. U zemního plynu se
předpokládá dodávka 0,8 TWh a u tepla 5,5 tis. TJ.
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Skupina ČEZ polský trh nadále monitoruje za účelem identifikace potenciálních budoucích investičních
příležitostí ve všech segmentech svého podnikání a očekává další akvizice společností se zaměřením
na oblast energetických úspor na polském trhu.

Tým Rozvoj v Polsku
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Rumunsko
Podnikatelské prostředí v energetice
Liberalizace trhu byla v případě podnikatelského segmentu zákazníků dokončena v roce 2013
a v případě domácností ke dni 1. 1. 2018. V současné době jsou všichni spotřebitelé elektřiny
oprávněni vybrat si svého dodavatele na volném trhu.
Výroba z obnovitelných zdrojů je v Rumunsku podporována prostřednictvím tzv. zelených certifikátů.
Na základě přijaté vládní vyhlášky vstoupila dne 31. 3. 2017 v platnost nová pravidla upravující
podporu výroby z obnovitelných zdrojů. V důsledku nové právní úpravy došlo k prodloužení doby
obchodovatelnosti zelených certifikátů, vydaných od 1. 4. 2017, z jednoho roku až do 31. 3. 2032.
Další změnou bylo zafixování ceny zelených certifikátů a prodloužení doby obchodovatelnosti
v minulosti odložených certifikátů, jakož i prodloužení doby, po kterou budou tyto certifikáty znovu
přidělovány, a to v průběhu osmi let počínaje od 1. 1. 2018. Vládní nařízení bylo platné a účinné,
nicméně formálně muselo být ještě potvrzeno rumunským parlamentem. Parlament vládní nařízení
formou novely zákona schválil dne 26. 6. 2018, rumunský prezident podepsal dne 18. 7. 2018. Dne
20. 7. 2018 byla novela zákona zveřejněna ve věstníku.

Skupina ČEZ v Rumunsku
Výroba elektřiny
Větrné elektrárny Fântânele a Cogealac jsou v souladu s platnou legislativou oprávněny být zapojeny
do schématu podpory výroby z obnovitelných zdrojů a získávat zelené certifikáty za svoji produkci
elektřiny. Pro rok 2018 mají příděl ve výši 1 zeleného certifikátu, rokem 2017 skončilo období podpory
ve výši 2 zelených certifikátů.
Parky větrných elektráren Fântânele a Cogealac vyrobily v I. pololetí 2018 elektřinu v objemu
593 GWh, což představovalo meziroční pokles o 60 GWh. Hlavní vliv na snížení objemu výroby oproti
I. pololetí roku 2017 měly horší povětrnostní podmínky.
Malé vodní elektrárny společnosti TMK Hydroenergy Power S.R.L. v lokalitě Reşiţa v I. pololetí 2018
vyrobily 46 GWh elektřiny.

Investiční výstavba
V I. pololetí 2018 směřovaly investice zejména do obnovování jednotlivých komponent turbín parků
větrných elektráren Fântânele a Cogealac a do pořízení jeřábu pro účely zajištění oprav vlastními
zdroji.
V I. pololetí 2018 nebyly realizovány žádné významné investice na vodních elektrárnách společnosti
TMK Hydroenergy Power S.R.L.

Instalovaný výkon
K 30. 6. 2018 vlastnily společnosti Skupiny ČEZ v Rumunsku výrobní zdroje s instalovaným výkonem
622 MW (větrné elektrárny 600 MW, vodní elektrárny 22 MW).

Předpokládaná situace ve výrobě elektřiny v roce 2018
Za celý rok 2018 je očekávána výroba 1,2 TWh ve větrných elektrárnách a 0,1 TWh ve vodních
elektrárnách.

Distribuce elektřiny
Distribuční společnost Distributie Energie Oltenia S.A. v I. pololetí 2018 distribuovala elektřinu
v celkovém objemu 3 407 GWh, což znamenalo meziroční nárůst o 110 GWh.
Tarify pro regulovaný segment distribuce účinné od 1. ledna 2018 byly zveřejněny rumunským
regulačním úřadem v prosinci 2017. Průměrný distribuční tarif se snížil o více než 5 %. Sazby byly
sníženy potřetí za sebou. V předchozím roce regulační úřad snížil distribuční tarify v průměru o 4,5 %.
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Postupné snižování cen je důsledkem nižší než plánované míry inflace a korekcí za vyšší objem
distribuované elektřiny v předchozích letech.
V roce 2019 začne podle očekávání nové pětileté regulační období. Nová metodika pro výpočet
povolených výnosů pro distribuční společnosti je nyní připravována v rámci společné diskuse
s rumunskými úřady. Předpokládá se, že metodika bude aktualizována v září formou legislativní
novely, která stanoví postup uznávání investic, výpočtu návratnosti dlouhodobých aktiv a uznávání
provozních nákladů pro všechny rumunské distribuční společnosti.

Investiční výstavba
Investiční náklady směřovaly zejména do distribučního majetku a do nových elektroměrů.

Předpokládaná situace v distribuci elektřiny v roce 2018
Objem distribuované elektřiny koncovým zákazníkům se v roce 2018 předpokládá ve výši 6,9 TWh.

Prodej
Prodej elektřiny a zemního plynu
V I. pololetí 2018 prodala společnost CEZ Vanzare S.A. koncovým zákazníkům elektřinu v objemu
1 642 GWh, což představovalo meziroční pokles o 72 GWh. Zároveň dodala společnost stávajícím
i novým koncovým zákazníkům zemní plyn v objemu 608 GWh, což znamenalo meziroční nárůst
o 452 GWh.

Prodej – ESCO služby
Dne 3. srpna 2018 byla založena nová společnost CEZ ESCO ROMANIA S.A. V současné době
probíhá analýza potenciálních akvizičních cílů v oblasti energetických služeb.

Předpokládaná situace v prodeji elektřiny, zemního plynu v roce 2018
Prodej elektřiny koncovým zákazníkům je očekáván v objemu 3,5 TWh. Odhadovaný objem dodávky
zemního plynu v roce 2018 činí 1,4 TWh.

Tým Rozvoj v Rumunsku
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Bulharsko
Podnikatelské prostředí v energetice
Zákazníci mají možnost vybrat si svého dodavatele energií na otevřeném trhu a sjednat si dodávky
za neregulované ceny od roku 2016. Domácnosti a podnikatelé připojení k síti nízkého napětí však
přesto většinou setrvávají v režimu chráněných zákazníků a jsou zpravidla zásobováni energií
za regulované ceny stanovené regulátorem – Komisí pro energetickou a vodní regulaci (KEVR).
Úspěšné dokončení liberalizace je významně ohrožováno chybějící sekundární legislativou,
omezeným portfoliem produktů na bulharské energetické burze (BNEB, angl. IBEX – Independent
Bulgarian Energy Exchange), existencí křížových dotací a tlakem vlády na udržení nízkých cen energií
pro domácnosti.
Dne 1. 7. 2018 vstoupil v platnost aktualizovaný energetický zákon přinášející řadu změn. Zejména jde
o povinný nákup elektřiny na ztráty přímo přes burzu za tržní ceny, navýšení povinné jistiny pro
obchodníky s elektrickou energií a povinnost regulátora schvalovat prodej energetického majetku
v případě, že vlastnický podíl přesahuje 20 %.

Působení Skupiny ČEZ v Bulharsku
V rámci transparentně vedeného prodejního procesu byla dne 23. 2. 2018 uzavřena smlouva o prodeji
se společností Inercom. Jedná se o prodej sedmi firem: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ
Razpredelenie Bulgaria, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oreshets a Bara
Group. Transakce podléhá schválení Komise pro ochranu hospodářské soutěže v Bulharsku, která
formálně zahájila řízení dne 26. 6. 2018 a dne 19. 7. 2018 zveřejnila na svých webových stránkách
rozhodnutí o zamítnutí prodeje bulharských aktiv ČEZ společnosti Inercom. Proti rozhodnutí byla dne
30. 7. podána správní žaloba ze strany společnosti Inercom a dne 1. 8. podala proti rozhodnutí
správní žalobu společnost ČEZ, a. s.
Po celé řadě zásahů bulharských institucí poškozujících podnikání společností ČEZ v Bulharsku
zahájil ČEZ již v roce 2016 mezinárodní investiční arbitráž s Bulharskou republikou dle smlouvy
o Energetické chartě z důvodů neochránění investice. Arbitrážní nárok není předmětem prodeje
a arbitráž je vedena nadále ze strany ČEZ, a. s.

Výroba elektřiny
Výroba elektřiny probíhala v I. pololetí 2018 jen ve fotovoltaické elektrárně Orešec a její výše dosáhla
3,1 GWh, což znamenalo mírný pokles o 2 % oproti stejnému období I. poloviny roku 2017.
V I. pololetí 2018 neproběhly žádné investice do bulharských výrobních aktiv.

Instalovaný výkon
Z důvodu prodeje uhelné elektrárny Varna a prodeje části zařízení elektrárny na zplyňování biomasy
Bara se instalovaný výkon Skupiny ČEZ k 30. 6. 2018 meziročně snížil z 1 266,7 MW na 5,0 MW.

Distribuce elektřiny
Dne 1. 7. 2018 vydal bulharský regulátor KEVR cenové rozhodnutí, které je účinné od 1. 7. 2018 do
30. 6. 2019.
Cenové rozhodnutí nemá zásadní negativní dopad do očekávaných výsledků za II. pololetí. Regulátor
však ani nadále neuznává skutečnou výši technologických ztrát v síti a část nákladů na ztráty tak
nesou distribuční společnosti.
Distribucí elektřiny se v Bulharsku zabývá společnost CEZ Razpredelenie Bulgaria AD, která
v I. pololetí 2018 distribuovala koncovým zákazníkům elektřinu v celkovém objemu 4 891 GWh, tj.
meziročně o 85 GWh méně.
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Investiční výstavba
Investice v oblasti distribuce směřovaly hlavně do zvyšování kvality distribuční sítě, výměny
elektroměrů, kritické infrastruktury v Sofii a nových připojení do distribuční sítě. Dále pak byly
vynakládány investice na povinný výkup distribučních aktiv (buyouts).

Předpokládaná situace v distribuci v roce 2018
Za celý rok 2018 očekává Skupiny ČEZ objem distribuované elektřiny ve výši 9,5 TWh.

Prodej elektřiny
V prodeji elektřiny je očekávána rostoucí míra konkurence na liberalizované části trhu.
Společnost CEZ Elektro Bulgaria AD prodala v I. pololetí 2018 koncovým zákazníkům celkem
3 173 GWh elektřiny, což znamenalo meziroční pokles o 83 GWh.
CEZ Trade Bulgaria EAD prodal na volném trhu v I. pololetí 2018 koncovým zákazníkům 2 180 GWh
elektřiny, tedy meziročně o cca 354 GWh více. Důvodem nárůstu bylo úspěšné získávání nových
zákazníků, kteří přecházejí z regulovaného na volný trh.

Prodej – ESCO služby
V Bulharsku byla v roce 2017 založena společnost CEZ ESCO Bulgaria EOOD, která se zabývá
realizací energetických projektů pro koncové zákazníky na bulharském trhu.

Předpokládaná situace ve výrobě a prodeji elektřiny v roce 2018
V roce 2018 je očekáván objem vyrobené elektřiny ve výši 6,1 GWh, objem elektřiny dodané
zákazníkům společností CEZ Elektro Bulgaria ve výši 6,0 TWh a objem elektřiny dodané společností
CEZ Trade Bulgaria EAD větší než 4,1 TWh.

Tým Rozvoj v Bulharsku
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Turecko
Podnikatelské prostředí v energetice
V červnu 2018 proběhly předčasné parlamentní a prezidentské volby, jejímž vítězem se stal
dosavadní prezident R. T. Erdoğan a jeho strana AK Parti. Výsledek voleb vedl k transformaci
parlamentní demokracie v prezidentský politický systém, jak to umožňuje úprava ústavy, která byla
schválena v referendu těsnou většinou v roce 2017. Moc je výrazněji soustředěna do rukou
prezidenta, který po zrušení funkce premiéra sestavil vládu. Po dvou letech byl v zemi ukončen
výjimečný stav.
Za prvních 6 měsíců roku 2018 oslabila turecká lira o 21 % a k 30. 6. 2018 činil kurs 4,6 TRY/USD,
přičemž v I. pololetí 2018 oslabila nejvíce na cca 4,9 TRY/USD. Následně turecká lira významně
oslabila, ke dni 24. 8. 2018 kurs činil 6,01 TRY/USD. Depreciující lira působí negativně na
hospodaření tureckých společností, které jsou financovány úvěry denominovanými v amerických
dolarech.
Mezinárodní finanční instituce snižují predikce růstu HDP na příští rok a investiční rating země zůstává
v kategorii spekulativní. Ratingová agentura Standard & Poor's přistoupila 1. května 2018
k neplánovanému snížení ratingu Turecka z BB na BB-, a to z důvodu rostoucích obav ohledně
negativního vývoje inflace (v červnu 2018 meziročně 15,39 %, v květnu 2018 meziročně 12,15 %),
dlouhodobé depreciace a volatility turecké liry a zásahů státu do nezávislosti centrální banky. Po
dalším poklesu kursu turecké liry snížila dne 17. 8. agentura Standard & Poor's rating Turecka o další
bod na B+, stabilní výhled zůstal nezměněn.

