
čistá 
energie
zítřka

vize 2030
čistá energie 
zítřka
 

tisková konference 
20. května 2021



2

aktUaLizace strategie skUPinY čez 
PřisPěLa k rŮstU vÝkonnosti

Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ  
(mld. Kč)

202020192018

50
60

19 23

65

13
eBitDa

čistý zisk očištěný 
o mimořádné vlivy

~30 %

~75 %
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strategie skUPinY čez je úsPěšně reaLizována
ve všech segmentech

    Jaderné zdroje bezpečně a stabilně nad 30 TWh
    Zefektivnění výroby z emisních zdrojů

    Modernizace a digitalizace distribuční sítě

    růst zákaznické spokojenosti a počtu zákazníků na 2,9 mil.,  
digitalizace zákaznických procesů

    ČEZ ESCO lídr na trhu energetických úspor a decentrální energetiky v čr a německu

    Rumunská aktiva prodána a prodej bulharských aktiv před dokončením
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skUPina čez již PostUPně snižUje 
vÝroBU eLektřinY z UhLí

Emisní intenzita CO2 Skupiny ČEZ
(t/MWh)

Instalovaný výkon uhelných zdrojů 
Skupiny ČEZ (GW)

2016 20162018 20182020 2020

0,44
0,38

0,33
7,8

6,9
4,8

-25 % -40 %
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kLimaneUtraLita Do rokU 2050 je Pro eU PrioritoU, 
Loni DošLo k vÝznamnémU zvÝšení všech cíLŮ

CÍLE 2030 (původní shoda) CÍLE 2030 (aktuální návrh EK)

Snížení emisí 
skleníkových 
plynů oproti stavu 
v r. 1990

min. 40 % 
  Závazný cíl na úrovni EU 
   Cíl by byl zřejmě splněn jako vedlejší efekt  
při plnění dalších dvou cílů

min. 55 % 
  Europarlament požaduje 60 %  
  Rada podporuje návrh EK 
  Kompromis vznikne v Trialogu

Podíl OZE 
na celkové finální 
spotřebě energie

min. 32 % 
  Závazný cíl na EU úrovni 
   Elektřina z OZE by v EU měla narůst na 55 % 
(z 34 % ve 2020)

38–39 % 
  Dle scénářů 55% dekarbonizace 
  63–65% podíl OZE v elektřině 
  Vlastní návrh v červenci 2021

Energetické 
úspory (EED)
oproti stavu podle 
predikcí z roku 2007

min. 32,5 % 
  Indikativní cíl na EU úrovni 
   Závazné roční úspory 0,8 % konečné energie 

na národní úrovni 

39–40 % 
  Dle scénářů 55% dekarbonizace 
   36–37 % na konečné spotřebě energie 
  Vlastní návrh v červenci 2021
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sPoLečenskÝ a PoLitickÝ vLiv na ekonomikU 
a energetikU akceLerUje

    většina hlavních bank a pojišťoven v eU i čr podmiňuje své služby ukončením 
využívání uhlí a dosažením uhlíkové neutrality, stále více podmiňují poskytování jejich 
služeb „společenskou odpovědností“ 

    Akciové fondy s politikou „společenské odpovědnosti“ (ESG) nyní spravují více než 
11 % z celkových obhospodařovaných peněžních prostředků všech evropských 
akciových fondů

    finanční trhy již penalizují čez jako uhelnou energetiku, přestože vyplácí nejvyšší 
dividendu z evropských energetik a generuje stabilní provozní cash flow

    7 z 10 srovnatelných společností v energetice se zavázalo k utlumení uhlí do 2030,  
8 z 10 si explicitně stanovuje cíl dle Pařížské dohody

    na cíle uhlíkové neutrality reagují společnosti i změnami v organizačním uspořádání
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rozhoDování investorŮ již vYchází 
z komPLetního esg ratingU

ESG
Environment Social Governance 

Uhlíkové 
emise 

 Odpad / emise 
  znečišťujících

 látek 
Obnovitelné 

zdroje / inovace 
Ostatní 
životní 

prostředí 

Rozvoj 
lidských  
zdrojů 

Komunita 
Ostatní  
sociální  
aspekty 

Etika Ostatní 
governance

Banky 
a pojišťovny

Zaměření 
na odklon 
od uhlí

Akcionáři bank stále více a více 
vyžadují od bank zohlednění 
všech ESG faktorů.

