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Skupina ČEZ vydělala v prvním čtvrtletí téměř 9 miliard korun 
 
 

V prvním čtvrtletí 2017 dosáhla Skupina ČEZ čistého zisku 8,7 mld. Kč, což je meziročně 

o 13 % méně, ale o 15 % více než předloni. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 

19,0 mld. Kč. Z meziročního poklesu o 1,0 mld. Kč připadá 70 % na vrub nižších 

realizačních cen vyrobené elektřiny.  Skupina ČEZ navyšuje očekávání čistého zisku 

očištěného za celý letošní rok na 17 miliard korun a to zejména z důvodu úspěšného 

prodeje akcií společnosti MOL.  

Provozní výnosy v prvním čtvrtletí dosáhly 52,8 mld. Kč a meziročně tak vzrostly o 2 % stejně 

jako objem výroby z tradičních zdrojů.  Skupina ČEZ skokově navýšila výrobu v oblasti nové 

energetiky, kam patří větrné, fotovoltaické a malé vodní elektrárny. V těchto zdrojích vzrostla 

výroba o 18 %, zejména díky akvizici větrných elektráren v Německu na konci roku 2016, ale i 

díky nárůstu výroby ve větrných parcích v Rumunsku. Skupině ČEZ se nadále daří na trhu 

prodeje koncovým zákazníkům. Prodej zemního plynu meziročně vzrostl o 26 %, prodej 

elektřiny o 3 % a prodej tepla vzrostl o 2 %. 

„Nejvýznamnější událostí za uplynulé čtvrtletí z pohledu celoročních výsledků byl úspěšný 

prodej akcií MOL a souběžný výkup konvertibilních dluhopisů. ČEZ tímto krokem úspěšně 

zhodnotil dlouhodobou investici pro akcionáře, od roku 2007 do roku 2017 dosáhlo celkové 

pozitivní saldo peněžních toků pro Skupinu ČEZ hodnoty 3,4 mld. Kč. Z pohledu roku 2017 

jako takového očekáváme celoroční pozitivní příspěvek prodeje akcií MOL a souvisejících 

operací do účetního čistého zisku očištěného Skupiny ČEZ ve výši 4,5 mld. Kč.“, uvedl 

předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. Zejména z tohoto důvodu Skupina 

ČEZ navyšuje celoroční očekávání čistého zisku očištěného na 17 mld. Kč. 

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla v prvním čtvrtletí 

meziročně o výrazných 5,6 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 5,2 %. Nárůst spotřeby 

elektřiny odráží dobrou kondici českého hospodářství, kdy největší nárůst je u větších podniků, 

a to o 6,8 %. Distribuční území Skupiny ČEZ představuje zhruba 5/8 území České republiky, 

tudíž uvedená data jsou dobrým indikátorem vývoje spotřeby v celé zemi. 

ČEZ před pěti dny (6. května) oslavil 25 let od svého založení. „Když se podíváme na vývoj 

společnosti ČEZ za uplynulé čtvrtstoletí, uvidíme obrovský kus tvrdé práce, který zde 

zanechali všichni tehdejší i současní zaměstnanci. Z ČEZ se za tu dobu stala silná nadnárodní 

společnost, patřící do osmičky největších evropských energetik. ČEZ za 25 let své existence 

odvedl na dividendách, daních a darech českému státu celkem 570 mld. Kč, připomněl 

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. 

 

 