Působení Skupiny ČEZ
Distribuce elektřiny
Oblast distribuce elektřiny je v Turecku zajišťována regulovanými regionálními distribučními
společnostmi. Jednou z nich je Sakarya Elektrik Dagıtım A.Ş. (SEDAŞ), nepřímo ovládaná společností
ČEZ a jejím tureckým partnerem AKKÖK (prostřednictvím společného podniku Akcez Enerji A.Ş.).
Objem distribuované elektřiny koncovým zákazníkům za I. pololetí 2018 činil 4 473 GWh, což
znamenalo 1% nárůst oproti stejnému období roku 2017.

Investiční výstavba
Na základě schváleného pětiletého plánu směřovaly investice v oblasti distribuce především do
posilování kapacity a naplnění nových požadavků na připojení, do modernizace sítě a rovněž do
zajištění kontinuity a kvality dodávky elektřiny.

Prodej
Prodejní společnost Sakarya Elektrik Perakende Satis A.Ş. (SEPAŞ), ovládaná prostřednictvím
společného podniku Akcez Enerji A.Ş., prodává elektřinu koncovým zákazníkům zejména na
distribučním území SEDAŞ. Množství prodané elektřiny za I. pololetí 2018 činilo 6 654 GWh, což
představovalo 35% meziroční nárůst. Nárůst byl zčásti ovlivněn vyšší poptávkou a zčásti získáním
nových oprávněných zákazníků i mimo distribuční území.

Předpokládaná situace v distribuci a prodeji elektřiny v roce 2018
Pro rok 2018 je očekáván objem distribuované elektřiny ve výši 9,1 TWh a prodané elektřiny ve výši
13,7 TWh.
Pozn.: Turecké společnosti jsou konsolidovány ekvivalenční metodou, a proto není jejich výroba ani
instalovaný výkon zahrnut v souhrnných číslech za Skupinu ČEZ.
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Ostatní země
Slovensko
V I. pololetí 2018 pokračoval prodej elektřiny a zemního plynu zákazníkům ze segmentu velkoodběru
a malým a středním podnikům. Celková dodávka v I. pololetí roku 2018 za všechny segmenty
zákazníků dosáhla u elektřiny 977 GWh, tedy o 76 GWh více než ve stejném období roku 2017.
Hlavním důvodem byla vyšší ekonomická aktivita a spotřeba zákazníků napříč všemi segmenty.
Dodávka zemního plynu dosáhla v I. polovině roku 2018 výše 1 059 GWh, tj. v meziročním srovnání
o 616 GWh méně než před rokem. Hlavní důvody tvořily prodej zákaznického kmene v segmentu
domácností k 1. 12. 2017 a ztráta největšího zákazníka.
V oblasti ESCO služeb začaly být dále v roce 2018 aktivně nabízeny energetické služby pro zákazníky
z řad průmyslových podniků.

Maďarsko
V Maďarsku prodala v I. pololetí 2018 společnost CEZ Magyarország Kft. (CEZ Hungary Ltd.)
koncovým zákazníkům 758 GWh elektřiny, tedy o 27 % více než ve stejném období roku 2017.
Celkový dodaný objem v roce 2018 je předpokládán ve výši 1 442 GWh.
Prostřednictvím německé skupiny Elevion získala Skupina ČEZ 100% podíl v maďarských
společnostech TGS Engineering Kft. (v březnu 2018) a TFS Hungary Kft. (v červnu 2018) se sídlem
v Budapešti, které se specializují na společnosti, zejména německé, působící v maďarském
automobilovém průmyslu. Nabízejí jim plánování, realizaci a servis zařízení pro topení, chlazení
i ventilaci a instalatérské instalace.

Čína
V zemi působí dvě společnosti ze Skupiny ČEZ – jedna je součástí německé skupiny Elevion, druhá
francouzské skupiny VU LOG.

Itálie
V zemi působí jedna ze společností německé skupiny Kofler Energies.

Nizozemsko
Skupina ČEZ působí na velkoobchodním trhu s elektřinou a zemním plynem (obojí s fyzickým
i finančním vypořádáním). Jinak v zemi nevykonává vlastní podnikatelskou činnost. Tamní dceřiné
společnosti jsou holdingovými nebo financujícími společnostmi.

Ukrajina
Působení Skupiny ČEZ na Ukrajině je již ukončeno. V existující dceřiné společnosti CEZ Ukraine LLC
probíhá její likvidace.

Tým Rozvoj v ostatních zemích
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Česká republika
 1. 1. zanikla společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., fúzí se společností ČEZ
Distribuce, a. s.,
 1. 1. zanikla společnost ČEZ Inženýring, s.r.o., fúzí se společností ČEZ, a. s.,
 2. 1. společnost ČEZ ESCO, a.s., navýšila svůj podíl ve společnosti ENESA a.s., ze 75 % na
100 %,
 10. 1. společnost ČEZ, a. s., prodala 48% podíl ve společnosti Osvětlení a energetické
systémy a.s.,
 1. 2. proběhla transformace Inven Capital, investiční fond, a.s., na akciovou společnost
s proměnným základním kapitálem a související změna názvu na Inven Capital, SICAV, a.s.,
 1. 7. ČEZ Teplárenská, a.s., získala 100% podíl ve společnosti AYIN, s.r.o., která provozuje
centrální zásobování teplem v městě Nejdek na základě nájemní smlouvy do konce roku
2027.

Albánie
 1. 2. došlo k zániku společnosti Shared Services Albania Sh.A., její likvidací.

Itálie


31. 7. byl v rámci akvizice německé skupiny Kofler Energies získán 100% podíl ve společnosti
Kofler Energies Italia S.r.l.

Maďarsko
 9. 3. došlo k akvizici společnosti TGS Engineering Kft. 100% podíl společnosti vlastní
společnost ETS Efficient Technical Solutions GmbH ze skupiny Elevion,
 19. 6. a 28. 6. proběhla akvizice společnosti TFS Hungary Kft., výsledný 100% podíl na
společnosti vlastní ETS Efficient Technical Solutions GmbH ze skupiny Elevion.

Německo
 20. 6. byla založena společnost CEZ ESCO II GmbH, jejímž jediným společníkem je
nizozemská CEZ New Energy Investments B.V.,
 31. 7. došlo k akvizici 100% podílu v německé skupině Kofler Energies.

Nizozemsko
 1. 4. došlo k přejmenování společností CEZ Poland Distribution B.V. na CEZ Holdings B.V.,
 1. 4. došlo k přejmenování společnosti CEZ ESCO Poland B.V. na CEZ New Energy
Investments B.V.

Polsko
 31. 1. společnost CEZ ESCO Poland B.V. (nyní CEZ New Energy Investments B.V.) získala
100% podíl ve společnosti Metrolog sp. z o.o.,
 21. 2. došlo u společnosti OEM Energy sp. z o.o. ke zvýšení podílu Skupiny ČEZ z 50 % na
51 %,
 4. 5. se uskutečnila změna názvu společnosti Baltic Green X sp. z o.o. na CEZ Chorzów II sp.
z o.o.
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Rumunsko


3. 8. byla založena společnost CEZ ESCO ROMANIA S.A.

Slovensko
 10. 7. společnost ČEZ LDS s.r.o., dceřiná společnost ČEZ ESCO, a.s., koupila 100% podíl ve
společnosti TMT Energy, a.s.

Změny v majetkových účastech Skupiny ČEZ
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Valná hromada společnosti ČEZ
Jednání 26. řádné valné hromady ČEZ, a. s., bylo zahájeno 22. 6. 2018 a skončilo dne 23. 6. 2018.
Na svém jednání valná hromada mimo jiné:
-

vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za
rok 2017, Souhrnnou zprávu dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, Závěry
zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zprávu dozorčí rady a Zprávu výboru
pro audit o výsledcích činnosti,

-

schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., a konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2017,

-

schválila rozdělení zisku společnosti ČEZ za rok 2017 ve výši
a části nerozděleného zisku minulých let ve výši
takto:
- podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) vypočtený
z celkového počtu vydaných akcií
dividenda činí 33 Kč na jednu akcii před zdaněním.

5 105 174 054,40 Kč
12 648 487 992,60 Kč
17 753 662 047,00 Kč

-

určila auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., auditorem k provedení povinného auditu
pro účetní období kalendářního roku 2018,

-

pro rok 2019 schválila finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 110 mil. Kč,

-

vyslechla informaci o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ,

-

z dozorčí rady odvolala Václava Pačese, Petra Poláka a Roberta Šťastného,

-

zvolila nové členy dozorčí rady Otakara Horu, Lubomíra Lízala a Karla Tylla,

-

znovu zvolila Zdeňka Černého členem dozorčí rady s účinností od 28. 6. 2018,

-

znovu zvolila Andreu Lukasíkovou členkou výboru pro audit s účinností od 28. 6. 2018.
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Změny v orgánech společnosti ČEZ
Dozorčí rada
Členové dozorčí rady, jejichž členství vzniklo v I. pololetí 2018, respektive do uzávěrky
pololetní zprávy:
Otakar Hora

předseda dozorčí rady od 16. 8. 2018
člen dozorčí rady
(funkční období od 23. 6. 2018 do 23. 6. 2022)

Lubomír Lízal

člen dozorčí rady
(funkční období od 23. 6. 2018 do 23. 6. 2022)

Karel Tyll

člen dozorčí rady
(funkční období od 23. 6. 2018 do 23. 6. 2022)

Členové dozorčí rady, kteří byli zvoleni na další funkční období:
Zdeněk Černý

místopředseda dozorčí rady od 16. 8. 2018
člen dozorčí rady
zvolený valnou hromadou od 27. 6. 2014,
zvolený valnou hromadou (funkční období od 28. 6. 2018 do
28. 6. 2022)

Jitka Čermáková

členka dozorčí rady
zvolená valnou hromadou z řad zaměstnanců od 12. 4. 2017,
zvolená zaměstnanci (funkční období od 23. 1. 2018
do 23. 1. 2022)

Vladimír Hronek

člen dozorčí rady
zvolený zaměstnanci od 30. 9. 2010,
zvolený valnou hromadou z řad zaměstnanců od 1. 10. 2014,
zvolený zaměstnanci (funkční období od 23. 1. 2018
do 23. 1. 2022),
místopředseda dozorčí rady od 20. 3. 2013 do 11. 4. 2017,
místopředseda dozorčí rady od 27. 4. 2017 do 22. 1. 2018

Lubomír Klosík

člen dozorčí rady
zvolený valnou hromadou z řad zaměstnanců od 12. 4. 2017,
zvolený zaměstnanci (funkční období od 23. 1. 2018
do 23. 1. 2022)

Josef Suchánek

člen dozorčí rady
zvolený valnou hromadou z řad zaměstnanců od 12. 4. 2017,
zvolený zaměstnanci (funkční období od 23. 1. 2018
do 23. 1. 2022)

Členové dozorčí rady, jejichž členství zaniklo v I. pololetí 2018, respektive do uzávěrky
pololetní zprávy:
Václav Pačes

předseda dozorčí rady od 27. 6. 2014 do 21. 6. 2017
a od 29. 6. 2017 do 23. 6. 2018,
člen dozorčí rady od 20. 3. 2013 do 23. 6. 2018

Petr Polák

člen dozorčí rady od 25. 2. 2016 do 23. 6. 2018

Robert Šťastný

člen dozorčí rady od 29. 9. 2014 do 23. 6. 2018

Změny v orgánech společnosti ČEZ
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Výbor pro audit
Členové výboru pro audit, kteří byli zvoleni na další funkční období:
Andrea Lukasíková

členka výboru pro audit od 27. 6. 2014, znovu zvolená
s účinností od 28. 6. 2018 (funkční období do 28. 6. 2022)