Investoři
Rozhodování 
na základě kompletního 
hodnocení ESG

Skupina ČEZ chápe ESG jako komplexní přístup k řízení firmy v rychle se měnícím prostředí 
s důrazem na vytváření dlouhodobě udržitelných hodnot důležitých pro celou společnost
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máme amBici Patřit mezi esg LíDrY

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Cílem Skupiny ČEZ 
je dosáhnout 
minimálně 80 % 
ESG skóre* do 2023

Pro jednotlivé oblasti ESG 
jsme si stanovili základní cíle 
vycházející z metodiky ESG

Aktuální ESG skóre*

*  Průměr skóre dle esg agentur  
msci a sustainanalytics
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stanoviLi jsme si zákLaDní cíLe 
v oBLasti životního ProstřeDí

Dekarbonizace
cíle v oblasti uhlíkových emisí:
   snížíme emise co2 v souladu s Pařížskou dohodou „well below 2 Degrees“ do 2030
    snížíme emisní intenzitu z 0,36 tco2/mWh v 2019 na 0,26 tco2/mWh v roce 2025 a 0,16 tco2/mWh  
v roce 2030

    snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí z 39 % v roce 2019 na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do roku 2030

Odpad, emise znečišťujících látek a přírodní zdroje
cíle v oblasti emisí znečišťujících látek:
    snížíme noX z 23 kt v roce 2019 na 13 kt v roce 2025 a 7 kt v roce 2030
   zredukujeme so2 z 21 kt v roce 2019 na 6,5 kt v roce 2025 a 3 kt v roce 2030

Obnovitelné zdroje
cíle pro nové kapacity oze:
    vybudujeme 1,5 gW oze do roku 2025 a 6 gW oze do roku 2030
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stanoviLi jsme si zákLaDní cíLe 
v oBLasti sociáLních vztahŮ

Vztahy s komunitami
cíle v oblasti vztahů s komunitami:
   Budeme i nadále dobrým korporátním občanem, který rozvíjí dobré vztahy s komunitami

Orientace na zákazníka
cíle v oblasti zákaznické spokojenosti:
   Udržíme nejvyšší nPs (net Promoter score) z velkých dodavatelů elektřiny

cíle v oblasti digitalizace:
   zajistíme všechny klíčové zákaznické procesy online do 2025

Lidský kapitál
cíle v oblasti atraktivity zaměstnavatele:
   Udržíme pozici nejatraktivnějšího zaměstnavatele pro budoucí talenty i stávající zaměstnance

cíle v oblasti rekvalifikace:
    Pro všechny zaměstnance dotčené odchodem od uhlí zajistíme převedení na jinou práci nebo  
přeškolení a rekvalifikaci nebo kompenzace
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stanoviLi jsme si zákLaDní cíLe 
v oBLasti řízení sPoLečnosti

Diverzita a rovné příležitosti
cíle v oblasti zastoupení žen v managementu:
   Dosáhneme 30% zastoupení žen v managementu, navýšíme podíl žen v managementu  
netechnických segmentů na 30 % do 2025

Chování podniku
cíle v oblasti školení v etickém kodexu:
    zvýšíme frekvenci školení zaměstnanců v etickém kodexu, od roku 2022 a dál ročně proškolíme  
min. 95 % zaměstnanců
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akceLerUjeme naPLŇování PLatné strategie

