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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou energetické společnosti E.ON, s.r.o. 

v letech 2008 – 2011. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části práce jsou uvedeny metody finanční analýzy. V praktické části je blíže popsána 

společnost a následně vypracována finanční analýza. V závěru ze zjištěných údajů je 

provedeno celkové zhodnocení situace podniku a jsou doporučeny návrhy pro další 

činnost. 

 

Klíčová slova 

Finanční analýza, rozvaha, ukazatele likvidity, ukazatele rentability, ukazatele 

zadluženosti, výkaz zisku a ztráty, SWOT,   

 

Abstract 

The bachelor’s thesis deals with financial statement analysis of the 

energy producing and distributing company E.ON, s.r.o. in the time 

period from 2008 till 2011. The thesis is divided into two parts. The 

methods and tools for the financial analysis are introduced in the 

theoretical part. The second part of the thesis focuses on the company 

itself in details as well as it contains the elaboration of the 

company financial analysis. As a conclusion to this study the company 

financial assessment is carried out. Based on the assessment results 

the proposals for innovations are suggested. 

 

Keywords 

Financial analysis, balance statement, liquidity ratios, profitability ratios, indebtedness 

ratios, profit and lost statement, SWOT. 
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Úvod 

Finanční analýza je souhrn činností, na základě kterých se vyhodnocuje finanční situace 

podniku. Podnik hodnotíme z hlediska jeho ekonomického zdraví, určujeme jeho silné 

stránky a slabé stránky, které by mohly v budoucnu způsobit menší nebo větší 

problémy. Příjemci finanční analýzy jsou např. současní investoři, obchodní partneři 

nebo banky. Finanční analýza není upravována žádnými právními předpisy jako např. 

finanční účetnictví.  

Informace pro zpracování finanční analýzy získáme z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a 

z přehledu cash flow.  Finanční analýzu lze označit jako cyklus, který nám v každém 

kroku může odkrýt nějaké důležité souvislosti, která nám umožní podnik vidět trochu 

jinak. Ukazatele finanční analýzy bychom měli vybírat takové, které jsou pro 

porozumění podniku podstatné, neměla by obsahovat všechny možné typy. 

K sestavení finanční analýzy jsem použila výroční zprávy energetické společnosti E.ON 

Česká republika, s.r.o..  
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Cíl práce a metodika 

Cílem práce je zpracování finanční analýzy energetické společnosti E.ON Česká 

republika, s. r. o. v letech 2008 – 2011 za použití jednotlivých metod finanční analýzy a 

na základě zpracované analýzy stanovit návrhy na zlepšení finanční situace podniku. 

V první části práce budou popsány teoretická východiska finanční analýzy. V této části 

bude čerpáno z odborné literatury. Poté následuje představení analyzovaného podniku a 

SWOT analýza. 

V další části práce bude provedena samostatná finanční analýza ze získaných účetních 

dat. Veškeré výpočty budou provedeny v programu MS Excel.  Následně získané 

výsledky budou porovnány s odvětvovým průměrem a bude provedeno celkové 

zhodnocení analyzovaného podniku. 

V poslední části práce budou doporučené návrhy na zlepšení finančního zdraví podniku.  

V práci bude použito absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů. U absolutních 

ukazatelů – horizontální a vertikální analýza aktiv, pasiv a výsledovky. U rozdílových 

ukazatelů – čistý pracovní kapitál a u poměrových ukazatelů – ukazatele rentability, 

aktivity, zadluženosti, likvidity a produktivity práce.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 „Finanční analýza, jako složka finančního řízení podniku, bývá charakterizována jako 

metodický nástroj, který dovolí posoudit tzv. finanční zdraví analyzovaného podniku.“
1
 

Při sestavování finanční analýzy vycházíme z výkazů finančního účetnictví jako je 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow. 

Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv. Platí zde rovnice: Aktiva = Pasiva. Na straně aktiv se 

uvádí stav majetku v podniku a na straně pasiv se uvádí, z jakých zdrojů byl majetek 

financován. Rozvaha se sestavuje vždy k určitému okamžiku.  

Výkaz zisku a ztrát neboli výsledovka zachycuje náklady a výnosy za běžné období. 

„Náklady můžeme definovat jako peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Se 

vznikem nákladů je spojen úbytek majetku podniku vykazovaný v rozvaze. V praxi se 

náklady ve výkazu zisku a ztráty projeví jako spotřeba, opotřebení majetku a přírustek 

závazků. Výnosy se definují jako peněžní vyjádření výsledků plynoucích z provozování 

podniku a představují finanční částky, na které má podnik nárok z titulu prodeje zboží a 

služeb.“
2
  

Výkaz cash flow zachycuje peněžní toky, informuje o přírustku či úbytku peněžních 

prostředků (včetně cenin), jak v hotovosti, tak na účtech a peníze na cestě. 

 Uživatelé výsledků finanční analýzy: 

 vlastníci (investoři) 

 věřitelé (banky) 

 dodavatelé 

 zákazníci, zaměstnanci 

 burzovní makléři 

  

                                                 
1
 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. 2. roz. vydání. Plzeň: Aleš Čeněnk, 2011. 152 s. ISBN 978-80-

7380-315-5 
2
 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2008. 54 s. 

ISBN 978-80-86929-44-6 
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1.1 Metody finanční analýzy - Analýza absolutních ukazatelů 

Horizontální analýza (analýza trendů) 

Analýza sleduje změny jednotlivých položek účetních výkazů v čase. V jednotlivých 

výkazech zjišťujeme, jak procentní změny jednotlivých položek výkazů, tak absolutní 

hodnoty.  

Procentní změna: 

  It/t-1 = 
                

       
     

kde: It/t-1 – změna oproti minulému období 

t – čas 

Bi – hodnota bilanční položky i 

Absolutní změna: 

  Dt/t-1 = Bi(t) - Bi(t-1) 

kde:  Dt/t-1 – změna oproti minulému období  

t – čas 

Bi – hodnota bilanční položky i 

 

Vertikální analýza (procentní analýza komponent) 

„Při vertikální analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

strukturu aktiv a pasiv firmy. Ze struktury aktiv pasiv je zřejmé, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých 

zdrojů (kapitálu) byly pořízeny.“
3
  

Pi = 
  

   
 

                                                 
3
SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vydání. Brno: 

Computer Press, 2001. 17 s. ISBN 80-7226-562-8 
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kde: Pi – hledaný vztah 

Bi – velikost položky bilance 

Σ Bi – suma hodnot položek v rámci určitého celku  

 

1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

1.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál představuje jakýsi finanční polštář, který má podnik k dispozici 

k profinancování běžného chodu podniku v případě, že podnik potkala nějaká 

nepříznivá událost.  

 ČPK = oběžná aktiva – cizí krátkodobý kapitál (manažerský přístup) 

  

1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele popisují vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 

absolutními ukazateli pomocí jejich podílu. Údaje získané z rozvahy mají charakter 

stavových ekonomických veličin, údaje z výkazu zisku a ztrát jsou tokovými ukazateli.  

 

Analýza ukazatelů  

 rentability 

 aktivity 

 zadluženosti 

 likvidity 

 produktivity práce 

 hodnotové ukazatele výkonnosti 
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1.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Poměřuje zisk s použitým investovaným kapitálem. Čím vyššího zisku podnik dosahuje, 

tím lépe hospodaří se svým majetkem a s kapitálem.  

Rentabilita celkových aktiv ROA. „Poměřuje zisk podniku s celkovými vloženými 

prostředky bez ohledu na to, zda byl financován z vlastního, nebo cizího kapitálu. 

EBIT – Zisk před úroky a zdaněním 

   ROA = 
    

      
 

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE – vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu 

vloženého vlastníky. Sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou 

vlastníky společnosti. 

   ROE = 
   

               
 

Rentabilita tržeb ROS – ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny tržeb. 

Pokud se tento ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v ostatních ukazatelích 

nebude situace dobrá. V praxi se opět používá s EBIT (zisk před zdaněním a úroky) 

nebo EAT (čistý zisk).“
4
 

 I. ROS = 
    

                                                                  
 

 

II. ROS = 
   

                                                                  
 

Finanční páka je poměr ziskovosti vlastního kapitálu k ziskovosti celkového kapitálu. 