Představenstvo
Členové představenstva, kteří byli zvoleni na další funkční období:
Tomáš Pleskač
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místopředseda představenstva od 26. 6. 2017,
člen představenstva od 26. 1. 2006,
znovu zvolený s účinností od 29. 1. 2018
(funkční období do 29. 1. 2022)
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Soudní spory a jiná řízení společností Skupiny ČEZ
Soudní spory
Česká republika
ČEZ, a. s.
1. Společnost ČEZ, a. s., eviduje spory minoritních akcionářů na určení přiměřenosti protiplnění při
výkupu účastnických cenných papírů
I) od roku 2006 proti společnosti ČEZ, a. s., a Severočeské doly a.s. V případě úspěchu
žalobců by celkový doplatek mohl spočívat v řádu stovek mil. Kč. Řízení se nachází
u soudu prvního stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
II) od roku 2006 proti společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., v rámci squeeze-outu ve
společnosti United Energy, a.s. V květnu 2018 usnesením soudu prvního stupně bylo
řízení pravomocně zastaveno v návaznosti na dohodu stran o narovnání. ČEZ
Teplárenská, a.s., není povinnou stranou k finančnímu dorovnání. Spor byl tímto ukončen.
2. Ultra Plus Holding Limited vede spor se společností ČEZ, a. s., o zaplacení částky ve výši
přesahující 196 mil. Kč s příslušenstvím z důvodu údajného zneužití dominantního postavení při
stanovení kupní ceny za dodávky hnědého uhlí (lignitu) a výše maximální slevy za vadné plnění
na základě žaloby podané v srpnu 2010. Soud prvního stupně žalobu zamítl. Řízení se nachází
u soudu druhého stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
3. Společnost ČEZ, a. s., vede spor s Odvolacím finančním ředitelstvím na základě správní žaloby
podané ve věci rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu o uložení pokuty ve výši
150 mil. Kč za porušení zákona o cenách při úhradě ceny za hnědé energetické uhlí dodávané
společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., v letech 2010, 2012 a 2013. Řízení se
nachází u soudu prvního stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
4. Lesy České republiky, s.p., vedou proti společnosti ČEZ, a. s., a některým jejím dceřiným
společnostem 30 soudních sporů na základě žalob podaných od roku 1999. Předmětem sporů je
uplatňovaný nárok na náhradu škod na lesních porostech způsobených provozní činností
společnosti ČEZ, a. s., a jejích dceřiných společností v letech 1997, 1999–2014. Celkový součet
požadovaných náhrad škod je 290 mil. Kč s příslušenstvím. Výsledek řízení nelze předjímat.
5. Společnost M8 Slovakia, spol. s r.o., vede proti společnosti ČEZ, a. s., spor o nezaplacení částky
4 mil. EUR s příslušenstvím na základě žaloby podané v roce 2013. Pohledávky, které byly
několikrát postoupeny, měly vzniknout na základě smlouvy o poskytnutí konzultačních
poradenských služeb z roku 2009 uzavřené v souvislosti s rumunským projektem CET Galati mezi
společnostmi ČEZ, a. s., a Boston Capital Services Ltd. Soud prvního stupně žalobu zamítl, soud
druhého stupně rozhodnutí potvrdil, Nejvyšší soud dovolání odmítl. Řízení se nachází u Ústavního
soudu ČR. Výsledek řízení nelze předjímat.
6. Společnost ČEZ, a. s., vede proti společnosti Walo Bertschinger AG se sídlem ve Švýcarsku spor
o odstranění vad díla spočívajícího v opravách vodní elektrárny Dlouhé Stráně a pro případ, že
vady nebudou na základě rozhodnutí žalovanou stranou odstraněny, o uhrazení částky ve výši
205 mil. Kč plus příslušenství na základě žaloby podané v roce 2016. Řízení se nachází
u obchodního soudu curyšského kantonu. Výsledek řízení nelze předjímat.
7. V insolvenčním řízení vedeném vůči společnosti PLP a.s. byla společností Teplárna Trmice, a.s.,
právním předchůdcem společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., přihlášena:
(i) nezajištěná pohledávka ve výši 191 mil. Kč, která představuje ztrátu vzniklou nezaplacením
dodané elektřiny, tepla a surové vody a
(ii) pohledávka ve výši téměř 29 mil. Kč představující uplatněnou smluvní pokutu.
V rámci přezkumných jednání proběhlých v první polovině roku 2011 byly obě tyto pohledávky
zjištěny. Podnik dlužníka PLP a.s. byl zpeněžen za částku 10 mil. USD. Výtěžek zpeněžení byl
v červenci 2013 vydán zajištěnému věřiteli. Uspokojení společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., v rámci
předmětného insolvenčního řízení je dosud nulové. Insolvenční řízení nebylo zatím skončeno.
Soudní spory a jiná řízení společností Skupiny ČEZ
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8. Společnost ČEZ, a. s., vede proti společnosti ŠKODA JS a.s. spor o zaplacení částky ve výši
611 mil. Kč s příslušenstvím na základě žaloby podané v roce 2016. Předmětem sporu je náhrada
škody ve formě ušlého zisku v důsledku vadně prováděných radiografických kontrol svarových
spojů v Jaderné elektrárně Dukovany. Řízení se nachází u soudu prvního stupně. Výsledek řízení
nelze předjímat.
9. Jedenáct nájemníků bytů vede se společností CIB RENT PÍSNICE s.r.o. spor o určení
vlastnického práva k nemovitým věcem v katastrálním území Písnice na základě žaloby podané
v roce 2017. Společnost ČEZ, a. s., vystupuje v řízení jako vedlejší účastník z titulu předchozího
vlastnického práva k nemovitostem. Dle tvrzení žalobců je vlastníkem nemovitých věcí Česká
republika. Soud prvního stupně žalobu zamítl. Řízení se nachází u soudu druhého stupně.
Výsledek řízení nelze předjímat.
10. Společnost ČEZ, a. s., vede spory s Odvolacím finančním ředitelstvím na základě správních žalob
podaných proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství ve věci úroku z neoprávněného
jednání správce daně ve vztahu k vrácenému přeplatku na dani darovací z emisních povolenek za
roky 2011 a 2012. Obdobné žaloby podala společnost ČEZ, a. s., také jako právní nástupce
společnosti Teplárna Trmice, a.s. Ve dvou případech byly žaloby zrušeny a tato řízení se
nacházejí u Nejvyššího správního soudu ČR v návaznosti na podané kasační stížnosti ze strany
Odvolacího finančního ředitelství. Zbývající dvě žaloby se nacházejí u soudu prvního stupně.
Výsledky řízení nelze předjímat.