Efektivní provoz, 
optimální využití a rozvoj 
výrobního portfolia

Moderní distribuce 
a péče o energetické 
potřeby zákazníků

Rozvoj nové energetiky  
v České republice

Rozvoj energetických  
služeb v Evropě

Strategické priority 
Skupiny ČEZ

Hlavní strategické teze 
Skupiny ČEZ

VIZE 2030  
ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA

   efektivní řízení jaderných elektráren 
a příprava podmínek pro realizaci 
nového jaderného zdroje v rámci  
posílení energetické bezpečnosti 
a dekarbonizace výrobního portfolia čr 

   efektivní řízení pánevních uhelných 
elektráren a dekarbonizace výrobního 
portfolia čr

   modernizace a digitalizace distribuce 
a prodeje v čr, rozvoj komplexních 
služeb se zřetelem na potřeby 
zákazníků

   rozvoj energetických služeb  
(esco) a obnovitelných zdrojů  
(oze) v čr při naplňování českého 
klimaticko-energetického plánu

   rozvoj zahraničních esco aktivit 
a dosažení významné pozice na trzích 
blízkých čr, primárně německa,  
severní itálie a Polska

Přeměnit výrobní portfolio na nízkoemisní 
a dosáhnout uhlíkovou neutralitu

   efektivní řízení jaderných elektráren a příprava podmínek pro 
realizaci nového jaderného zdroje v rámci posílení energetické 
bezpečnosti čr 

   efektivní řízení a dekarbonizace výrobního portfolia čr  
(vč. transformace teplárenství) 

   rozvoj obnovitelných zdrojů (oze) při naplňování českého 
klimaticko-energetického plánu

Poskytovat nejvýhodnější energetická řešení 
a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu

   modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v čr, rozvoj 
komplexních služeb se zřetelem na potřeby zákazníků

   rozvoj energetických služeb (esco) v čr při naplňování 
českého klimaticko-energetického plánu

   rozvoj energetických služeb (esco) v zahraničí s cílem dosažení 
významné pozice na trzích německa, severní itálie a Polska

I

II
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Přeměníme vÝroBní PortfoLio na nízkoemisní 
a Dosáhneme UhLíkovoU neUtraLitU

I Jaderné zdroje
   navýšíme bezpečně výrobu ze stávajících jaderných zdrojů průměrně nad 32 TWh a dosáhneme  

60-ti leté životnosti
   Budeme stavět nový jaderný blok v Dukovanech
   Připravíme se na výstavbu malých modulárních reaktorů (smr) s celkovým výkonem přes 1000 mW 
po roce 2040

Obnovitelné zdroje 
   vybudujeme 1,5 GW OZE do roku 2025 a 6 GW OZE do roku 2030
   Navýšíme instalovaný výkon pro akumulaci elektrické energie ve výši alespoň 300 MWe do roku 2030

Klasické zdroje
   Dekarbonizujeme teplárenství a přeměníme naše uhelné lokality po odklonu od uhlí na nové aktivity
   vybudujeme nové plynové kapacity, které budou připraveny na spalování vodíku
   Snížíme podíl výroby elektřiny z uhlí na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do 2030
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PoskYtUjeme nejvÝhoDnější energetická řešení 
a nejLePší zákaznickoU zkUšenost na trhU

II Distribuce
   investujeme do Smart grids a decentralizace k dalšímu rozvoji stabilní a digitální distribuční soustavy, 

včetně rozvoje optických sítí

Prodej
   Digitalizujeme 100 % našich klíčových zákaznických procesů do 2025
    rostoucí kvalitou služeb udržíme nejvyšší NPS  
(net Promoter score) z velkých dodavatelů elektřiny a zvětšíme naši bázi zákazníků

   Domácnostem nabídneme produktové portfolio, které jim umožní dosáhnout energetických úspor a snížit emise

ESCO
   Vybudujeme infrastrukturu pro elektromobilitu – zčtyřnásobíme dobíjecí výkon a budeme provozovat 
minimálně 800 stanic do roku 2025