„Analýza finanční páky dává odpověď na otázku, zda je v dané situaci podniku 

zadlužování výhodné. Zadlužování je výhodné, pokud ROE > ROI.“
5
  

                                                 
4
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 162 s. 

ISBN 978-80-247-2424-9 
5
KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. 2. roz. vydání. Plzeň: Aleš Čeněnk, 2011. 148 s. ISBN 978-80-

7380-315-5  
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   Finanční páka = 
       

               
 

 

Ukazatel rentability kapitálu ROCE. „V čitateli jsou celkové výnosy všech investorů 

(čistý zisk pro akcionáře a úroky pro věřitele) a ve jmenovateli jsou dlouhodobé 

finanční prostředky, které má firma k dispozici. Slouží k prostorovému srovnávání 

firem, zejména k hodnocení monopolních veřejně prospěšných společností.“
6
 

   ROCE = 
   

                                                      
 

 

 

Ukazatel rentability investovaného kapitálu ROI měří zisk získaný podnikáním s výší 

zdrojů, kterých bylo využito k jeho dosažení.  

Doporučené hodnoty: ROI > 0,15 – velmi dobře,  

ROI 0,12 – 0,15 dobré 

 

   ROI = 
    

               
 

1.3.2 Ukazatele aktivity (doba obratu) 

Ukazatel aktivity udává, jak podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich má více, než 

je vhodné, vznikají zbytečné náklady, a tím se snižuje i zisk. Pokud jich má méně, než 

je účelné, tím přichází o výhodné podnikatelské příležitosti a o výnosy. 

Obrat aktiv udává počet obrátek, kolikrát se aktiva obrátí za rok. Doporučená hodnota 

1,6 – 3. Pokud je ukazatel menší než 1,6, měl by podnik uvažovat o snížení celkových 

aktiv.    

Obrat aktiv = 
     

      
 

                                                 
6
SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vydání. Brno: 

Computer Press, 2001. 64 s. ISBN 80-7226-562-8  
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Doba obratu aktiv 

Doba obratu aktiv = 
      

     
 x 360 

 

Obrat zásob udává, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob podniku prodána a 

znovu uskladněna. Nadbytečné zásoby způsobují vyšší náklady na skladování, podnik 

má v zásobách uložené peněžní prostředky, které představují investici s nízkým nebo 

nulovým výnosem. Vysoký obrat zásob podporuje důvěru v ukazateli běžné likvidity. 

„Naopak při nízkém obratu a nepoměrně vysokém ukazateli likvidity lze usuzovat, že 

firma má zastaralé zásoby, jejichž reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvedená 

v účetních výkazech.“
7
 

Obrat zásob = 
     

      
 

 

Doba obratu zásob udává počet dnů, po které jsou zásoby v podniku vázány až do její 

spotřeby nebo prodeje. Ukazatel by měl mít co nejnižší hodnotu. 

Doba obratu zásob = 
      

     
 x 360 

 

Doba inkasa pohledávek udává počet dnů, po které podnik čeká, než dostane za již 

prodané výrobky a služby zaplaceno. Po dobu od předání výrobku poskytuje podnik 

odběratelům obchodní úvěr. Pokud je doba obratu pohledávek delší než běžná doba 

splatnosti, znamená to, že obchodní partneři neplatí své účty včas. V případě, že 

obchodní partneři si tento trend udržují po delší dobu, měl by podnik učinit takové 

opatření, díky kterému budou pohledávky včas uhrazeny. 

Doba inkasa pohledávek = 
          

     
 x 360 

                                                 
7
 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vydání. 

Brno: Computer Press, 2001. 67 s. ISBN 80-7226-562-8 
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Doba úhrady krátkodobých závazků, „ukazatel udává počet dnů, po které firma od 

svých dodavatelů využívá bezplatný obchodní úvěr. Je dobré srovnávat doby splatnosti 

pohledávek a závazků z obchodního styku.“
8
 

Doba úhrady krátkodobých závazků = 
                  

     
 x 360 

 

1.3.3 Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti) 

Tento ukazatel sleduje vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. Při analýze 

zadluženosti je nutné zjistit ve výroční zprávě objem majetku, který má podnik pořízen 

na leasing – aktiva získaná prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují v rozvaze, ale 

pouze jako náklady ve výkazu zisku a ztráty.  Proto podnik, který se zdá být 

nezadlužený podle poměru cizího a vlastního kapitálu, může být ve skutečnosti 

vzhledem k velkému množství majetku pořízeného na leasing, podnikem velmi 

zadluženým. Je tedy důležité pro analýzu zadluženosti podniku využívat současně 

ukazatelů na bázi výsledovky.  

Celková zadluženost se vypočte jako podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. 

V případě, že podnik pořizuje majetek na leasing, měl by se objem leasingových 

závazků zahrnout k objemu cizího kapitálu. V dlouhodobých cizích zdrojích jsou 

zahrnuty dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. Věřitelé upřednostňují nízký 

ukazatel zadluženosti, aby v případě likvidace podniku, byly ztráty věřitelů co nejnižší.  

   Celková zadluženost = 
            

      
 

 

Kvóta vlastního kapitálu je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Vyjadřuje, 

finanční nezávislost podniku. Po sečtení hodnot celkové zadluženosti a kvóty vlastního 

kapitálu je výsledná hodnota rovna 1. Oba ukazatele informují o skladbě kapitálu. Po 

přehození hodnot v ukazateli kvóta vlastního kapitálu, získáme hodnotu finanční páky. 

                                                 
8
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 165 s. 

ISBN 978-80-247-2424-9 
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   Kvóta vlastního kapitálu =  
               

      
 

 

Koeficient zadluženosti se od celkové zadluženosti liší tím, že celková zadluženost roste 

lineárně do 100 % a koeficient zadluženosti roste exponenciálně k    

   Koeficient zadluženosti =  
             

               
 

 

 

Ukazatel úrokové krytí nám stanoví, kolikrát převyšuje zisk placené úroky.  

   I. Úrokové krytí =  
    

               
 

   II. Úrokové krytí =  
           

               
 

    

Běžná zadluženost se vypočte, jako poměř krátkodobého cizího kapitálu s celkovými 

aktivy. Do čitatele se zahrnují krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní 

přechodné a dohadné položky. 

   Běžná zadluženost = 
                  

              
 

Doba splácení dluhů vyjadřuje dobu, za kterou by podnik byl schopen splatit své dluhy 

z provozního cash flow. Příznivý je klesající trend.  

   Doba splácení dluhů = 
                    

                  
 

 

1.3.4 Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 

Likvidita je schopnost podniku přeměnit svá aktiva v peněžní prostředky, které můžou 

být následně použity k úhradě závazků. Pokud má podnik vysokou likviditu, váže 

peněžní prostředky v podniku a dosahuje nízkých nebo žádných výnosů. Naopak pokud 
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má podnik nízkou likviditu, může nastat problém s nedostatkem např. finančních 

prostředků.  

Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) vyjadřuje, kolikrát jsou oběžná aktiva 

vyšší než krátkodobé závazky. Doporučená hodnota: 1,5 – 2,5. 

    Běžná likvidita = 
             

                  
 

U pohotové likvidity (likvidita II. stupně) od oběžných aktiv odpočteme zásoby, které 

jsou nejméně likvidní částí. Po odečtení zásob z oběžných aktiv zůstávají v čitateli jen 

peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), krátkodobé cenné papíry a 

krátkodobé pohledávky. Doporučená hodnota: 1 – 1,5. Nízká hodnota pohotové 

likvidity značí nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. 

   Pohotová likvidita = 
                                            

                  
 

 

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) určuje schopnost podniku platit právě splatné 

dluhy. Do finančního majetku se započítávají nejen peněžní prostředky v pokladně a na 

účtech, ale také krátkodobé obchodovatelné cenné papíry. Likvidita je zajištěna při 

hodnotě alespoň 0,2 – 0,5. 