ČEZ Distribuce, a. s.
11. Společnost SPR a.s. vede spor proti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o zaplacení částky
213 mil. Kč s příslušenstvím na základě žaloby podané v květnu 2013. Podstatou sporu je škoda,
která měla vzniknout z důvodu porušení povinností ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
v souvislosti s připojením FVE Dubí k distribuční soustavě. Řízení se nachází u soudu prvního
stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
12. Čtyři uživatelé lokální distribuční soustavy vedou proti společnosti ČEZ Distribuce soudní spory na
základě žalob podaných v letech 2015, 2016 a 2017. Podstatou sporu je požadavek na vydání
bezdůvodného obohacení spočívajícího v údajně nesprávně fakturované a ze strany uživatelů
lokální distribuční soustavy řádně hrazené složce ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů
spojených s podporou elektřiny ve vztahu k lokální (vlastní) spotřebě elektřiny v období od
1. 1. 2013 do 1. 10. 2013. Celkově je požadováno zaplatit částku přes 1 mld. Kč s příslušenstvím.
U dvou soudních sporů soud prvního stupně žaloby nepravomocně zamítnul, oba žalobci se
odvolali. V případě jednoho soudního sporu, soud prvního stupně v části žaloby vyhověl
a společnost ČEZ Distribuce se odvolala. V posledním ze sporů bylo řízení přerušeno. Výsledky
řízení nelze předjímat.
13. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., vede 3 spory se společností OTE, a.s., na vydání bezdůvodného
obohacení ve výši 7,6 mld. Kč s příslušenstvím spočívajícího v nesprávně fakturované a ze strany
ČEZ Distribuce, a. s., řádně hrazené složce ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených
s podporou elektřiny v období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013, a to na základě žalob podaných v roce
2016 a 2017. Soud prvního i druhého stupně řízení zastavil z důvodu nedostatku pravomoci věc
rozhodnout. V návaznosti na dvě podaná dovolání v jednom případě Nejvyšší soud ČR dovodil
příslušnost soudu k rozhodnutí ve věci. Výsledky řízení nelze předjímat.
14. ČEZ Distribuce, a. s., vede spor se společností ŠKO-ENERGO, s.r.o., o zaplacení více než
113 mil. Kč s příslušenstvím na základě žaloby podané v roce 2016. Předmětem sporu je
doplacení složky ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny za
období 1. 4. 2013 až 1. 10. 2013. Soud prvního i druhého stupně řízení zastavil z důvodu
nedostatku pravomoci věc rozhodnout. Řízení se po dovoláních podaných oběma účastníky
nachází u Nejvyššího soudu ČR. Výsledek řízení nelze předjímat.
15. V insolvenčním řízení vedeném vůči společnosti Česká energie, a.s., byla společností ČEZ
Distribuce, a. s., přihlášena nezajištěná pohledávka ve výši cca 138 mil. Kč spolu s příslušenstvím,
která vznikla nezaplacením služeb distribuční soustavy dle smlouvy. Insolvenční řízení bylo
zahájeno v prosinci 2016. Výsledek řízení nelze předjímat.
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16. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., podala vůči společnosti SCP first payment of receivables s.r.o.
(dříve ENWOX ENERGY s.r.o.) insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu
v prosinci 2017 a zároveň do uvedeného řízení přihlásila svoji splatnou, nezajištěnou, pohledávku
ve výši cca 115 mil. Kč s příslušenstvím. Pohledávka vznikla neuhrazením služeb distribuční
soustavy ve smyslu smlouvy. Insolvenční řízení probíhá. Výsledek řízení nelze předjímat.
ČEZ Prodej, a.s.
17. ČEZ Prodej, a.s., vede spor se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen
„SŽDC“) o náhradu škody ve výši 805 mil. Kč s příslušenstvím na základě žaloby podané v roce
2010. Předmětem sporu je porušení smlouvy o dodávce elektřiny ze strany SŽDC, spočívající
v neodebrání sjednaného množství elektřiny v roce 2010 a z toho vzniklé škody. Po podaném
dovolání ze strany SŽDC zrušil Nejvyšší soud ČR rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně
a věc vrátil soudu prvního stupně. Soud prvního stupně žalobu nepravomocně zamítnul. SŽDC,
která žalovanou částku uhradila, následně podala na společnost ČEZ Prodej žalobu na vydání
bezdůvodného obohacení ve výši zaplacené částky 857 mil. Kč s příslušenstvím. Výsledky obou
řízení nelze předjímat.
18. ČEZ Prodej, a.s., vede spor se SŽDC o náhradu škody ve výši 857 mil. Kč s příslušenstvím na
základě žaloby podané v roce 2013. Předmětem sporu je porušení smlouvy o dodávce elektřiny ze
strany SŽDC, spočívající v neodebrání sjednaného množství elektřiny v roce 2011 a z toho vzniklé
škody. Řízení se nachází, po zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně odvolacím soudem,
u soudu prvního stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
19. ČEZ Prodej, a.s., vede spor se společností OTE, a.s., o zrušení správního rozhodnutí
Energetického regulačního úřadu, kterým bylo pravomocně ukončeno správní řízení o zaplacení
částky přesahující 124 mil. Kč jako neuhrazeného rozdílu výkupních cen proplacených
fotovoltaickým výrobcům, které byly ČEZ Prodej, a.s., jako povinně vykupujícímu proplaceny ze
strany OTE, a.s., na základě žaloby podané v roce 2016. Soud prvního stupně žalobu
nepravomocně zamítnul. Výsledek řízení nelze předjímat.
20. ČEZ Prodej, a.s., vede spor se společností ACTHERM, spol. s r.o., (provozovatel distribuční
soustavy) o náhradu škody ve výši přesahující 185 mil. Kč s příslušenstvím na základě žaloby
podané v roce 2016 (124 mil. Kč) a jejího rozšíření v roce 2017 za škodu vzniklou v navazujícím
období (61 mil. Kč). Předmětem sporu je škoda způsobená postupem společnosti ACHTERM,
spol. s r.o., při registrací 3 fotovoltaických výrobců v systému operátora trhu a při předání údajů
o výši vyplácené podpory těmto výrobcům společnosti ČEZ Prodej, a.s. Řízení se nachází u soudu
prvního stupně a je přerušeno z důvodu sporu vedeného proti společnosti OTE, a.s. (viz výše).
Výsledek řízení nelze předjímat.
21. ČEZ Prodej, a.s., vede 3 spory s fotovoltaickými výrobci o vydání bezdůvodného obohacení ve
výši dosahujícího téměř 160 mil. Kč na základě žalob podaných v březnu 2017. Bezdůvodné
obohacení spočívá v inkasu vyšších výkupních cen, než které byly ČEZ Prodej, a.s., propláceny
ze strany OTE, a.s. Řízení se nacházejí u soudu prvního stupně, jsou přerušena z důvodu sporu
vedeného proti společnosti OTE, a.s. (viz výše). Výsledky řízení nelze předjímat.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
22. Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. přihlásila do insolvenčního řízení vedeného vůči:
a) společnosti MODŘANY Power, a.s., podmíněné i nepodmíněné pohledávky související s realizací
projektů výstavby nového zdroje 660 MW e v Elektrárně Ledvice, komplexní obnovy Elektrárny
Prunéřov II, výstavby paroplynového zdroje 880 MW e v Elektrárně Počerady a dále s projekty
v Jaderné elektrárně Dukovany v celkové výši cca 5 mld. Kč (348 mil. Kč nepodmíněné
pohledávky, cca 4,4 mld. Kč podmíněné pohledávky a cca 314 mil. Kč podmíněné pohledávky),
a to na základě přihlášek v roce 2015. Přihláška podmíněných pohledávek ve výši cca 314 mil. Kč
byla v návaznosti na pravomocné zamítnutí žaloby na zrušení nálezu Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vzata zpět v červnu
2017. Zatímco nepodmíněné pohledávky byly mezi stranami mimosoudně vypořádány dohodou
o narovnání v prosinci 2017 (přihláška jejich první části a příslušná incidenční žaloba byly vzaty
zpět už v prosinci 2016), zbylé podmíněné pohledávky již nejsou nadále předmětem insolvenčního
řízení, které bylo ukončeno splněním reorganizačního plánu v roce 2018. Věc je tímto ukončena.
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b) společnosti Chladicí věže Praha, a. s., podmíněné i nepodmíněné pohledávky související
s realizací projektu Paroplynový zdroj 880 MW e v Elektrárně Počerady v celkové výši 451 mil. Kč,
a to na základě přihlášky v roce 2015. Přihlášené pohledávky byly ze strany insolvenčního
správce v celé výši popřeny. Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. proto vede spor
s insolvenčním správcem na určení pravosti a výše popřených pohledávek na základě žaloby
podané v roce 2016. Řízení se nachází u soudu prvního stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
c) společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. podmíněné i nepodmíněné pohledávky
související s realizací projektu výstavby nového zdroje 660 MW e v Elektrárně Ledvice a komplexní
obnovy Elektrárny Prunéřov II v celkové výši cca 9 mld. Kč (nepodmíněně pohledávky činily cca
126 mil. Kč, podmíněné pohledávky cca 8,8 mld. Kč), a to na základě přihlášky v roce 2016.
Veškeré pohledávky byly popřeny ze strany insolvenčního správce a/nebo dlužníka. Společnost
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. proto ve vztahu k popřeným pohledávkám vede spory na určení
pravosti a výše popřených pohledávek. S ohledem na procesní změny vedoucí k tomu, že se
nepodmíněné pohledávky související s realizací projektu výstavby nového zdroje 660 MWe
v Elektrárně Ledvice nadále považují za zjištěné, byla incideční žaloba týkající se těchto
pohledávek vztata zcela zpět a předmětné incidenční řízení bylo zastaveno. Ostatní řízení se
nacházejí u soudu prvního stupně a jejich výsledek nelze předjímat.
d) společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., podmíněné i nepodmíněné pohledávky související
s realizací projektu výstavby nového zdroje 660 MW e v Elektrárně Ledvice, komplexní obnovy
Elektrárny Prunéřov II a projektu výstavby paroplynového zdroje 880 MW e v Elektrárně Počerady
v celkové výši cca 1,89 mld. Kč (cca 1,85 mld. Kč podmíněné pohledávky, cca 16,6 tis. Kč
nepodmíněná pohledávka na základě přihlášek v roce 2017 a cca 38,7 mil. Kč pohledávka
z náhrady škody na základě přihlášky v roce 2018). Podmíněné pohledávky v celkovém rozsahu
cca 1,85 mld. Kč byly popřeny ze strany insolvenčního spráce a společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ
RIA, a.s. Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. proto ve vztahu k popřeným pohledávám vede
spor na určení pravosti a výše popřených pohledávek. Řízení se nachází u soudu prvního stupně.
Výsledek řízení nelze předjímat. Pohledávka z titulu náhrady škody způsobené odmítnutím
vybraných smluv o dílo ze strany společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., v celkovém rozsahu
cca 38,7 mil. Kč (přihlášená pro případ účinnosti tohoto odmítnutí, jakkoliv jej společnost ŠKODA
PRAHA Invest s.r.o. zpochybňuje) doposud nebyla přezkoumána.
23. Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. vede spor proti společnosti PPF banka a.s. o zaplacení
částky ve výši cca 43 mil. Kč s příslušenstvím na základě žaloby podané v roce 2016. Předmětem
sporu je bankovní záruka vystavená PPF bankou a.s. Soud prvního stupně žalobě vyhověl. Po
podaném odvolání ze strany žalované se řízení nachází u soudu druhého stupně. Výsledek řízení
nelze předjímat.
24. Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. vede dva spory proti společnosti NOEN, a.s., o zaplacení
částky převyšující 228 mil. Kč s příslušenstvím, a to na základě dvou žalob podaných v roce 2017.
Požadovaná částka představuje smluvní pokutu. Řízení se nacházejí u soudu prvního stupně.
Výsledek řízení nelze předjímat.
25. Insolvenční správce společnosti Chladicí věže Praha, a. s., vede spor proti společnosti ŠKODA
PRAHA Invest s.r.o. o zaplacení částky cca 43 mil. Kč s příslušenstvím, a to na základě žaloby
podané v roce 2018. Právním titulem požadované částky je tvrzené porušení zástavního práva na
pohledávky společnosti Chladicí věže Praha, a. s., podle zástavní smlouvy s PPF bankou a.s.
Řízení se nachází u soudu prvního stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
26. Insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. vede spor proti
společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. o zaplacení částky cca 5,4 mil. Kč s příslušenstvím, a to
na základě žaloby podané v roce 2018. Právním titulem požadované částky jsou tvrzené
vícenáklady v souvislosti s havárií vápenné suspenze v rámci komlexní obnovy Elektrárny
Prunéřov II. Řízení se nachází u soudu prvního stupně. Výsledek řízení nelze předjímat.
Energotrans, a.s.
27. Společnost Energotrans, a.s., vede spory s Odvolacím finančním ředitelstvím na základě
správních žalob podaných proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství ve věci úroku
z neoprávněného jednání správce daně ve vztahu k vrácenému přeplatku na dani darovací
z emisních povolenek za roky 2011 a 2012 (přeplatek na dani byl vrácen v roce 2015 a správce
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daně odmítl přiznat úrok z neoprávněného jednání správce daně). Řízení se nachází u soudu
prvního stupně. Výsledky řízení nelze předjímat.