    Dále rozvineme naši roli hlavního dekarbonizačního leadera – umožníme efektivní snižování emisí 
a doručování energetických úspor i pro naše klienty v průmyslu, municipalitách a státní správě v souladu 
s eU cílem doručování energetických úspor ve výši 39–40 %

Nové segmenty
   rozšíříme podnikání do dalších oblastí výroby baterií, elektromobility a vodíku
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Bateriový 
hodnotový 
řetězec

Těžba  
a zpracování

Výroba 
aktivních 
materiálů 

Výroba  
článků

Ecosystém dodavatelů komponentů

Baterie jako služba  
(BAAS)

Společná monetizace 
energetických služeb

Dobíjecí infrastrukturaSlužby mobility

Ecosystém  
elektromobility

Automobily jako systémy  
pro skladování energie (ESS)

Integra-
ce baterií 
do modulů

Automobi-
lová výroba

Druhé  
a třetí využití 
bateriových 
článků

Recyklace

Těžba lithia na Cínovci
Realizace těžby a zpracování 
lithia na Cínovci pro dodávky 
do Gigafactory

Partnerství pro 
udržitelnou a nákladově 
efektivní výrobu 
bateriových článků

Využití použitých 
baterií pro 
skladování 
velkého množství 
energie

Rozvoj  
infrastruktury 
na recyklování

Integrace infrastruktury ČEZ se 
softwarem výrobců automobilů, 
např. pro vyhledání nejbližší 
nabíjecí stanice

Výstavba dobíjecích míst v ČR  
a zajištění zelené energie pro dobíjení

Využití baterií v automobilech  
v českém distribučním systému

Výroba obnovitelné 
energie pro zásobování 
celého ekosystému 
elektromobility

DODATEČNÝM ZDROJEM RŮSTU BUDOU DALŠÍ OBLASTI  
VÝROBY BATERIÍ A ELEKTROMOBILITY
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VIZE 2030 – ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA 
NÁM POMŮŽE SPLNIT NÁŠ HLAVNÍ FINANČNÍ CÍL

Přeměnit výrobní portfolio  
na nízkoemisní a dosáhnout 

uhlíkovou neutralitu

Poskytovat nejvýhodnější 
energetická řešení a nejlepší 

zákaznickou zkušenost na trhu

VIZE 2030 – ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA

EBITDA Skupiny ČEZ
(Strategická aktiva, mld. Kč)

2020 2025 2030

57

65–70

80–85
+40 %I

II
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VIZE 2030 – ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA

    Budeme rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s ESG

    V rámci strategie akcelerujeme rozvoj:

     Přeměníme výrobní portfolio na nízkoemisní v souladu s Pařížskou dohodou  
do roku 2030 a dosáhneme uhlíkové neutrality do roku 2050

     Budeme poskytovat nejvýhodnější energetická řešení a nejlepší zákaznickou 
zkušenost na trhu

    Máme ambici zvýšit ESG rating na 80 % do roku 2023, snížit emisní intenzitu  
o více než 50 % do roku 2030 a navýšit EBITDA o 40 % do roku 2030 

    Budeme přizpůsobovat strukturu Skupiny ČEZ, aby odpovídala nárokům našich 
investorů, financujících bank a zaměstnanců
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PŘÍLOHA
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PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ

  2020

Provozní výnosy 214 mld. Kč
EBITDA 65 mld. Kč
Čistý zisk 5,5 mld. Kč
Čistý zisk očištěný 22,8 mld. Kč
Počet zaměstnanců 32,5 tisíc
Instalovaná kapacita 12 933 MW
Délka distribuční sítě v ČR 311 652 km
Výroba elektřiny 60,9 TWh
Prodej elektřiny 33,3 TWh
Objem distribuované elektřiny  50,6 TWh
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SKUPINA ČEZ JE MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST 
SE SILNÝM POSTAVENÍM NA ČESKÉM TRHU A SE SÍLICÍ POZICÍ 
V ZÁPADNÍ EVROPĚ

energetická aktiva

elektřina
     výroba

     distribuce

     prodej koncovým 

     zákazníkům

zemní plyn
     prodej koncovým 

     zákazníkům

teplo
     výroba

     distribuce

     prodej koncovým 

     zákazníkům

hlAvní cílové trhy
Česká republika
  Těžba 
  Tradiční výroba (KE, JE)
  OZE
  Distribuce
  ESCO, Prodej