   Okamžitá likvidita = 
                           

                  
 

Pracovní kapitál na aktiva charakterizuje krátkodobou finanční stabilitu podniku. 

Doporučená hodnota 30% - 50%. 

   Pracovní kapitál na aktiva = 
                                

             
 

  

Ukazatel kapitalizace určuje podíl celkových dlouhodobých aktiv k celkovým 

dlouhodobým zdrojům. Doporučená hodnota ukazatele je kolem jedné, pokud je 

ukazatel vyšší než jedna, značí to, že ke krytí dlouhodobých aktiv je použit jiný než 

dlouhodobý kapitál. 
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   Ukazatel kapitalizace = 
                  

                  
 

 

1.3.5 Ukazatele produktivity práce 

Výkonnost podniku ve vztahu k počtu zaměstnanců sledují ukazatele produktivity 

práce.  

„Osobní náklady k přidané hodnotě sledují, jakou část z toho, co bylo vytvořeno 

v provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Čím menší je tento poměr, tím lepší je 

výkonnost na jednu korunu vyplacenou zaměstnancům. 

  Osobní náklady k přidané hodnotě = 
              

               
 

Produktivita práce z přidané hodnoty sleduje, jak velká přidaná hodnota připadá na 

jednoho pracovníka. 

  Produktivita práce z přidané hodnoty = 
               

                
 

Další ukazatele: 

Přidaná hodnota/výnosy 

Osobní náklady/výnosy 

Průměrná mzda na pracovníka - roční   

Průměrná mzda na pracovníka = 
             

                
 

Průměrná mzda na pracovníka – měsíční 

Průměrná mzda na pracovníka = 
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Čím větší je produktivita práce a čím menší je průměrná mzda, tím větší efekt ze 

zaměstnanců plyne. Je však třeba přiměřené regulace, aby nedocházelo k výpadkům 

podniku z důvodu, že už v něm nikdo nechce pracovat.“
9
 

 

1.4 Bonitní a bankrotní modely při finanční analýze podniku 

K diagnóze finanční situace podniku se využívá v současnosti značné množství 

výběrových ukazatelů. Tyto ukazatele lze označit jako systémy včasného varování, 

protože: „postihují současný, ale zejména budoucí vývoj podniku, a to nejlépe jedinou 

(komplexní) charakteristikou, i když přece jen s omezenou vypovídací schopností (nic 

není dokonalé).  

Bonitní modely 

 je podnik dobrý nebo špatný 

 vychází z části z teoretických poznatků, z části poznatků pragmatických 

(zobecněných) 

Bankrotní modely 

 zbankrotuje podnik 

 vychází ze skutečných údajů“
10

 

 

1.4.1 Kralickův rychlý test – bonitní model 

Rychlý test byl navržen v roce 1990 P. Kralicem. Poskytuje rychlou možnost s dobrou 

vypovídací schopností oklasifikovat analyzovaný podnik. Z každé ze 4 základních 

oblastí analýzy tj. stability, likvidity, rentability a hospodářského výsledku byl zvolen 

                                                 
9
 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vydání. Praha: Grada, 2008. 170 s. 

ISBN 978-80-247-2424-9 
10

 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. 2. roz. vydání. Plzeň: Aleš Čeněnk, 2011. 164 s. ISBN 978-

80-7380-315-5 
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jeden ukazatel tak, aby byla zabezpečena vyvážená analýza jak finanční stability, tak i 

výnosové situace podniku.
 11

 

4 ukazatele Rychlého testu:  

Kvóta vlastního kapitálu stanoví finanční sílu podniku měřenou podílem vlastního 

kapitálu na celková aktiva. 

Kvóta vlastního kapitálu = 
               

              
 

 

Doba splácení dluhu z cash flow udává, za jakou dobu by byl podnik schopen splatit své 

závazky (krátkodobé, dlouhodobé). 

  Doba splácení dluhu = 
                                              

         
  

 

Dva výše uvedené ukazatele zachycují finanční stabilitu podniku. Naopak ukazatele 

cash flow v tržbách a rentabilita celkového kapitálu se zaměřují na výnosnost, které 

analyzovaný podnik dosahuje. 

Cash flow v % tržeb =  
         

     
 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) =  
                                    

              
 

 

 

 

 

                                                 
11

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vydání. 

Brno: Computer Press, 2001. 125 s. ISBN 80-7226-562-8 
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Tab. č. 1 Kralickův test – stupnice hodnocení 

Ukazatel 
Výborně 

Velmi 

dobře 
Dobře Špatně Ohrožení 

1 2 3 4 5 

Kvóta vlastního kapitálu   > 30% > 20% > 10% > 0% negativní 

Doba splácení dluhu z 

CF   
< 3 roky < 5 let < 12 let < 12 let > 30 let 

Cash flow v tržbách   > 10% > 8% > 5% > 0% negativní 

ROA   > 15% > 12% > 8% > 0% negativní 

 

1.4.2 Altmanova formule bankrotu (Z-skóre)  

„V roce 1968 vytipoval prof. Edward Altman na základě statistické analýzy souboru 

firem několik ukazatelů, které statisticky dokázaly předpovídat finanční krach firmy. 

Odborně řečeno se jednalo o tzv. diskriminační analýzu. Jejím výsledkem je rovnice, do 

které se dosazují hodnoty finančních ukazatelů, a na základě výsledku se o firmě dá 

pravděpodobnostně předpovídat, zda se jedná o do budoucna prosperující firmu, či 

adepta na bankrot.“
12

  

Altmanova formule bankrotu (Z-Score). 

Model z roku 1968 

 Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5 

kde  X1 = ČPK / suma aktiv 

X2 = nerozdělený zisk / suma aktiv 

X3 = EBIT / suma aktiv 

X4 = tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové dluhy 

X5 = tržby / suma aktiv 

 

Interpretace hodnoty Z-faktoru: 

Z > 2.99  uspokojivá finanční situace  

                                                 
12

 KISLINGEROVÁ, E. a HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2.vydání. Praha: C. H. Beck, 

2008. 78 s. ISBN 978-80-7179-713-5 
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1,8 < Z  2,99  šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

Z  1,8    podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

 

Při aplikaci Altmanova indexu spočívá potíž v tom, že index je konstruován pro 

americké firmy pro období 60. let. Současná hospodářská situace v České republice je 

zcela odlišná od americké.   

Model Altmanova indexu pro s.r.o. 

 Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

kde  X1 = (oběžná aktiva – krátkodobé zdroje) / suma aktiv 

X2 = nerozdělený zisk / suma aktiv 

X3 = EBIT / suma aktiv 

X4 = základní kapitál / celkové dluhy 

X5 = tržby / suma aktiv 

 

Interpretace hodnoty Z-faktoru: 

Z > 2,9    uspokojivá finanční situace  

1,2 < Z  2  šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

Z  1,2    podnik je ohrožen vážnými finančními problémy 

 

 

1.4.3 Index IN99 

Index IN99 je vhodné použít, pokud je v podniku problém s odhadem nákladu na vlastní 

kapitál pro posouzení výkonnosti podniku.
13

  

                                                 
13

 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza. 2.roz. vydání. GRADA, 2013. 

236 s. ISBN 978-80-247-4456-8 



26 

 

IN99 = - 0,017 * 
      

           
       

    

      
 + 0,481 * 

      

      
 + 0,015 * 

             

                                             
 

 

Interpretace hodnoty: 

IN99 < 0,684  podnik netvoří hodnotu   

0,684 < IN99 < 2,07 šedá zóna (neprůkazný výsledek) 

IN99 > 2,07  podnik tvoří hodnotu 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

Skupina E.ON působí na českém trhu od roku 1998. Je dodavatelem elektřiny pro 1,2 

milionu zákazníků a dodavatelem zemního plynu pro více než 110 000 zákazníků, a to 

převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě. Společnost E.ON Česká republika 

v rámci energetické skupiny zodpovídá za realizaci strategických rozhodnutí 

a poskytování servisních služeb. Koordinuje a řídí aktivity skupiny a usiluje o získání 

dlouhodobého a vedoucího postavení na českém energetickém trhu. Společnost je plně 

vlastněna společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, zapsanou ve Spolkové 

republice Německo a mateřská společnost celé skupiny je společnost E.ON AG, 

zapsaná ve Spolkové republice Německo. 