Zahraničí
Polsko
28. V roce 2009 společnost Agrowind Kończewo sp. z o.o. (AWK) zahájila soudní řízení proti
7 společnostem, žalovaným společně a nerozdílně, z nichž jednou je Eco-Wind Construction S.A.
(EWC), a domáhá se zaplacení kompenzace ve výši 22,7 mil. PLN plus úroky za to, že znemožnily
instalaci větrných turbín a transformačních stanic na pozemcích, které podle žalobního nároku
byly v držení AWK. Ke dni 4. 12. 2012 byl žalobní nárok rozšířen na celkovou výši 112,7 mil. PLN
plus úroky (cca 668 mil. Kč). Trvání soudního sporu lze očekávat v délce až několika let.
Turecko
29. Společnost Sakarya Elektrik Dağitim A.S. (SEDAŞ) od roku 2011 a společnost Sakarya Elektrik
Perakende Satış A.S. (SEPAŞ) od roku 2013 podávaly odvolání proti správním rozhodnutím
regulátora tureckého energetického trhu (EPDK), na základě kterých se snižovala část provozních
nákladů společnosti, které jsou automaticky uznávány do tarifů. Výše provozních nákladů
společností SEDAŞ a SEPAŞ je definována rozhodnutím EPDK. Výše provozních nákladů obou
společností byla postupně snižována rozhodnutími EPDK, proti kterým se společnosti odvolávaly
a usilovaly o zrušení rozhodnutí. Dne 18. 12. 2012 byl jeden ze sporů rozhodnut správním soudem
v Ankaře ve prospěch společnosti SEDAŞ. EPDK se proti prvoinstančnímu rozhodnutí odvolal
k Nejvyššímu správnímu soudu Turecka. O odvolání nebylo dosud rozhodnuto. Během roku 2016
byly 4 spory rozhodnuty správním soudem ve prospěch regulátora EPDK. Společnosti SEPAŞ
a SEDAŞ se proti prvoinstančnímu rozhodnutí odvolaly k Nejvyššímu správnímu soudu Turecka.
O odvoláních dosud nebylo rozhodnuto. Zbývající soudní spor je ve fázi podávání vyjádření.
30. V Turecku probíhají soudní spory proti distribučním a prodejním společnostem ve věci vrácení
nákladů za technické a netechnické ztráty zaplacené zákazníky těchto společností. V případě
společností SEDAŞ a SEPAŞ je celková výše v současné době probíhajících sporů
pro společnosti nemateriální a s ohledem na legislativu přijatou v průběhu roku 2016 je
očekáváno, že spory budou rozhodnuty ve prospěch společností SEDAŞ a SEPAŞ.
31. Společnost SEDAŞ podala v březnu a květnu 2016 tři správní žaloby a společnost SEPAŞ dvě
správní žaloby proti rozhodnutím EPDK, kterými jsou upraveny limity příjmů společnosti SEDAŞ
z distribuce elektřiny v regulačním období let 2016 až 2020 včetně způsobu jejich výpočtu
a využití, respektive kterými jsou upraveny limity příjmů z prodeje elektřiny a limity na náklady
a výdaje společnosti SEPAŞ v regulačním období let 2016 až 2020. Soud první instance rozhodl
v jednom ze sporů dne 6. 3. 2017 částečně ve prospěch společnosti SEPAŞ, přičemž EPDK
se proti rozhodnutí odvolal. Koncem roku 2016 EPDK modifikoval některé ze soudně napadených
správních rozhodnutí ve prospěch společností SEDAŞ a SEPAŞ, nicméně zohlednil nároky
společností pouze částečně. Z tohoto důvodu SEDAŞ a SEPAŞ podaly během dubna 2017 další
správní žaloby vůči těmto správním rozhodnutím. Některé z těchto žalob byly znovu podány dne
10. 7. 2017 z důvodu předchozího procedurálního rozhodnutí správního soudu.
Rumunsko
32. Od počátku roku 2014 vede Distributie Energie Oltenia S.A. spor proti regulátorovi ohledně
distribučních tarifů ve 2. regulačním období. Prvoinstanční soud v dubnu 2016 částečně vyhověl
stížnosti Distributie Energie Oltenia S.A. proti regulátorovi a rozhodl, že korekce za minulé
regulační období byla uplatněna neoprávněně. Regulátor se proti rozsudku odvolal a rozporuje
i předložený expertní posudek. V posudku je konstatováno, že výše negativní korekce (primární
příčina poklesu tarifů) je neoprávněná. Řízení bude pokračovat před soudem druhé instance.
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Bulharsko
33. Společnosti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD a CEZ Elektro Bulgaria AD se v letech 2016, 2017
a 2018 odvolaly proti mnoha rozhodnutím regulátora – Komise pro energetickou a vodní regulaci
(KEVR) – stanovujícím ceny elektřiny. Probíhají soudní jednání.
34. Společnost CEZ Razpredelenie Bulgaria AD se odvolala proti některým rozhodnutím regulátora
stanovujícím ceny za přístup k distribuční síti pro výrobce elektřiny z OZE vykupované
za preferenční ceny a kompenzační povinnost vůči výrobcům elektřiny z OZE. Cenové rozhodnutí
regulátora pro ceny za přístup k distribuční síti pro výrobce z OZE bylo zrušeno soudem. Případ
byl vrácen regulátorovi pro nové rozhodnutí. Rozhodnutím z června 2017 soud odmítl odvolání
společnosti. Další soudní jednání ohledně stanovení kompenzační povinnosti vůči jednotlivým
výrobcům elektřiny z OZE byla obnovena.
35. Společnosti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD a CEZ Elektro Bulgaria AD vedou spor s KEVR, kdy
předmětem tohoto sporu jsou změny dotýkající se regulace ceny elektřiny od června 2018.
Výsledek řízení nelze předjímat.
36. V březnu 2014 NEK (Nacionalna Električeska Kompanija EAD) podal žalobu u sofijského
městského soudu proti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD, kterou NEK nárokoval platby za dodávky
elektřiny v letech 2011 a 2012 ve výši 5,9 mil. BGN (přibližně 76 mil. CZK). CEZ Razpredelenie
Bulgaria AD reagoval předložením námitek vůči žalobě společnosti NEK. V rámci uzavřeného
jednání, které se konalo dne 1. 6. 2015, soud neuznal žalobní nárok společnosti NEK a místo toho
jako žalobce předvolal ESO EAD, provozovatele přenosové soustavy. Soud dne 11. 12. 2017
odmítl žalobu ESO EAD a ESO EAD se proti tomuto rozhodnutí odvolalo. Výsledek řízení nelze
předjímat.
37. V důsledku provedeného regulačního auditu dodržení podmínek distribuční licence v období
od 1. 7. 2008 do 30. 11. 2013 ze strany KEVR bylo společnosti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
doručeno 981 správních rozhodnutí o porušení povinností, ke kterým společnost předložila
písemné námitky. Na základě podaných námitek obdržel následně CEZ Razpredelenie Bulgaria
AD 206 sankčních rozhodnutí vydaných KEVR ve výši 20 tis. BGN (cca 260 tis. Kč) za každé
porušení. Společnost se proti všem sankčním rozhodnutím řádně odvolala. Ke dni uzávěrky
zprávy existuje 197 pravomocných soudních rozhodnutí, z čehož 96 z nich uložené sankce
potvrdilo a ty byly společností uhrazeny, 101 rozhodnutí s konečnou platností sankce zamítlo.
Zbývající řízení stále probíhají.
38. Komise pro ochranu hospodářské soutěže (KZK) v roce 2013 zahájila řízení o porušení zákona
o ochraně hospodářské soutěže a čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (kartelové
dohody spočívající v jednání ve shodě a pro zneužití dominantního postavení) ze strany
společností ČEZ a dalších společností v souvislosti s otevřením trhu s elektřinou. KZK dne
14. 12. 2017 rozhodla o pokutě ve výši 1,14 mil. BGN (cca 14,3 mil. Kč) pro CEZ Elektro Bulgaria
AD a 1,06 mil. BGN (cca 13,9 mil. Kč) pro CEZ Razpredelenie Bulgaria AD. Obě společnosti
se proti tomuto rozhodnutí odvolaly k Nejvyššímu správnímu soudu. Výsledek řízení nelze
předjímat.
39. Komise pro ochranu před diskriminací otevřela případ č. 258/2008 za údajnou diskriminaci
na základě etnického původu vyvolaný instalací rozvodných skříní ve výšce 6–8 m v některých
oblastech, a přitom v jiných oblastech ve výšce 1–2 m. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku
rozhodl dne 16. 7. 2015, že Anelija Nikolova byla diskriminována. Správní soud v Sofii převzal
tento případ. Správní soud 10. 8. 2017 rozhodl o vrácení tohoto případu zpět k projednání Komisí
pro ochranu před diskriminací. Případ byl znovuotevřen Komisí. Výsledek řízení nelze předjímat.
40. V dubnu 2017 Piraeus Bank podala žalobu proti Bara Group EOOD ve věci zastavených
pohledávek SANO EPC EOOD za Bara Group EOOD. Žaloba na 50 tis. BGN (cca 0,6 mil. Kč) je
pouze část celkové zastavené pohledávky ve výši 3 mil. BGN (cca 39 mil. Kč). Společnost Bara
Group EOOD písemně podala námitky proti této žalobě. Případ je nyní ve stadiu odvolacího řízení
poté, co došlo k zamítnutí žaloby soudem prvního stupně a k odvolání společnosti SANO EPC
EOOD proti tomuto zamítavému rozhodnutí soudu.
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Jiná řízení
Česká republika
Policejní orgán v rámci vyšetřování možné trestné činnosti související se získáním licence na provoz
FVE Vranovská Ves vydal v souladu s trestním řádem usnesení o zajištění náhradní hodnoty
pravděpodobného výnosu z této trestné činnosti, a to:
1. zajištění pohledávek společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., vůči společnosti OTE, a.s.,
k 30. 6. 2018 ve formě vyplácené podpory zeleného bonusu, a to v celkové výši téměř
644 mil. Kč; předmětná částka bude po dobu trvání zajištění uložena na bankovním účtu u České
národní banky a společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., nemůže s těmito prostředky nakládat,
2. zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu společnosti ČEZ, a. s., ve výši cca 223 mil. Kč;
po dobu trvání zajištění nemůže společnost ČEZ, a. s., s těmito prostředky nakládat.
V obou případech se jedná o předběžná zajišťovací opatření provedená orgány činnými v trestním
řízení v kauze, kdy obviněné osoby nejsou zaměstnanci společností Skupiny ČEZ. Společnost ČEZ
Obnovitelné zdroje, s.r.o., potažmo ČEZ, a. s., je v tomto případě v pozici poškozeného.

Bulharsko
Dne 19. 3. 2014 bylo zahájeno bulharským regulátorem KEVR řízení o odebrání licence pro obchod
s elektřinou proti prodejní společnosti CEZ Elektro Bulgaria. Zahájení tohoto řízení bylo důsledkem
dlouhodobě neřešené regulace podpory OZE ze strany bulharských úřadů v letech 2012 a 2013.
V této proceduře nebyl k 30. 6. 2018 žádný vývoj.
Dne 12. 7. 2016 ČEZ, a. s., formálně podal u Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic
(ICSID) rozhodčí žalobu, tzv. Request for Arbitration, proti Bulharské republice, čímž oficiálně zahájil
mezinárodní investiční arbitráž dle smlouvy o Energetické chartě z důvodů neochránění investice.
K tomuto kroku se rozhodl po celé řadě zásahů bulharských institucí poškozujících podnikání
společností ČEZ v Bulharsku a v důsledku dlouhodobě se nezlepšující kritické situace na tamním
energetickém trhu. Výše nároku se pohybuje v řádu stovek milionů EUR. ČEZ opakovaně vyzýval
bulharskou vládu k urychlené nápravě stávajícího stavu a kompenzaci vzniklých škod. V listopadu
2015 zaslal bulharské vládě formální předžalobní výzvu (tzv. Notice of Dispute), ve které žádal
o vyřešení sporu smírčí cestou a vyhradil si právo zahájit investiční arbitráž. Snaha o smírné jednání
s bulharskou vládou nevedla od listopadu 2015 k žádné oficiální reakci kompetentních orgánů.
Po uplynutí lhůty pro smírné řešení v květnu 2016 formálně avizoval ČEZ, a. s., Bulharsku, že
mezinárodní arbitrážní řízení zahájí. Arbitrážní nárok není předmětem prodeje bulharských aktiv, který
byl v únoru 2018 schválen orgány společnosti ČEZ, a arbitráž je vedena nadále ze strany ČEZ, a. s.
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Kontakty
Tiskoví mluvčí Skupiny ČEZ
Ladislav Kříž

ladislav.kriz@cez.cz

+420 211 042 383

Roman Gazdík

roman.gazdik@cez.cz

+420 211 042 456

Alice Horáková

alice.horakova@cez.cz

+420 211 042 460

Přehled oblastních kontaktů
v České republice

http://www.cez.cz/cs/promedia/kontakt-pro-media.html

Informační centra

http://www.cez.cz/cs/ospolecnosti/kontakty-skupinacez/informacni-centra.html

Virtuální prohlídky elektráren

http://virtualniprohlidky.cez.cz/cezvirtualni-prohlidky/

Vztahy s investory
Barbara Seidlová

barbara.seidlova@cez.cz

Internetové stránky

www.cez.cz

Václav Beneš

vaclav.benes@cez.cz

+420 211 043 194

Martin Schreier

martin.schreier@cez.cz

+420 211 042 612

Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

+420 211 046 726

Zákaznická linka v České
republice – prodej
poštou:
ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň

https://www.cez.cz/cs/kontakty.html

+420 800 810 820
fax:
+420 371 102 008
při volání ze
zahraničí:
+420 371 100 100

Zákaznická linka v České
republice – distribuce
poštou:
ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň

https://www.cez.cz/cs/kontakty.html

+420 800 850 860

Energetické služby - kontakt
ČEZ ESCO
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4

www.cezesco.cz

+420 211 043 320

Zákaznická linka v Bulharsku –
prodej

info@cezelectro.bg
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+420 211 042 529

obchod@cezesco.cz

0700 10 010
(při volání
z Bulharska)
fax:
+359 (0)2 9871 852

Kontakty

Zákaznická linka v Bulharsku –
distribuce

klienti@cez-rp.bg

Zákaznická linka v Maďarsku

sales@cez.hu

Zákaznická linka v Rumunsku –
prodej
poštou:
CEZ Romania S.A.
Str. Depozitelor 2
Târgu Jiu, judetul Gorj
cod postal 210152

cez_crc@cez.ro

Zákaznická linka v Rumunsku –
distribuce
poštou:
Distributie Oltenia S.A.
Str. Depozitelor 2
Târgu Jiu, judetul Gorj
cod postal 210238

relatiiclienti@distributieoltenia.ro

Zákaznická linka na Slovensku
poštou:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

cez@cez.sk

Zastoupení ve Francii

info@cezfrance.fr

distributie@distributieoltenia.ro

www.cez.sk

0700 10 010
(při volání
z Bulharska)
fax:
+359 (0)2 8959 667
+36 1 266 9324
fax:
+36 1 266 9331
0251 929
(při volání
z Rumunska)
fax: 0248 524 834

0800 500 000
0251 408 006
0251 408 007
0251 408 008
fax:
0251 216 471
0372 526 471
0850 888 444
(při volání ze
Slovenska)

doplňující informace:
www.youtube.com/watch?v=NCd9FC0
Q48Q
Zastoupení v Německu

info@cezdeutschland.de

Webová obchodní kancelář
(ČEZ ON-LINE)

https://cezonline.cez.cz

Ombudsman Skupiny ČEZ
v České republice
Josef Sedlák
poštou na adrese:
Ombudsman ČEZ
Hvězdova 1716/2b
140 62 Praha 4

www.cez.cz/ombudsman

Ombudsman Skupiny ČEZ
v Bulharsku
Radoslav Dimitrov
poštou na adrese:
Tsarigradsko Shosse 159
1784 Sofie

http://www.cez.bg/edee/qf/bg/bsramjet
/bg3/ombudsman

Kontakty

+49 (0) 40 999 995
30

nelze kontaktovat
telefonicky

+359 (0) 28
958 450
fax:
+359 (0) 28 959
770
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Metodika výpočtu ukazatelů nespecifikovaných v rámci IFRS
V souladu s pokyny ESMA informuje společnost ČEZ podrobněji o ukazatelích, které nejsou
definovány účetní závěrkou či jinými výkazy zpracovávanými v souladu s IFRS. Tyto ukazatele
představují doplňkovou informaci k účetním údajům, a poskytují tak uživatelům reportů dodatečnou
informaci pro 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).

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).

EBITDA (EBIT před odpisy,
opravnými položkami a prodejem
majetku)

Účel: Jedná se o významný ekonomický ukazatel, který
vyjadřuje provozní výkonnost firmy, srovnatelnou s jinými
společnostmi, protože nesouvisí s politikou účetního
odpisování a kapitálovou strukturou dané společnosti
a daňovým režimem. Patří k základním ukazatelům,
prostřednictvím kterých společnosti stanovují své hlavní
finanční a strategické cíle.
Definice: Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy +
Odpisy +/- Opravné položky k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku včetně goodwillu (včetně odpisů
trvale zastavených investic) +/- prodej dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku.
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Název ukazatele
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
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. 7. předchozího roku do 30. 6.
a u Čistého dluhu stav ke konci období, tj. k 30. 6.