Německo
  OZE
  ESCO

Polsko
  ESCO

Slovensko
  ESCO

oStAtní trhy
Polsko (probíhající divestice)
  Tradiční výroba

Rumunsko (prodáno)
  OZE
  Distribuce
  Prodej

Bulharsko (probíhající divestice)
  Distribuce
  Prodej
  OZE

Turecko
  Distribuce
  Prodej 
  Tradiční výroba
  OZE

  Aktiva prodaná / určená k divestici
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ČEZ PATŘÍ MEZI DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
EVROPSKÝCH ENERGETIK

Počet zákazníků v roce 2019 (mil.)

64,0Enel

E.ON

EDF

Iberdrola

Engie

Vattenfall

CEZ Group

PPC

EDP

EnBW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

34,1

33,6

29,8

24,4

12,4

7,4

6,9

6,3

5,5

Instalovaná kapacita v roce 2020 (GW)

122,3EdF

Engie

Enel

Iberdrola

Fortum

RWE 

EDP

Naturgy

CEZ Group

Ørsted

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

96,8

87,0

52,1

50,3

43,4

19,9

15,3

12,9

12,4
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PODÍL EBITDA EMISNÍCH ZDROJŮ BYL V ROCE 2020 JEN 10%,  
ZÁKAZNICKÉ ČÁSTI 38 %

EBITDA 2020 
(mld. Kč)

Aktiva určená 
k divestici

57

8

65
trading

4 %

Distribuce
31 %

Prodej
7 %

Těžba
6 %

Emisní zdroje 
10 %

Bezemisní zdroje
– obnovitelné

8 %

Bezemisní zdroje 
jaderné 
34 %
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STRATEGICKÉ PRIORITY STÁVAJÍCÍ STRATEGIE…

Efektivní provoz, optimální využití 
a rozvoj výrobního portfolia

Moderní distribuce a péče  
o energetické potřeby zákazníků

Rozvoj nové energetiky  
v České republice

Rozvoj energetických  
služeb v Evropě

Posilování energetické 
bezpečnosti ČR

Modernizace české energetiky

Naplňování klimaticko-
energetického plánu ČR

Úzké propojení českého  
průmyslu s okolními zeměmi

Divestiční strategie

V roce 2019 schválila Valná hromada ČEZ na návrh představenstva novou koncepci podnikatelské 
činnosti, ze které vychází i nová strategie postavená na 4 + 1 prioritách.

Hlavní příležitosti pro Skupinu ČEZ Strategické priority Skupiny ČEZ Hlavní strategické teze Skupiny ČEZ

   Efektivní řízení jaderných a pánevních uhelných elektráren 
a příprava podmínek pro realizaci nového jaderného zdroje 
v rámci posílení energetické bezpečnosti a dekarbonizace 
výrobního portfolia ČR

   Modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v ČR, 
rozvoj komplexních služeb se zřetelem na potřeby 
zákazníků

    Rozvoj energetických služeb (ESCO) a obnovitelných 
zdrojů (OZE) v ČR při naplňování českého  
klimaticko-energetického plánu

   Rozvoj zahraničních ESCO aktivit a dosažení významné 
pozice na trzích blízkých ČR, primárně Německa, severní 
Itálie a Polska

   Realizace efektivních exitových strategií z rizikových 
a neperspektivních trhů a segmentů energetiky

   Dokončení developmentu OZE v zahraničí a zajištění 
návratu vložených finančních prostředků