 

2.2 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

Používaná zkratka názvu společnosti ECZR 

Sídlo společnosti F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Jednatelé společnosti 

Michael Fehn  

Lorenz Pronnet  

Radek Lucký 
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2.3 Základní činnosti 

E.ON Česká republika, s.r.o. je vedoucí společností pro čtyři právnické subjekty, a to 

E.ON Distribuce, a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON Trend s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o., 
14

 

E.ON Distribuce, a.s., je v rámci energetické skupiny společností zodpovědnou za 

provozování distribuční soustavy pro oblast elektřiny a od 1. ledna 2008 také plynu 

v jižních Čechách. Distribuční soustavou je označováno zařízení pro rozvod elektřiny 

z přenosové soustavy nebo ze zdrojů zapojených do ní ke koncovým uživatelům.
 15

  

E.ON Energie, a.s. je v rámci energetické skupiny v České republice akciovou 

společností zodpovědnou za oblast obchodování s elektrickou energií a plynem na 

českém trhu.
16

 

E.ON Trend s.r.o. je  rámci energetické skupiny v České republice společností 

zodpovědnou za oblast výroby elektřiny.
17

 

E.ON Servisní, s.r.o. je v rámci společnosti zodpovědná za speciální servis, 

elektroměrovou a plynoměrovou službu, provádění údržby, opravy a provoz sítí 

vysokého napětí a nízkého napětí, opravy a provoz na sítích plynu, manipulace na 

vysokém napětí a nízkém napětí v rámci výstavby.
18

 

  

2.4 Historie působení společnosti v České republice 

1994 Zisk 1. akcie VČP 

1999-2001 Získání komunálních akcií 

                                                 
14

 E.ON s.r.o., Česká republika [online]. 2013 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z http://www.eon.cz/cs/o-

spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-ceska-republika-s-r-o.shtml 

15
E.ON a.s. Distribuce [online]. 2013 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z http://www.eon.cz/cs/o-

spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-distribuce-a-s.shtml 
16

E.ON a.s.., Energie [online]. 2013 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z http://www.eon.cz/cs/o-

spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-energie-a-s.shtml 
17

E.ON s.r.o., Trend [online]. 2013 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z http://www.eon.cz/cs/o-

spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-trend-s-r-o.shtml 
18

E.ON s.r.o., Servisní [online]. 2013 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z http://www.eon.cz/cs/o-

spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-servisni-s-r-o.shtml 

http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-ceska-republika-s-r-o.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-ceska-republika-s-r-o.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-distribuce-a-s.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-distribuce-a-s.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-energie-a-s.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-energie-a-s.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-trend-s-r-o.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-trend-s-r-o.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-servisni-s-r-o.shtml
http://www.eon.cz/cs/o-spolecnosti/portret-skupiny-e-on/skupina-e-on-v-cr/e-on-servisni-s-r-o.shtml
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2001 Založení společnosti E.ON Czech Holding AG 

2003 Převzetí majoritních podílů akcií JME a JČE 

2005 Založení nových společností 

2006 Převzetí podílů v plynárenství (JČP, PP) 

2007 Integrace JČP do skupiny E.ON 

2008 Zahájení operativní činnosti výrobní společnosti E.ON Trend 

2010 Zahájení operativní činnosti servisní společnosti E.ON Servisní 

 

2.5. Předmět podnikání 

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 výrova měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů 

a zařízení 

 provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

 ubytovací služby 

 opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 

jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 

 poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály 

 poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 

povahy 

 mimoškolní výchova a vzdělání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 
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 výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 

elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 

napětí  

 nakládání s odpadky (vyjma nebezpečných) 

 zprostředkování obchodu a služeb 

 velkoobchod a maloobchod 

 zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím 

 údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

 skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

 pronájem a půjčování věcí movitých 

 projektování elektrických zařízení 

 testování, měření, analýzy a kontroly 

 poskytování technických služeb 

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynu 

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
19

 

 

Cílem společnosti jako koncernu je vyrábět čistší a lepší energii a rozšiřovat své 

podnikání dál. Strategií společnosti je přeměna z evropského dodavatele energií na 

globálního. V současné době se společnost soustředí na Evropu v budoucnu, je cílem 

společnosti růst mimo Evropu. Koncern E.ON má sídlo v Düsseldorfu a je rozdělen do 

                                                 
19

 JUSTICE [online]. 2013 [cit. 2013-01-04].  Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

vypis?subjektId=isor%3a348161&typ=actual&klic=6lb35j 
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dvou skupin – globálních jednotek (podle funkce) a do regionálních jednotek (podle 

země).  

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je technika strategické analýzy stavu podniku z hlediska silných, 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tato analýza nám poskytuje informace o 

současném stavu podniku z vnitřního prostředí (silné a slabé stránky) a z vnějšího 

prostředí (příležitosti a hrozby).  Do vnitřních faktorů můžeme zařadit např. podnikové 

zdroje, dovednosti atd., vnitřní faktory může podnik ovlivnit. Vnější faktory nemůže 

podnik ovlivnit, tyto faktory působí mimo organizaci a výsledkem může být nějaká 

hrozba nebo příležitost. Do vnějšího prostředí můžeme zařadit např. konkurenci, 

omezené financování připravovaných projektů z veřejných financí atd.  

SWOT analýzu využívají v podniku manažeři k hodnocení současné a budoucí situace 

podniku. Analýza může být prováděna periodicky, aby byli manažeři informováni, 

které vnitřní nebo vnější zdroje nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 

k podnikovým činnostem.  

Slabé stránky podniku:  

 nedostatečné zajištění včasné úhrady pohledávek   

Silné stránky podniku:  

 nízká zadluženost společnosti 

 kladné hodnoty čistého pracovního kapitálu 

Hrozby:  

 vysoká konkurence v  dodávce elektřiny a plynu  

Příležitosti: 

 rozšíření mimo Evropu 

 získání nových zákazníku díky možnosti dodávky elektřiny a plynu mimo 

území jižních Čech a jižní Moravy  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části bakalářské práce provedu analýzu finanční situace společnosti E.ON Česká 

republika, s.r.o. v letech 2008 – 2011. 

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

3.1.1 Horizontální analýza (analýza trendů) 

 

Tabulka č. 2 Horizontální analýza rozvahy - aktiva 

E.ON Česká republika, s.r.o. relativní změna (v %) absolutní změna (v tis.Kč) 

  2009/2008 2010/2009 2011/2010 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

AKTIVA CELKEM 37,50% 36,4% -11,80% 2 619 389 3 496 982 -1 549 852 

Dlouhodobý majetek 12,30% -1,00% -3,10% 354 654 -32 419 -100 534 

Dlouhodobý nehmotný majetek 2,70x 9,70% -3,20% 356 884 47 564 -16 911 

Dlouhodobý hmotný majetek -7,40% -5,60% -3,50% -202 133 -141 841 -83 623 

Dlouhodobý finanční majetek 10,73x 28,30% 0,00% 199 903 61 858 0 

Oběžná aktiva 55,90% 55,80% -14,80% 2 271 212 3 534 667 -1 459 914 

Zásoby -15,90% 20,30% -1,30% -181 595 194 441 -15 009 

Dlouhodobé pohledávky 14,30% -14,70% -16,60% 72 031 -84 971 -81 602 

Krátkodobé pohledávky 101,50% 73,60% -16,70% 2 384 700 3 484 470 -1 373 802 

Krátkodobý finanční majetek -5,50% -88,30% 133,80% -3 924 -59 273 10 499 

Časové rozlišení -31,70% -37,70% 121,50% -6 477 -5 266 10 596 

Zdroj: vlastní zpracování 

K navýšení celkových aktiv došlo v letech 2009 a 2010, ale v roce 2011 došlo k poklesu 

celkových aktiv o 11,8% absolutně pak o 1 549 852 tis. Kč. Největší podíl na poklesu, 

měly oběžná aktiva.  