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:

Ukazatel Čistý dluh – položka Vysoce likvidní finanční aktiva (v mil. Kč):
Krátkodobé realizovatelné dluhové cenné papíry
Krátkodobé dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Krátkodobé termínované vklady
Dlouhodobé termínované vklady
Dlouhodobé realizovatelné dluhové cenné papíry
Celkem vysoce likvidní finanční aktiva

k 30. 6. 2017
2 804
900
2 500
500
1 809
8 512

k 30. 6. 2018
1 301
–
500
–
512
2 313

I.-II. čtvrtletí
2017

I.-II. čtvrtletí
2018

Ukazatel Čistý zisk očištěný – jednotlivé složky:
Čistý zisk očištěný (Zisk po zdanění očištěný)

Jednotka

Zisk po zdanění

mil. Kč

16 658

7 715

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku včetně goodwillu

mil. Kč

271

157

Opravné položky k developovaným projektům*)

mil. Kč

–

–

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

mil. Kč

75

–

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

mil. Kč

-51

-28

Ostatní mimořádné vlivy

mil. Kč

–

–

Zisk po zdanění očištěný

mil. Kč

16 953

7 843

*) v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty součástí řádku Ostatní provozní náklady (opravné položky k zásobám)
**) 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)
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Zkratky
Výklad vybraných pojmů a zkratek
Pojem

Komentář

BAT

Best Available Techniques
(Nejlepší dostupné techniky)
Nejúčinnější a nejpokročilejší technologie a způsoby jejich
provozování pro ochranu životního prostředí

BCPP

Burza cenných papírů Praha

BREF

BAT Reference Documents
Dokumenty, které uvádějí souhrnné informace o nejlepších
dostupných technikách v Evropské unii pro jednotlivé
kategorie zařízení

EIA

Environmental Impact Assessment
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

EUA

European Emission Allowances
Evropské emisní povolenky

EU ETS

EU Emissions Trading System
Systém EU pro obchodování s emisemi

MVE

Malá vodní elektrárna

OZE

Obnovitelné zdroje energie
Zdroje energie, které mají schopnost částečné nebo úplné
obnovy. Patří mezi ně zejména sluneční, větrná nebo vodní
energie, biomasa a bioplyn.

SÚJB

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

TE

Tradiční energetika

WANO

World Association of Nuclear Operators
Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren

Celkové součty a mezisoučty uvedené v této pololetní zprávě nemusejí odpovídat součtu dílčích
hodnot z důvodu zaokrouhlování.
Údaje v této pololetní zprávě nebyly ověřeny nezávislým auditorem.
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Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Skupina ČEZ

SKUPINA ČEZ
MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI
STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ
K 30. 6. 2018

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Skupina ČEZ
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SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
K 30. 6. 2018
v mil. Kč
Bod

K 30. 6. 2018

K 31. 12. 2017

AKTIVA:
Dlouhodobý hmotný majetek, brutto
Oprávky a opravné položky

814 942
-435 117

833 359
-437 210

379 825

396 149

15 887
15 880

15 218
16 652

411 592

428 019

3 508
18 763
8 547
25 858
913

3 520
18 468
9 845
26 804
1 297

57 589

59 934

469 181

487 953

10 539
61 331
3 072
9 966
1 020
8 641
87 433
3 632
16 827

12 623
57 766
1 171
9 537
1 021
9 370
43 052
3 684
30

Oběžná aktiva celkem

202 461

138 254

Aktiva celkem

671 642

626 207

Dlouhodobý hmotný majetek, netto
Jaderné palivo, netto
Nedokončené hmotné investice, netto
Dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo
a investice celkem
Investice v přidružených a společných podnicích
Finanční aktiva s omezeným disponováním, netto
Ostatní dlouhodobý finanční majetek, netto
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Odložená daňová pohledávka
Ostatní stálá aktiva celkem
Stálá aktiva celkem
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, netto
Pohledávky, netto
Pohledávka z titulu daně z příjmů
Zásoby materiálu, netto
Zásoby fosilních paliv
Emisní povolenky
Ostatní finanční aktiva, netto
Ostatní oběžná aktiva, netto
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji

5

Nedílnou součástí těchto mezitímních konsolidovaných účetních výkazů je příloha.
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SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
K 30. 6. 2018
pokračování

Bod

K 30. 6. 2018

K 31. 12. 2017

PASIVA:
Základní kapitál
Vlastní akcie
Nerozdělené zisky a kapitálové fondy

53 799
-3 551
188 094

53 799
-4 077
200 296

238 342

250 018

4 527

4 304

242 869

254 322

132 420
73 043
20 289
13 510

132 475
73 291
19 993
15 844

239 262

241 603

8
7

5 476
3 212
155 777
154
7 442
11 667

11 072
8 622
87 236
176
9 226
13 950

5

5 783

Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům
mateřského podniku celkem
Nekontrolní podíly
Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části
Rezervy
Odložený daňový závazek
Ostatní dlouhodobé závazky

7

Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé úvěry
Krátkodobá část dlouhodobých dluhů
Obchodní a jiné závazky
Závazek z titulu daně z příjmů
Rezervy
Ostatní pasiva
Závazky související s aktivy klasifikovanými jako
držená k prodeji

-

Krátkodobé závazky celkem

189 511

130 282

Pasiva celkem

671 642

626 207

Nedílnou součástí těchto mezitímních konsolidovaných účetních výkazů je příloha.
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SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
K 30. 6. 2018
v mil. Kč
Bod
Tržby z prodeje elektřiny a souvisejících
služeb
Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla
a ostatní tržby
Ostatní provozní výnosy
Provozní výnosy celkem
Zisky a ztráty z derivátových obchodů
s komoditami, netto
Palivo
Nákup energie a související služby
Opravy a údržba
Odpisy
Opravné položky k dlouhodobému
hmotnému a nehmotnému majetku
včetně goodwillu
Osobní náklady
Materiál
Emisní povolenky, netto
Ostatní provozní náklady
Zisk před zdaněním a ostatními náklady
a výnosy
Nákladové úroky z dluhů
Nákladové úroky z rezerv
Výnosové úroky
Kurzové zisky a ztráty, netto
Zisk z prodeje dceřiných, přidružených
a společných podniků
Ostatní finanční náklady
Ostatní finanční výnosy
Zisky a ztráty z přidružených
a společných podniků
Ostatní náklady a výnosy celkem
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk po zdanění

9

1-6/2018

1-6/2017

4-6/2018

4-6/2017

67 445

84 614

32 857

40 752

18 022
832

14 123
2 146

7 669
371

5 615
1 694

86 299

100 883

40 897

48 061

11
-5 763
-26 327
-1 699
-14 096

599
-6 338
-44 268
-1 559
-14 982

-846
-2 412
-11 907
-1 076
-6 967

-934
-2 705
-20 768
-973
-7 485

-157
-11 831
-3 785
-1 597
-8 378

-271
-9 640
-2 327
-719
-4 137

-162
-6 122
-1 917
-1 791
-5 419

-270
-4 995
-1 257
-892
-2 196

12 677

17 241

2 278

5 586

-2 492
-900
125
-395

-1 800
-814
134
461

-1 275
-451
85
-208

-869
-407
67
561

2
-96
685

-1 094
5 559

2
-34
277

-1 065
4 760

-283

-255

-254

138

-3 354

2 191

-1 858

3 185

9 323

19 432

420

8 771

-1 608

-2 774

40

-787

7 715

16 658

460

7 984

7 509
206

16 314
344

388
72

7 745
239

Zisk po zdanění přiřaditelný na:
Podíly akcionářů mateřského podniku
Nekontrolní podíly
Čistý zisk na akcii přiřaditelný na podíly
akcionářů mateřského podniku
(Kč na akcii)
Základní
Zředěný

14,0
14,0

30,5
30,5

0,7
0,7

14,5
14,5

Nedílnou součástí těchto mezitímních konsolidovaných účetních výkazů je příloha.
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SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU
K 30. 6. 2018
v mil. Kč
Bod
Zisk po zdanění
Změna reálné hodnoty finančních
nástrojů zajišťujících peněžní toky
účtovaná do vlastního kapitálu
Odúčtování zajištění peněžních toků do
výsledku hospodaření
Změna reálné hodnoty dluhových
nástrojů účtovaná do vlastního
kapitálu
Odúčtování dluhových nástrojů
z vlastního kapitálu
Změna reálné hodnoty kapitálových
nástrojů účtovaná do vlastního
kapitálu
Odúčtování kapitálových nástrojů
z vlastního kapitálu
Rozdíly z kurzových přepočtů dceřiných
podniků
Rozdíly z kurzových přepočtů
přidružených a společných podniků
Odúčtování rozdílů z kurzových
přepočtů z vlastního kapitálu
Podíl na ostatních změnách vlastního
kapitálu přidružených a společných
podniků
Odložená daň z příjmů související
s ostatním úplným výsledkem
Celkový ostatní úplný výsledek po
zdanění - položky, které mohou být
v budoucnu přeúčtovány do
výsledku hospodaření nebo do aktiv
Úplný výsledek po zdanění celkem

10

1-6/2018

1-6/2017

4-6/2018

4-6/2017

7 715

16 658

460

7 984

-7 211

3 762

-8 022

1 975

1 720

2 737

205

2 015

-

-666

-

-32

-513

-32

-337

-15

-

-191

-

272

-

-5 585

-

-5 566

581

-1 452

860

-1 691

101

-339

90

-226

12

-

-

-

-

35

-

9

1 142

-1 099

1 541

-747

-4 168

-2 830

-5 663

-4 006

3 547

13 828

-5 203

3 978

3 275
272

13 558
270

-5 357
154

3 814
164

Úplný výsledek celkem přiřaditelný na:
Podíly akcionářů mateřského podniku
Nekontrolní podíly

Nedílnou součástí těchto mezitímních konsolidovaných účetních výkazů je příloha.

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Skupina ČEZ

87

88

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Skupina ČEZ

-

-4 246

-12 454

-

-

-

-1 675

-1 675

-10 779

-2 236

-

-

-

5 263

5 263

-7 499

1 104

-

-

-

-562

-562

1 666

-

353

-15

12

-5 817

-5 817

6 173

Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku
KapitáRozdíly
lové
z kurzoZajištění
nástroje
vých
peněžních
Dluhové
a ostatní
přepočtů
toků
nástroje
fondy
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53 799

-

-

Stav k 30. 6. 2017

-

-

-

-

Dividendy
Opční práva na nákup
akcií
Převod zaniklých opčních
práv v rámci vlastního
kapitálu

-

-4 246

Vlastní
akcie

Úplný výsledek celkem

53 799

Základní
kapitál

-

Bod

Zisk po zdanění
Ostatní úplný výsledek

Stav k 31. 12. 2016

v mil. Kč

SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 30. 6. 2018

216 432

15

-

-17 630

16 349

16 314
35

217 698

Nerozdělené
zisky

252 752

-

12

-17 630

13 558

16 314
-2 756

256 812

Celkem

4 583

-

-

-235

270

344
-74

4 548

Nekontrolní
podíly

257 335

-

12

-17 865

13 828

16 658
-2 830

261 360

Vlastní
kapitál
celkem
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89

-

-3 551

-11 133

2

-

-

-

628

628

-11 763

143

-11 906

-12 205

-

-

-

-

-4 448

-4 448

-7 757

-

-7 757

263

-

-

-

-

-414

-414

677

-

677

66

-

-

-29

17

-

-

78

-493

571

Podíl přiřaditelný akcionářům mateřského podniku
KapitáRozdíly
lové
z kurzoZajištění
nástroje
vých
peněžních
Dluhové
a ostatní
přepočtů
toků
nástroje
fondy
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53 799

-

-

Stav k 30. 6. 2018

526
-

-

Dividendy
Prodej vlastních akcií
Opční práva na nákup akcií
Převod uplatněných
a zaniklých opčních práv
v rámci vlastního kapitálu
Akvizice nekontrolních
podílů
Prodej nekontrolních podílů
Opce na nákup
nekontrolních podílů

-

-

-

-4 077

-

-4 077

Vlastní
akcie

Úplný výsledek celkem

53 799

-

53 799

Základní
kapitál

-

6

2.2

Bod

Zisk po zdanění
Ostatní úplný výsledek

Stav k 1. 1. 2018 (upravený)

Aplikace nových IFRS

Stav k 31. 12. 2017

pokračování

SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
K 30. 6. 2018

211 103

-2

8
-

29

-17 648
-322
-

7 509

7 509
-

221 529

2 818

218 711

Nerozdělené
zisky

238 342

-

8
-

-

-17 648
204
17

3 275

7 509
-4 234

252 486

2 468

250 018

Celkem

4 527

1

-13
4

-

-17
-

272

206
66

4 280

-24

4 304

Nekontrolní
podíly

242 869

1

-5
4

-

-17 665
204
17

3 547

7 715
-4 168

256 766

2 444

254 322

Vlastní
kapitál
celkem

SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2018
v mil. Kč

Bod

1-6/2018

1-6/2017

PROVOZNÍ ČINNOST:
Zisk před zdaněním

9 323

19 432

14 096
1 949
-77
395
2 213
-1 558

14 982
1 817
-5 858
-461
1 435
-2 087

157

271

1 733
283

-222
255

Změna stavu aktiv a pasiv:
Pohledávky
Zásoby materiálu a fosilních paliv
Pohledávky a závazky z derivátů
Ostatní oběžná aktiva
Obchodní a jiné závazky
Ostatní pasiva

-7 002
-506
477
3 521
2 776
-1 635

7 652
-209
-2 706
282
-3 968
-2 667

Peněžní prostředky vytvořené provozní činností

26 145

27 948

-2 066
-3 098
124
5

-2 643
-2 082
141
233

21 110

23 597

-289

-95

156
-10 013
1 675
-8
-816

1 314
-13 791
12 734
-19
356
-856

-9 295

-357

Úpravy o nepeněžní operace:
Odpisy
Amortizace jaderného paliva
Zisk z prodeje stálých aktiv, netto
Kurzové zisky a ztráty, netto
Nákladové a výnosové úroky, přijaté dividendy, netto
Změna stavu rezerv
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku včetně goodwillu
Ostatní opravné položky a ostatní nepeněžní náklady
a výnosy
Zisky a ztráty z přidružených a společných podniků

Zaplacená daň z příjmů
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků
Přijaté úroky
Přijaté dividendy
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
INVESTIČNÍ ČINNOST:
Pořízení dceřiných, přidružených a společných podniků,
bez nakoupených peněžních prostředků
Prodej dceřiných, přidružených a společných podniků, bez
pozbytých peněžních prostředků
Nabytí stálých aktiv, vč. kapitalizovaných úroků
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Poskytnuté půjčky
Splátky poskytnutých půjček
Změna stavu finančních aktiv s omezeným disponováním
Peněžní prostředky použité na investiční činnost

4

Nedílnou součástí těchto mezitímních konsolidovaných účetních výkazů je příloha.
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SKUPINA ČEZ
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
K 30. 6. 2017
pokračování
Bod

1-6/2018

1-6/2017

FINANČNÍ ČINNOST:
Čerpání úvěrů a půjček
Splátky úvěrů a půjček
Přírůstky ostatních dlouhodobých závazků
Úhrady ostatních dlouhodobých závazků
Dividendy zaplacené akcionářům společnosti
Dividendy zaplacené akcionářům nekontrolních podílů
Prodej vlastních akcií
Prodej nekontrolních podílů

33 815
-45 827
20
-33
-44
-7
204
5

56 241
-71 946
16
-32
-56
-9
-

-11 867

-15 786

Vliv kurzových rozdílů a opravných položek na výši
peněžních prostředků

58

-115

Čistý přírůstek peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů

6

7 339

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku
období

12 623

11 330

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období

12 629

18 669

3 259

3 244

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

Dodatečné informace k výkazu o peněžních tocích
Celkové zaplacené úroky

Nedílnou součástí těchto mezitímních konsolidovaných účetních výkazů je příloha.
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SKUPINA ČEZ
PŘÍLOHA MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
K 30. 6. 2018

1. Popis společnosti
ČEZ, a. s. (dále rovněž „ČEZ" nebo „společnost") je česká akciová společnost, v níž k 30. 6. 2018
vlastnila Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky 69,8 % základního
kapitálu (70,2% podíl na hlasovacích právech). Zbývající akcie jsou ve vlastnictví právnických
a fyzických osob. Společnost sídlí na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53, Česká republika.
Společnost je mateřskou společností Skupiny ČEZ (dále rovněž „Skupina“). Hlavním předmětem
podnikání Skupiny je výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej
v oblasti zemního plynu, těžba uhlí a poskytování energetických služeb.
2. Přehled nejdůležitějších účetních zásad
2.1. Účetní závěrka
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka k 30. 6. 2018 byla zpracována v souladu s mezinárodním
standardem IAS 34 a nebyla ověřena nezávislým auditorem. Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka
neobsahuje všechny informace požadované v roční účetní závěrce a měla by být čtena v úzké
návaznosti na konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2017.

2.2. Změny účetních metod
Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka byla až na výjimky sestavena za použití stejných účetních
zásad, které byly uplatněny v konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2017. K 1. 1. 2018 Skupina
přijala nové Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy
ze smluv se zákazníky. K tomuto datu Skupina aplikovala i další novely a interpretace, které neměly
dopad na Mezitímní konsolidovanou účetní závěrku.
Skupina přijala IFRS 9 retrospektivně od 1. 1. 2018 a upravila prezentaci srovnatelných údajů pro
období začínající 1. 1. 2017. Dle IFRS 9, Skupina rozdělila starou kategorii Realizovatelných
finančních aktiv do nových kategorií Dluhové nástroje a Kapitálové nástroje. Vliv změny prezentace
ovlivnil uspořádání Konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a Konsolidovaného výkazu o
úplném výsledku v aktuálním a srovnatelném období.
V důsledku aplikace IFRS 9 byla některá aktiva překlasifikována z kategorie Realizovatelných cenných
papírů do kategorie Reálná hodnota do zisku nebo ztráty a akumulovaný fond z přecenění v hodnotě
350 mil Kč byl převeden do nerozděleného zisku. Vliv tvorby nových opravných položek
k pohledávkám a ostatním aktivům je uveden v tabulce níže.
Při aplikaci IFRS 15 Skupina využila modifikovaný retrospektivní přístup. Efekt k datu aplikace,
plynoucí z přeúčtování příspěvků za připojení přijatých od zákazníků do roku 2009 do nerozděleného
zisku, je uveden v tabulce níže.
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K datu aplikace IFRS 9 a IFRS 15 Skupina zohlednila následující dopad ovlivňující výši vlastního
kapitálu (v mil. Kč):
IFRS 9
Pohledávky, netto
Ostatní
Aktiva celkem
Odložený daňový závazek
Ostatní dlouhodobé závazky
Závazky celkem
Dopad do Vlastního kapitálu celkem
Minus: Nekontrolní podíly
Dopad do Vlastního kapitálu přiřaditelného akcionářům
mateřského podniku celkem

IFRS 15

Celkem

-62
-17

-

-62
-17

-79

-

-79

13
-

-581
3 091

-568
3 091

13

2 510

2 523

-66

2 510

2 444

-4

-20

-24

-62

2 530

2 468

Kromě výše zmíněného dopadu aplikace IFRS 15 souvisejícího s příspěvky na připojení Skupina
v důsledku aplikace IFRS 15 změnila od 1. 1. 2018 způsob vykázání výnosů a nákladů v situaci, kdy
Skupina prodává elektřinu na území, ve kterém není vlastníkem distribuční sítě. V takové situaci je dle
IFRS 15 Skupina v postavení zástupce a nedochází již k vykázání nákladů na distribuční služby
a výnosů z poskytování distribučních služeb, přičemž úprava nemá vliv na hospodářský výsledek.
Níže uvedená tabulka uvádí porovnání vykázaných údajů vybraných řádků výkazu zisku a ztráty za
období 1-6/2017 v souladu s IAS 18, který byl od 1. 1. 2018 nahrazen IFRS 15, a vliv úprav, které by
odpovídaly vykázání dle IFRS 15 (v mil. Kč):

Tržby z prodeje elektřiny a souvisejících
služeb
Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní
tržby
Ostatní provozní výnosy
Provozní výnosy celkem
Nákup energie a související služby
Ostatní provozní náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů
Zisk po zdanění

1-6/2017
dle IAS 18

Vliv
příspěvků
na
připojení

Vliv
zástupce
vs.
odpovědná
osoba

84 614

-

-13 981

70 633

14 123
2 146

-326
-

-1 175
-29

12 622
2 117

100 883

-326

-15 185

85 372

-44 268
-4 137

-

15 143
42

-29 125
-4 095

19 432

-326

-

19 106

-2 774

51

-

-2 723

16 658

-275

-

16 383

1-6/2017
dle
IFRS 15

3. Sezónnost
Sezónnost v rámci segmentů Výroba – tradiční energetika, Výroba – nová energetika, Distribuce a
Prodej se obvykle projevuje tak, že výnosy a provozní zisky těchto segmentů za I. a IV. čtvrtletí
kalendářního roku jsou mírně vyšší než výnosy a provozní zisky dosažené ve zbývajícím období.
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4. Změny ve struktuře Skupiny
Akvizice dceřiných podniků v I. pololetí roku 2018
Dne 31. 1. 2018 Skupina nabyla 100% podíl v polské společnosti Metrolog sp. z o.o. Společnost je
inženýrskou firmou, která se věnuje komplexním službám souvisejícím s tepelným hospodářstvím
a komplexním službám v decentrální výrobě elektřiny a tepla. Hodnoty nabytých identifikovatelných
aktiv a závazků k datu akvizice byly následující (v mil. Kč):
Metrolog
Dlouhodobý hmotný majetek, netto
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Pohledávky, netto
Zásoby materiálu, netto
Ostatní oběžná aktiva
Odložený daňový závazek
Obchodní a ostatní závazky
Ostatní krátkodobá pasiva
Celkem čistá aktiva

83
51
99
61
23
2
-10
-36
-22
251

Podíl nakoupených čistých aktiv

251

Goodwill

120

Celková pořizovací cena podílu

371

Závazky z akvizice dceřiného podniku

-40

Peněžní výdaj na akvizici v roce 2018

331

Minus:
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
v nakoupeném dceřiném podniku
Čistý peněžní výdaj na akvizici v roce 2018
Provozní výnosy od 1.1. do data akvizice
Zisk po zdanění od 1.1. do data akvizice

-99
232
24
-

Kdyby k této akvizici došlo na začátku roku 2018, zisk po zdanění Skupiny ČEZ k 30. 6. 2018 by
činil 7 715 mil. Kč a provozní výnosy z pokračujících činností by byly 86 323 mil. Kč. Goodwill uznaný
na základě zaúčtování podnikové kombinace se skládá z reálné hodnoty synergií vyplývajících
z akvizice.
Nově nabytá společnost přispěla od data akvizice do skupinových výsledků těmito hodnotami
(v mil. Kč):
Metrolog
Provozní výnosy
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy
Zisk / ztráta po zdanění
Zisk / ztráta po zdanění přiřaditelný na:
Podíly akcionářů mateřského podniku
Nekontrolní podíly
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192
1
-
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5. Aktiva a související závazky klasifikované jako držené k prodeji
Dne 23. 2. 2018 byla podepsána smlouva o prodeji majetkových podílů v bulharských společnostech
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD (včetně jejího podílu v CEZ ICT Bulgaria EAD), CEZ Trade Bulgaria
EAD, CEZ Bulgaria EAD, CEZ Elektro Bulgaria AD, Free Energy Project Oreshets EAD a Bara Group
EOOD. Udělením předchozího souhlasu dozorčí radou ČEZ, a. s., s uvedenou transakcí dne
22. 2. 2018 byly naplněny podmínky standardu IFRS 5 pro klasifikaci prodávaných aktiv jako aktiv
držených k prodeji.
Přehled aktiv klasifikovaných jako držená k prodeji a souvisejících závazků k 30. 6. 2018
a 31. 12. 2017 (v mil. Kč):
30. 6. 2018
Bulharské
společnosti
Dlouhodobý hmotný majetek, netto
Dlouhodobý nehmotný majetek, netto
Ostatní stálá aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Pohledávky, netto
Ostatní oběžná aktiva
Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji
Dlouhodobé rezervy
Dlouhodobé závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé úvěry
Obchodní a jiné závazky
Krátkodobé rezervy
Ostatní krátkodobé závazky
Závazky související s aktivy klasifikovanými jako držená k prodeji