U dlouhodobého majetku v roce 2009 došlo k vzrůstu o 12,3% absolutně pak o 354 654 

tis. Kč a v dalších letech 2010 a 2011 došlo k poklesu. K výraznému vzrůstu došlo 

v roce 2009 u dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého finančního majetku. Naopak 

dlouhodobý hmotný majetek po celé sledované období klesal.   



33 

 

U oběžných aktiv v letech 2009 a 2010 došlo k vzrůstu. K největšímu zvýšení došlo u 

krátkodobých pohledávek, v roce 2009 se navýšily krátkodobé pohledávky o 101,5% 

absolutně o 2 384 700 tis. Kč a v roce 2010 se krátkodobé pohledávky navýšily o 73,6% 

absolutně o 3 484 470 tis. Kč, což vypovídá o neuspokojivé platební morálce zákazníků. 

Hlavní příčinou zvýšení krátkodobých pohledávek byla globální ekonomická krize. 

V roce 2011 došlo ke snížení krátkodobých pohledávek o 16,7% absolutně o 1 373 802 

tis. Kč. U krátkodobého finančního majetku došlo nejprve ke snížení v roce 2009 o 

5,5% absolutně o 3 924 tis. Kč a v roce 2010 o 88,3% absolutně o 59 273 tis. Kč a 

v roce 2011 došlo k vzrůstu o 133,8% absolutně 10 499 tis. Kč. 

 

Tabulka č. 3 Horizontální analýza rozvahy - pasiva 

E.ON Česká republika, s.r.o. relativní změna (v %) absolutní změna (v tis.Kč) 

  2009/2008 2010/2009 2011/2010 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

PASIVA CELKEM 37,50% 36,40% -11,80% 2 619 389 3 496 982 -1 549 852 

Vlastní kapitál 19,90% 13,20% 9,80% 1 018 500 811 796 680 727 

Základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 

Kapitálové fondy 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 0 

Rezervní fondy a ostatní fon. ze 

zisku 
-8,80% -8,10% 5,30% -15 371 -12 857 7 703 

VH minulých let 35,90% 32,70% 19,30% 834 556 1 033 958 809 563 

VH běžného účt. odb. 18,70% -16,50% -12,90% 199 315 -209 305 -136 539 

Cizí zdroje 85,60% 77,30% -36,20% 1 601 023 2 685 190 -2 231 904 

Rezervy -57,00% 53,90% -65,70% -83 049 33 699 -63 223 

Dlouhodobé závazky 19,20% 0,60% -1,20% 32 601 1 206 -2 591 

Krátkodobé závazky 106,20% 80,90% -36,40% 1 651 471 2 596 263 -2 112 068 

Bankovní úvěry a výpomoci  0,00% 100,00% -100,00% 0 54 022 -54 022 

Časové rozlišení -97,10% -100,00% 100,00% -134 -4 1 325 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vývoj celkových pasiv je obdobný jako vývoj celkových aktiv. Nejprve se celková 

pasiva zvyšovala, jak v roce 2009, tak i v roce 2010, ale v roce 2011 došlo k poklesu 

celkových pasiv o 11,83% absolutně pak o 1 549 852 tis. Kč. Největší podíl na poklesu, 

měly cizí zdroje, které se v letech 2009 a 2010 zvyšovaly a v roce 2011 došlo ke snížení 

o 36,2%  absolutně o 2 231 904 tis. Kč. K vysokému navýšení došlo u krátkodobých 

závazků v roce 2009 o 106,2% absolutně o 1 651 471 tis. Kč a v roce 2010 o 80,9% 

absolutně o 2 596 263 tis. Kč. Ve všech sledovaných období došlo ke zvýšení vlastního 
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kapitálu a to díky vzrůstu výsledku hospodaření minulých let. Společnost čerpala v roce 

2010 krátkodobý kontokorent, který byl následně v roce 2011 splacen. Společnost tvoří 

rezervu na soudní spory s fyzickými osobami. Dále rezervu na restrukturalizace – 

odstupné a mobilitu, rezervu na odměny a nevyčerpanou dovolenou.  

 

Horizontální analýza výsledovky 

Tabulka č. 4 Horizontální analýza výsledovky 

E.ON Česká republika, s.r.o. relativní změna (v %) absolutní změna (v tis.Kč) 

  2009/2008 2010/2009 2011/2010 2009/2008 2010/2009 2011/2010 

Tržby za prodej zboží     100%       3 000    

OBCHODNÍ MARŽE   
    100% 

  
599 

Výkony -1,4% 12,7% 0,0% - 108 187     956 930    1 538    

Tržby za prodej vlastních výrobků  2,8% 9,5%      1,7% 210 430 730 245 143 384 

a služeb       

Výkonová spotřeba -2,3% 21,7% 0,5% - 120 497     1 087 904    28 108    

PŘIDANÁ HODNOTA 0,5% -5,1% -1,1%        12 310     -130 974    -25 971    

Osobní náklady 14,6% -28,2% 4,1%      186 999     -414 155    43 102    

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 68,0% 12,8% -24,7%      331 825     -104 835    -176 966    

Zůstat. cena prod. dl.majetku a mater. 49,3% -17,5% -22,5%      246 658     -131 007    -139 004    

PROVOZNÍ VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 
19,9% -12,6% -14,4%      236 493     -180 064    -178 952    

Výnosy z dl. finančního majetku 3,22x -75,9% 73,7%        27 028     -26 874    6 298    

Výnosy z podílů v ovládaných a 

3,17x -77,1% 80,0% 26 606    -27 000    6 400     řízených osobách a v účetních 

jednotkách pod podstatným vlivem 

Nákladové úroky -40,3% -60,0% -63,1% - 26 112     -23 212    -9 775    

Ostatní finanční výnosy -45,1% 35,1% 172,1% - 10 131     4 322    28 659    

Ostatní finanční náklady -42,5% -18,3% 229,1% - 8 374     -2 068    21 178    

FINANČNÍ VÝSLEDEK 

HOSPODAŘENÍ 
-26,9% -11,3% 20,7% - 27 129     -8 351    13 531    

VH ZA BĚŽNOU ČINNOST 18,7% -16,5% -12,9%      199 315     -209 305    -136 539    

Výsledek hospodaření za účetní období  18,7% -16,5% -12,9%      199 315     -209 305    -136 539    

Výsledek hospodaření před zdaněním  16,2% -12,6% -12,6%      209 364     -188 415    -135 421    

Zdroj: vlastní zpracování 

Při pohledu na horizontální analýzu výsledovky, přesněji na přidanou hodnotu je 

zřejmě, že v roce 2009 došlo k vzrůstu o 0,5% absolutně o 12 310 tis. Kč 

v následujících letech však došlo k poklesu a to v roce 2010 o 5,1% absolutně o 130 974 
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tis. Kč a v roce 2011 o 1,1% absolutně o 25 971 tis. Kč, což je pro společnost negativní. 

Přidaná hodnota se vypočte: obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba.  

Provozní výsledek hospodaření, který je základním zdrojem tvorby vlastních zdrojů má 

klesající charakter. Finanční výsledek hospodaření v letech 2009 a 2010 klesal, ale 

v roce 2011 vzrostl o 20,7% absolutně o 13 531 tis. Kč. Položka nákladové úroky se po 

celé sledované období snižuje, což značí nízké zadlužení společnosti.  K vzrůstu o 3,17x 

absolutně o 26 606 tis. Kč došlo u položky výnosy z podílů v ovládaných a řízených 

osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem. Tato položka představuje 

podniky, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tuto společnost 

ovládat, nebo řídit.  Výsledek hospodaření za účetní období v roce 2009 vzrostl oproti 

roku 2008, ale následující roky se postupně snižuje.  

 

3.1.2 Vertikální analýza (procentní analýza komponent) 

Vertikální analýza rozvahy 

Tabulka č. 5 Vertikální analýza rozvahy - aktiva 

E.ON Česká republika, s.r.o. % podíl na bilanční sumě 

  2008 2009 2010 2011 

AKTIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dlouhodobý majetek 41,5% 33,8% 24,6% 27,0% 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1,9% 5,1% 4,1% 4,5% 

Dlouhodobý hmotný majetek 39,3% 26,5% 18,3% 20,1% 

Dlouhodobý finanční majetek 0,3% 2,3% 2,1% 2,4% 

Oběžná aktiva 58,2% 66,0% 75,4% 72,9% 

Zásoby 16,3% 10,0% 8,8% 9,9% 

Dlouhodobé pohledávky 7,2% 6,0% 3,8% 3,6% 

Krátkodobé pohledávky 33,7% 49,3% 62,8% 59,3% 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 17,5% 40,7% 53,9% 57,9% 

Krátkodobý finanční majetek 1,0% 0,7% 0,1% 0,2% 

Časové rozlišení 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na celkovém objemu aktiv se výrazně podílí oběžná aktiva, která v letech 2008, 2009, 

2010 rostla, v roce 2011 došlo k mírnému poklesu růstu. Největší podíl na růstu 

oběžných aktiv mají krátkodobé pohledávky a pohledávky za ovládanými a řízenými 
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osobami. Podíly v ovládaných a řízených osobách představují podniky, které jsou 

ovládané nebo řízené Společností. Na dlouhodobém majetku mají největší podíl na 

vzrůstu položky dlouhodobý hmotný majetek.  

 

Tabulka č. 6 Vertikální analýza rozvahy - pasiva 

E.ON Česká republika, s.r.o. % podíl na bilanční sumě 

  2008 2009 2010 2011 

PASIVA CELKEM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vlastní kapitál 73,2% 63,8% 53,0% 66,0% 

Základní kapitál 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kapitálové fondy 22,2% 16,2% 11,8% 13,4% 

Rezervní fondy a ostatní fon. ze 

zisku 2,5% 1,6% 1,1% 1,3% 

VH minulých let 33,2% 32,9% 32,0% 43,3% 

VH běžného účt. odb. 15,3% 13,2% 8,1% 8,0% 

Cizí zdroje 26,8% 36,2% 47,0% 34,0% 

Rezervy 2,1% 0,7% 0,7% 0,3% 

Dlouhodobé závazky 2,4% 2,1% 1,6% 1,7% 

Krátkodobé závazky 22,3% 33,4% 44,3% 32,0% 

Bankovní úvěry a výpomoci 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

Časové rozlišení 0,0% 4,16% 0,0% 0,01% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na celkovém objemu pasiv se z největší části podílí vlastní kapitál. Podíl vlastního 

kapitálu po sledované období postupně klesá. U výsledku hospodaření minulých let, 

bylo největšího podílu dosaženo v roce 2011 43,3% naopak nejnižšího podílu bylo 

dosaženo v roce 2010 32%. U cizích zdrojů v období 2008 – 2010 dochází 

k postupnému navyšování z důvodu zvyšování krátkodobých závazků. V roce 2011 

došlo k mírnému poklesu cizích zdrojů z důvodu snížení krátkodobých závazků.   
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Tabulka č. 7 Vertikální analýza výsledovky 

E.ON Česká republika, s.r.o. 
2008 2009 2010 2011 

  

Tržby za prodej zboží 0,0% 0,0% 0,0% 0,04% 

OBCHODNÍ MARŽE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Výkony 102,9% 98,7% 101,5% 99,8% 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Výkonová spotřeba 68,9% 65,4% 72,7% 71,8% 

PŘIDANÁ HODNOTA 34,0% 33,3% 28,8% 28,0% 

Osobní náklady 17,2% 19,2% 12,6% 12,9% 

Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 6,6% 10,7% 8,5% 6,3% 

Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 6,7% 9,8% 7,3% 5,6% 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 16,0% 18,6% 14,8% 12,5% 

Výnosy z dl. finančního majetku 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% 

Výnosy z podílů v ovládaných a     

 řízených osobách a v účetních 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% 

jednotkách pod podstatným vlivem     

Nákladové úroky 0,9% 0,5% 0,2% 0,1% 

Ostatní finanční výnosy 0,3% 0,2% 0,2% 0,5% 

Ostatní finanční náklady 0,3% 0,1% 0,1% 0,4% 

FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1,4% 1,0% 0,8% 0,9% 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU 

ČINNOST 
14,3% 16,5% 12,6% 10,8% 

Výsledek hospodaření za účetní období  14,3% 16,5% 12,6% 10,8% 

Výsledek hospodaření před zdaněním  17,3% 19,6% 15,6% 13,4% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jako vztažnou veličinou byla použita položka tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb. Největší podíl tvoří výkonová spotřeba, která má vzrůstající charakter. Přidaná 

hodnota klesá. Pozitivně je hodnoceno zvyšování přidané hodnoty. Podíl osobních 

nákladů se snižuje, což je pozitivní. Výsledek hospodaření za účetní období má klesající 

tendenci.   
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3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Tabulka č. 8 Čistý pracovní kapitál 

E.ON Česká republika, s.r.o. 2008 2009 2010 2011 

Oběžná aktiva 4 065 567    6 336 779    9 871 446    8 411 532    

Krátkodobé cizí zdroje 1 554 315    3 205 786    5 856 071    3 689 981    

ČPK 2 511 252    3 130 993    4 015 375    4 721 551    

Zdroj: vlastní zpracování 

Po celé sledované období dosahuje společnost kladné hodnoty čistého pracovního 

kapitálu, který má vzrůstající charakter, což znamená, že krátkodobý majetek je vyšší 

než krátkodobé závazky. Podnik tvoří „finanční polštář“. 

 

Graf č. 1 – Vývoj ČPK v letech 2008 – 2011  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

3.3.1 Ukazatele rentability (výnosnosti) 

Tabulka č. 9 Ukazatele rentability  

E.ON Česká republika, s.r.o.         

Ukazatele rentability (výnosnosti) 2008 2009 2010 2011 

ROA - Rentabilita celk. aktiv   (EBIT / AKT) 19,41% 16,02% 10,13% 9,97% 

   Rentabilita tržeb   (EBIT/T) 18,18% 20,08% 15,81% 13,48% 

ROCE - Rentabilita kapitálu   (EBIT / (VK+Dl.K)) 24,97% 24,05% 18,32% 14,65% 

ROE - Rentabilita vl. kapitálu  (EAT / VK) 20,85% 20,64% 15,21% 12,06% 

   Finanční páka  (AKT/VK) 1,37    1,57 1,89 1,52 

ROS - Rentabilita tržeb   (EAT/ T) 14,30% 16,51% 12,58% 10,77% 

ROI – Rentabilita investovaného kapitálu EBIT/celk.k. 16,20% 13,58% 8,10% 8,00% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel ROA – Rentabilita celkových aktiv ve sledovaném horizontu neustále klesá, 

což je negativní. Pokles je způsoben snižováním výsledku hospodaření. 

Ukazatel ROCE – Rentabilita kapitálu určuje výnosnost dlouhodobého investovaného 

kapitálu. Ve sledovaném období bylo nejvyšší hodnoty dosaženo v roce 2008 24,97% a 

následující roky ukazatel klesal, v roce 2011 bylo dosaženo hodnoty 14,65%.   

Ukazatel ROE – Rentabilita vlastního kapitálu určuje vlastníkům, zda jejich kapitál 

přináší dostatečný výnos. V letech 2008 bylo dosaženo hodnoty 20,85% a následující 

roky dochází k poklesu, v roce 2011 bylo dosaženo hodnoty jen 12,06%. Pokud by 

hodnota ROE poklesla na úroveň výnosnosti cenných papírů garantovaných státem, 

investor by své peněžní prostředky raději investoval výnosnějším a méně rizikovějším 

způsobem.  

Ukazatel ROS - Rentability tržeb určuje zisk vztažený k tržbám. Nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2009 16,51% a následující roky došlo poklesu v roce 2011 na hodnotu 

10,77% . 

Ukazatel ROI – U rentability investovaného kapitálu dochází k postupnému snižování. 