31. 12. 2017
Ostatní

10 299
433
46
2 090
3 334
625

30
-

16 827

30

118
1 774
242
715
2 366
509
59

-

5 783

-

6. Vlastní kapitál
Valná hromada společnosti ČEZ, a. s., konaná dne 22. 6. 2018 schválila dividendu 33,0 Kč na akcii
před zdaněním. Celková výše schválených dividend k rozdělení akcionářům po zohlednění vlivu
vlastních akcií činí 17 648 mil. Kč.
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7. Dlouhodobé dluhy
Přehled dlouhodobých dluhů k 30. 6. 2018 a k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):
30. 6. 2018
3,005% euroobligace splatné v roce 2038 (12 000 mil. JPY)
2,845% euroobligace splatné v roce 2039 (8 000 mil. JPY)
5,000% euroobligace splatné v roce 2021 (750 mil. EUR)
6M Euribor + 1,25% euroobligace splatné v roce 2019 (50 mil. EUR)
3M Euribor + 0,55% euroobligace splatné v roce 2018 (200 mil. EUR)
4,875% euroobligace splatné v roce 2025 (750 mil. EUR)
4,500% euroobligace splatné v roce 2020 (750 mil. EUR)
2,160% euroobligace splatné v roce 2023 (11 500 mil. JPY)
4,600% euroobligace splatné v roce 2023 (1 250 mil. Kč)
2,150%*IR CPI euroobligace splatné v roce 2021 (100 mil. EUR) 1)
4,102% euroobligace splatné v roce 2021 (50 mil. EUR)
4,250% U.S. obligace splatné v roce 2022 (289 mil. USD)
5,625% U.S. obligace splatné v roce 2042 (300 mil. USD)
4,375% euroobligace splatné v roce 2042 (50 mil. EUR)
4,500% euroobligace splatné v roce 2047 (50 mil. EUR)
4,383% euroobligace splatné v roce 2047 (80 mil. EUR)
3,000% euroobligace splatné v roce 2028 (725 mil. EUR)
4,500% dluhopisy na jméno splatné v roce 2030 (40 mil. EUR)
4,750% dluhopisy na jméno splatné v roce 2023 (40 mil. EUR)
4,700% dluhopisy na jméno splatné v roce 2032 (40 mil. EUR)
4,270% dluhopisy na jméno splatné v roce 2047 (61 mil. EUR)
3,550% dluhopisy na jméno splatné v roce 2038 (30 mil. EUR)
Dluhopisy celkem
Krátkodobá část
Dluhopisy bez krátkodobé části

31. 12. 2017

2 412
1 609
19 479
1 299
19 457
19 460
2 319
1 249
2 602
1 299
6 412
6 631
1 278
1 278
2 082
19 342
1 024
1 034
1 036
1 563
777

2 263
1 510
19 114
1 275
5 106
19 095
19 087
2 175
1 249
2 554
1 275
6 114
6 325
1 254
1 254
2 043
19 008
1 004
1 014
1 016
1 534
763

113 642
-

116 032
-5 106

113 642

110 926

21 990
-3 212

25 065
-3 516

18 778

21 549

135 632
-3 212

141 097
-8 622

132 420

132 475

Dlouhodobé bankovní a ostatní úvěry:
Dlouhodobé bankovní a ostatní úvěry celkem
Krátkodobá část
Dlouhodobé bankovní a ostatní úvěry bez krátkodobé části
Dlouhodobé dluhy celkem
Krátkodobá část
Dlouhodobé dluhy bez krátkodobé části
1)
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Úroková sazba, která je navázána na inflaci realizovanou v zemích eurozóny (Harmonizovaný index
spotřebitelských cen – HICP), je prostřednictvím uzavřeného swapu zafixována na hodnotu 4,553 % p. a.
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8. Krátkodobé úvěry
Přehled krátkodobých úvěrů k 30. 6. 2018 a 31. 12. 2017 (v mil. Kč):
30. 6. 2018
Krátkodobé bankovní úvěry
Kontokorentní účty
Celkem

31. 12. 2017

5 351
125

10 976
96

5 476

11 072

9. Provozní výnosy
Přehled provozních výnosů k 30. 6. 2018 a 2017 (v mil. Kč):
1-6/2018

1-6/2017

Prodej elektřiny a souvisejících služeb:
Prodej silové elektřiny koncovým zákazníkům *
Prodej prostřednictvím energetické burzy
Prodej obchodníkům
Prodej distribučním a přenosovým společnostem
Ostatní prodej elektřiny
Vliv zajištění – předprodej elektřiny
Vliv zajištění – riziko změny kurzu
Prodej podpůrných, systémových, distribučních
a ostatních služeb *
Tržby z prodeje elektřiny a souvisejících služeb
celkem

22 436
1 528
16 140
91
9 182
-2 532
112

25 106
1 882
18 030
127
8 809
161
-1 149

20 488

31 648

67 445

84 614

3 693
2 192
3 664
8 473

5 113
2 110
3 826
3 074

18 022

14 123

144
47
72
569

32
1 184
82
848

832

2 146

Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní tržby:
Prodej plynu
Prodej uhlí
Prodej tepla
Ostatní tržby *
Tržby z prodeje plynu, uhlí a tepla a ostatní tržby
celkem
Ostatní provozní výnosy:
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Zisk z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
Zisk z prodeje materiálu
Ostatní *
Ostatní provozní výnosy celkem
Provozní výnosy celkem
*

86 299

100 883

Aplikace IFRS 15 od 1. 1. 2018 měla vliv na vykázání výnosů na tomto řádku (viz též bod 2.2).
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10. Daň z příjmů
Daňový dopad týkající se jednotlivých položek ostatního úplného výsledku je následující (v mil. Kč):
1-6/2018

Změna reálné hodnoty finančních
nástrojů zajišťujících peněžní toky
účtovaná do vlastního kapitálu
Odúčtování zajištění peněžních
toků do výsledku hospodaření
Změna reálné hodnoty dluhových
nástrojů účtovaná do vlastního
kapitálu
Odúčtování dluhových nástrojů
z vlastního kapitálu
Změna reálné hodnoty kapitálových
nástrojů účtovaná do vlastního
kapitálu
Odúčtování kapitálových nástrojů
z vlastního kapitálu
Rozdíly z kurzových přepočtů
dceřiných podniků
Rozdíly z kurzových přepočtů
přidružených a společných
podniků
Odúčtování rozdílů z kurzových
přepočtů z vlastního kapitálu
Podíl na ostatních změnách
vlastního kapitálu přidružených
a společných podniků
Celkem
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1-6/2017

Částka
před
zdaněním

Daňový
dopad

Částka
po
zdanění

Částka
před
zdaněním

-7 211

1 370

-5 841

3 762

-715

3 047

1 720

-327

1 393

2 737

-520

2 217

Daňový
dopad

Částka
po
zdanění

-513

99

-414

-666

128

-538

-

-

-

-32

8

-24

-

-

-

-191

-

-191

-

-

-

-5 585

-

-5 585

581

-

581

-1 452

-

-1 452

101

-

101

-339

-

-339

12

-

12

-

-

-

-

-

-

35

-

35

-5 310

1 142

-4 168

-1 731

-1 099

-2 830
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11. Informace o segmentech
Skupina vykazuje své výsledky v členění na šest segmentů podnikání:
-

Výroba – tradiční energetika
Výroba – nová energetika
Distribuce
Prodej
Těžba
Ostatní

Segmenty jsou stanoveny napříč jednotlivými státy, ve kterých Skupina ČEZ působí. Segment je
funkčně samostatná část Skupiny ČEZ, která obsluhuje stejnou část hodnotového řetězce v odvětví
energetiky a spadá do působnosti jednotlivých členů představenstva ČEZ, a. s.
Skupina účtuje o výnosech a transakcích mezi segmenty, jako by se jednalo o výnosy a transakce se
třetími stranami, tj. v tržních nebo regulovaných cenách, pokud se jedná o regulovanou oblast.
Skupina hodnotí výsledky jednotlivých segmentů podle provozního zisku před odpisy (EBITDA).
Způsob výpočtu ukazatele EBITDA ze zisku před zdaněním a ostatními náklady a výnosy shrnuje
následující tabulka (v mil. Kč):
1-6/2018
Zisk před zdaněním a ostatními náklady a výnosy (EBIT)
Odpisy
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku včetně goodwillu
Zisky a ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku, netto *
EBITDA
*

1-6/2017

12 677
14 096

17 241
14 982

157

271

-37

-1 183

26 893

31 311

Zisky z prodeje dlouhodobého hmotného majetku jsou ve výkazu zisku a ztráty zahrnuty na řádku Ostatní
provozní výnosy. Ztráty z prodeje dlouhodobého hmotného majetku jsou ve výkazu zisku a ztráty zahrnuty na
řádku Ostatní provozní náklady.
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1 276
-156
5
28
-60
1 092

-90
1 310
-3 168
250
340
29 647

Pořízení stálých aktiv

Aktiva celkem

Identifikovatelná aktiva
Investice v přidružených
a společných podnicích
Nealokovaná aktiva

2 152
-877

9 549
-8 150

EBITDA
Odpisy
Opravné položky k dlouhodobému
hmotnému a nehmotnému
majetku včetně goodwillu
EBIT
Nákladové úroky z dluhů a rezerv
Výnosové úroky
Zisky a ztráty z přidružených
a společných podniků
Daň z příjmů
Zisk po zdanění

117

599

-

2 385

28 317

248 116

2 725

39 019

Provozní výnosy celkem

2 447
278

Výroba –
nová
energetika

22 118
16 901

Výroba –
tradiční
energetika

Provozní výnosy kromě výnosů
mezi segmenty
Provozní výnosy mezi segmenty

K 30. 6. 2018:

5 342

-

106 385

93
-1 241
5 602

-52
6 892
-164
29

9 973
-3 036

23 821

11 591
12 230

Distribuce

134

-

1 215

36
-349
1 620

1 970
-60
7

2 129
-163

53 238

46 802
6 436

Prodej

273

173

19 646

3
-160
1 187

11
877
-98
8

2 029
-1 164

4 663

2 302
2 361

Těžba

1 168

2 736

8 972

-443
-138
498

-26
348
-116
196

1 057
-706

6 548

1 039
5 509

Ostatní

Následující tabulky shrnují informace o provozních segmentech k 30. 6. 2018 a 2017, resp. k 31. 12. 2017 (v mil. Kč):

9 419

3 508

412 651

-283
-1 608
39 646

-157
12 673
-3 762
495

26 889
-14 096

130 014

86 299
43 715

Součet za
segmenty

-457

-

-1 059

-31 931

4
370
-370

4
-

-43 715

-43 715

Eliminace

8 962

671 642

3 508
256 542

411 592

-283
-1 608
7 715

-157
12 677
-3 392
125

26 893
-14 096

86 299

86 299
-

Konsolidované
údaje
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-

-269
1 207
-119
-30
-119
931

28 845
646

4 813
-2 379
328
-65
-563
13 818
5 120
Výroba –
tradiční
energetika
255 773
-

Pořízení stálých aktiv

K 31. 12. 2017:

Identifikovatelná aktiva
Investice v přidružených
a společných podnicích
Nealokovaná aktiva

Aktiva celkem

113 805

2 324
-847

12 733
-9 066

Výroba –
nová
energetika

173

Distribuce

5 279

34
-1 249
5 575

-8
6 943
-167
15

10 046
-3 109

28 943

EBITDA
Odpisy
Opravné položky k dlouhodobému
hmotnému a nehmotnému
majetku včetně goodwillu
EBIT
Nákladové úroky z dluhů a rezerv
Výnosové úroky
Zisky a ztráty z přidružených
a společných podniků
Daň z příjmů
Zisk po zdanění

2 582

43 135

14 493
14 450

Distribuce

Provozní výnosy celkem

2 175
407

Výroba –
nová
energetika

27 763
15 372

Výroba –
tradiční
energetika

Provozní výnosy kromě výnosů
mezi segmenty
Provozní výnosy mezi segmenty

K 30. 6. 2017:

-

1 110

Prodej

39

-83
-511
2 067

2 692
-4
1

2 732
-41

55 422

53 066
2 356

Prodej

175

20 517

Těžba

331

2
-179
1 341

938
-95
1

2 095
-1 158

4 578

2 211
2 367

Těžba

2 699

9 050

Ostatní

3 118

-113
-153
5 439

6
645
-146
85

1 378
-761

8 352

1 175
7 177

Ostatní

3 520

429 100

Součet za
segmenty

14 060

-255
-2 774
29 171

-271
17 238
-2 910
430

31 308
-14 982

143 012

100 883
42 129

Součet za
segmenty

-

-1 081

Eliminace

-2 147

-12 513

3
296
-296

3
-

-42 129

-42 129

Eliminace

626 207

3 520
194 668

428 019

Konsolidované
údaje

11 913

-255
-2 774
16 658

-271
17 241
-2 614
134

31 311
-14 982

100 883

100 883
-

Konsolidované
údaje
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Obr. Ekologizace výrobního zdroje Energotrans, červenec 2018

ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53 Praha 4
Česká republika
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
Rok založení:
Právní forma:
IČO:
LEI:
Bankovní spojení:

1992
akciová společnost
452 74 649
529900S5R9YHJHYKKG94
KB Praha 1, č. účtu 71504011/0100

Telefon:
Fax:
Internet:
E-mail:

+420 211 041 111
+420 211 042 001
www.cez.cz
cez@cez.cz
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