Hodnota vyšší než 15% se označuje za velmi dobrou, této hodnoty bylo dosaženo pouze 

v roce 2008 16,2%. V  roce 2009 hodnota ukazatele poklesla na úroveň 13,58%, kterou 
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lze označit za dobrou, ale v následujících letech došlo k dalšímu poklesu v roce 2010 na 

8,10% a 2011 na 8%. 

Graf č. 2 – Vývoj ukazatele rentability v letech 2008 – 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3.2 Ukazatele aktivity (doby obratu) 

Tabulka č. 10 Ukazatele aktivity 

E.ON Česká republika, s.r.o.         

Ukazatel aktivity (doby obratu) 2008 2009 2010 2011 

Obrat aktiv   (T / AKT) 1,07 0,80 0,64 0,74 

Obrat zásob   (T / zásoby) 6,53 7,99 7,28 7,50 

Doba obratu aktiv   (AKT / (T/360)) (dny) 337,28 451,11 561,89 486,90 

Doba obratu zásob   (ZÁS. / (T/360)) (dny) 55,10 45,05 49,47 47,99 

Doba inkasa pohledávek   (POHL / (T/360)) (dny) 137,93 249,59 373,73 305,94 

Doba splatnosti krátk. závazků 75,11 150,66 248,94 155,6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrat aktiv udává počet obrátek (kolikrát se aktiva obrátila za rok). Platí čím větší je 

hodnota ukazatele, tím lépe. Od roku 2008 se počet obrátek snižuje, v roce 2011 došlo k 

mírnému zvýšení počtu obrátek. Doporučená hodnota 1,6 – 3. Po celé sledované období 
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hodnoty vyšší než 1, bylo dosaženo pouze v roce 2008. Což znamená, že pouze v roce 

2008 se celková aktiva jednou obrátila v peněžní prostředky. Podnik disponuje s velkým 

množstvím aktiv, který mělo negativní vliv na vývoj ukazatele. 

Obrat zásob udává kolikrát je položka zásob v průběhu roku prodána a znovu 

uskladněna. Tento ukazatel po celé sledované období nekolísá, pohybuje se kolem 7.  

Je zřejmé, že pokud se snižovala obrátkovost aktiv, musí se zvyšovat počet dní u doby 

obratu aktiv. V roce 2010, kdy byla nejnižší obrátkovost aktiv (0,64), trvala jedna 

obrátka cca 562 dnů, naopak v roce 2008, kdy byla nejvyšší obrátkovost aktiv (1,07), 

trvala jedna obrátka cca 337 dnů.  

Doba obratu zásob se pohybuje po celé sledované období mezi 45 až 55 dny.   

Doba inkasa pohledávek udává, jak dlouhou dobu podnik musí čekat, než obdrží platby 

od svých odběratelů. Doba splatnosti krátkodobých závazků udává, jak dlouhou dobu 

podniku trvá, než uhradí platby faktur svým dodavatelům. Pokud jsou tyto dvě položky 

srovnány, tak je zřejmé, že je společnost v nevýhodě, protože svým odběratelům 

poskytuje obchodní úvěr s vyšší dobou splatnosti, než sama využívá od svých 

dodavatelů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Graf č. 3 – Porovnání doby inkasa pohledávek s dobou splatnosti krátkodobých závazků 

v letech 2008 – 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.3.3 Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti) 

Tabulka č. 11 Ukazatel dlouhodobé finanční rovnováhy 

E.ON Česká republika, s.r.o.         

Ukazatele dlouhodobé fin. rovnováhy (zadluženosti)  2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu   (VK / AKT) 73,22% 63,85% 53,00% 66,01% 

Celková zadluženost  (CZ / AKT) 26,78% 36,15% 47,00% 33,98% 

Koeficient zadluženosti   (CZ / VK) 0,37 0,57 0,89 0,51 

Úrokové krytí I.    (EBIT / úroky) 20,90 39,74 85,63 201,45 

Úrokové krytí II.   ((EBIT+odpisy) / úroky) 27,52 49,28 107,15 248,03 

Běžná zadluženost 22,27% 33,40% 44,72 31,96% 

Doba splácení dluhů 3,7 1,5 4,9 2,1 

Zdroj: vlastní zpracování  

Po sečtení položek kvóta vlastního kapitálu a celková zadluženost je součet roven 1, 

položky informují o skladbě kapitálu v podniku. Nejvyšší zadlužení bylo dosaženo 

v roce 2010, kdy vlastní kapitál byl 53 % a cizí kapitál byl 47 %. Nejméně zadlužená 

byla společnost v roce 2008, kdy vlastní kapitál byl 73 % a cizí kapitál byl 27 %. 

Doporučená hodnota celkové zadluženosti se pohybuje mezi 30 % - 60 % . Této hodnoty 

nebylo dosaženo pouze v roce 2008.  
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Úrokové krytí I. vyjadřuje, kolikrát převyšuje zisk náklady související s cizím 

kapitálem. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že se hodnota každým rokem zvyšuje, 

v roce 2008 20,9 krát a v roce 2011 201,45 krát. Doporučená hodnota je vyšší než 5, 

této hodnoty bylo po celé sledované období dosaženo. 

Úrokové krytí II., tento ukazatel je doplněn o odpisy a má obdobný vývoj, jako ukazatel 

Úrokové krytí I., postupně dochází k navyšování ukazatele. 

Doba splácení dluhů vyjadřuje, dobu za jakou by byl podnik schopen splatit všechny 

své dluhy z provozního cash flow. V roce 2010 hodnota dosahuje téměř 5 let, nejnižší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2009, což bylo 1,5 roku.   

 

3.3.4 Ukazatele platební schopnosti (likvidity) 

Tabulka č. 12 Ukazatel platební schopnosti 

E.ON Česká republika, s.r.o.         

Ukazatele dlouhodobé finan. rovnováhy (likvidity) 2008 2009 2010 2011 

Pracovní kapitál na aktiva   ((OAKT-KD) / AKT) 28,74% 26,61% 26,90% 37,34% 

Ukazatel kapitalizace   (DM / Dl.K) 0,53 0,51 0,44  0,40     

Běžná likvidita   (OAKT / KD) 2,62 1,98 1,69  2,28     

Pohotová likvidita   ((KrP+FM) / KD) 1,56 1,50 1,40  1,86     

Okamžitá likvidita   (FM / KD) 0,05 0,02 0,00 0,00  

Zdroj: vlastní zpracování  

Pracovní kapitál na aktiva charakterizuje krátkodobou finanční stabilitu podniku. 

Doporučená hodnota je 30 – 50 %.  Doporučené hodnoty bylo dosaženo pouze v roce 

2011 37,34%, hodnoty po zbylé sledované období se pohybovaly kolem 27% a v roce 

2008 29%. 

Ukazatel kapitalizace určuje podíl celkových dlouhodobých aktiv k celkovým 

dlouhodobým zdrojům. Doporučená hodnota ukazatele je kolem jedné. Po celé 

sledované období ukazatel nepřesáhl přes hodnotu 1 a má klesající charakter. Pokud by 

ukazatel dosahoval hodnoty vyšší než 1, pak ke krytí dlouhodobých aktiv je použit jiný 

než dlouhodobý kapitál. 
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Běžná likvidita (likvidita III. stupně) udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva 

krátkodobé cizí zdroje podniku. Doporučená hodnota je 1,5 – 2,5.  Této hodnoty bylo 

dosaženo v letech 2009-2011, v roce 2008 hodnota ukazatele dosahovala 2,62. 

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně). Doporučena hodnota 1 - 1,5. V roce 2008 a 

2011 byla hodnota vyšší, ale v roce 2009 a 2010 bylo dosaženo doporučených hodnot.  

Ukazatel v žádném ze sledovaných období neklesl pod hodnotu 1, při poměru menším 

než jedna je nutno v podniku spoléhat na případný prodej zásob.   

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně). Doporučená hodnota 0,2 – 0,5. Doporučené 

hodnoty nebylo dosaženo v žádném ze sledovaných období.   

 

Graf č. 4 – Ukazatelé likvidity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.5 Ukazatele produktivity práce  

Tabulka č. 13 Ukazatele produktivity práce 

E.ON Česká republika, s.r.o.         
Ukazatele produktivity práce 2008 2009 2010 2011 

Osobní náklady ku přidané hodnotě 0,51 0,58 0,44 0,46 

Produktivita práce z př. hodnoty (př.hodnota/počet prac.) 1 180 088 1 179 778 1 558 817 1 530 214 

Přidaná hodnota/výnosy 29,01% 28,69% 25,70% 25,91% 

Osobní náklady/výnosy 14,66% 16,54% 11,21% 15,92% 

Průměrná mzda – roční (mzdové nákl./počet pracovníků) 423 845 453 927 485 664 502 487 

                          - měsíční (mzdové n./12)/počet prac.)) 35 320 37 827 40 472 41 874 

Zdroj: vlastní zpracování 

Osobní náklady k přidané hodnotě charakterizují, jak velkou část z toho, co bylo 

vyprodukováno z provozu, odeberou náklady na zaměstnance. Doporučená hodnota je 

co nejnižší. Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v roce 2010 (0,44), nejvyšší hodnoty bylo 

dosaženo v roce 2009 (0,58).  

U produktivity práce z přidané hodnoty (přidaná hodnota na jednoho pracovníka) došlo 

v roce 2009 ke snížení v roce 2010 ke zvýšení a v roce 2011 opět ke snížení.  

Poměr tržeb k celkovému počtu pracovníků se postupně zvyšuje. K vysokému vzrůstu 

došlo v roce 2010 a 2011 z důvodu snížení počtu zaměstnanců.  

Přidaná hodnota/výnosy má klesající tendenci. Osobní náklady/výnosy nejprve v roce 

2009 vzrostly, v roce 2010 došlo k poklesu a v roce 2011 opět došlo ke vzrůstu.     

Poslední dva ukazatele zachycují vývoj průměrné roční a měsíční mzdy. Po celé 

sledované období dochází k vzrůstu mezd.   

 

3.4 Bonitní a bankrotní modely při finanční analýze podniku 

Metod a postupů pro hodnocení bonity podniku je mnoho. Pro bakalářskou práci jsem 

vybrala bodový Kralickův systém z roku 1990, Altmanův index důvěryhodnosti a index 

IN99.   
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3.4.1 Kralickův rychlý test – bonitní model 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledky sledované společnosti hodnocené 

Kralickovým testem bonity. 

Tabulka č. 14 Kralickův test – hodnoty pro E.ON Česká republika, s.r.o.  

E.ON Česká republika, s.r.o.         

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu  73% 64% 53% 66% 

Doba splácení dluhu z CF 1,26 2,69 4,89 3,41 

výsledek hospodaření + odpisy + 
1 363 764    1 267 679    1 238 275    1 139 738    

změna stavu rezerv = cash flow 

Cash flow v tržbách 18% 17% 15% 13% 

ROA 19% 16% 10% 10% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel doby splácení dluhu cash flow se postupně zvyšuje. Ukazatel cash flow 

v tržbách postupně klesá a stejný trend má i ukazatel ROA.   

Tabulka č. 15 Hodnocení společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

Hodnocení podniku 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastního kapitálu 1 1 1 1 

Doba splácení dluhu z CF 1 1 2 2 

Cash flow v tržbách 1 1 1 1 

ROA 1 1 3 3 

Průměr 1,00    1,00    1,75 1,75 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve všech ukazatelích, kromě ukazatele ROA v letech 2010 a 2011, společnost dosahuje 

téměř nejvyššího ohodnocení.   

 

 

3.4.2 Altmanova formule bankrotu (Z-Score) pro s.r.o.  

Tabulka č. 16 Altmanův index společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., při použití 

modelu pro s.r.o. 
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Ukazatel Váha 
2008 2009 2010 2011 

celkem % celkem % celkem % celkem % 

ČPK/ aktiva celkem 0,717 0,21 8% 0,19 9% 0,19 12% 0,27 14% 

Zadržený zisk/ aktiva celkem 0,847 0,42 15% 0,39 18% 0,34 21% 0,43 22% 

EBIT/aktiva celkem 3,107 0,59 22% 0,50 23% 0,31 19% 0,31 16% 

Základní kapitál/celk. dluhy 0,420 0,45 16% 0,24 11% 0,13 8% 0,21 11% 

Tržby/ aktiva celkem 0,998 1,07 39% 0,80 38% 0,64 40% 0,74 38% 

X FAKTOR 

  

2,73 100% 2,12 100% 1,62 100% 1,96 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Altmanův index (Z-Score) vychází do šedé zóny ve všech sledovaných období. Šedá 

zóna je zónou, kdy o podniku nelze činit závěry. Za období 2008 - 2010 je zřejmé, že 

index postupně klesá, což je negativní. V roce 2011 došlo k mírnému vzrůstu.   

Graf č. 5 – Altmanův index 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.3 Index IN99  

Tabulka č. 17 Index IN99 společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.,  

Ukazatel Váha 
2008 2009 2010 2011 

celkem % celkem % celkem % celkem % 

Aktiva/cizí zdroje -0,017 -0,06    -4% -0,05    -4% -0,04    -5% -0,05    -6% 

EBIT/ aktiva 

 

4,573 0,87    60% 0,73    63% 0,46    58% 0,46    56% 

Výnosy/aktiva 0,481 0,60    42% 0,45    39% 0,35    44% 0,38    47% 

Oběžná aktiva/ 

0,015 0,04    3% 0,03    3% 0,03    3% 0,03    3% (krát.závazky+ 

 kr.bank.výpomoci) 

  
 

1,45    100% 1,16    100% 0,79    100% 0,82    100% 

 

Index IN99 vychází do šedé zóny ve všech sledovaných období. Šedá zóna je zónou, 

kdy o podniku nelze činit závěry. V období 2008 - 2010 dochází k poklesu indexu.   

 

Graf č. 6 – Index IN99 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Celkové zhodnocení finanční situace podniku a porovnání 

s odvětvovým průměrem 

Po provedené podrobné finanční analýze se nyní zaměřím na zhodnocení hospodaření 

společnosti a následně porovnám získané výsledky s odvětvovým průměrem.  

U absolutních ukazatelů došlo u oběžných aktiv přesněji u krátkodobých pohledávek 

k vzrůstu. Společnost poskytla k 31. prosinci 2008 půjčku ve výši 1 095 216 tis. Kč 

společnosti E.ON AG a Teplárně Tábor, a.s.. U položky podíly v ovládaných a řízených 

osobách a ostatní majetkové podíly došlo k poklesu. Pokles byl způsobem, snížením 

svého obchodního podílu ve společnosti E.ON Servisní, s.r.o. v roce 2010 a to v rámci 

přeměny rozdělení odštěpením sloučením, kdy přešla k rozhodnému dni 1. lednu 2010 

na nástupnickou společnost E.ON Servisní, s.r.o. odštěpovaná část jmění rozdělované 

společnosti ENERG-SERVIS, a.s. a došlo ke změně struktury společníků E.ON 

Servisní, s.r.o. Dále společnost získala podíl ve společnosti LUMEN SYNERGY, s.r.o., 

a to nákupem obchodního podílu.  

Jelikož se jedná o společnost, která vyrábí a poskytuje služby, tvoří téměř naprostou 

většinu výnosů tržby z poskytnutých služeb a výroby. Výkony se po celé sledované 

období zvyšují, kromě roku 2009, kdy došlo k mírnému poklesu oproti roku 2008. 

Výsledek hospodaření má klesající tendenci.  U položky nákladové úroky dochází též 

ke snížení. 

Tabulka č. 18 Porovnání výsledků s odvětvovým průměrem 

E.ON Česká republika, 

s.r.o.           

        Rok E.ON, s.r.o. Odvětví 

R
en

ta
b

il
it

a 

ROA - Rentabilita celk. aktiv 

2008 19,41% 9,98% 

2009 16,02% 11,17% 

2010 10,13% 5,21% 

2011 9,97% 5,76% 

ROE - Rentabilita vl. kapitálu 

2008 20,85% 15,32% 

2009 20,64% 16,50% 

2010 15,21% 10,63% 

2011 12,06% 13,97% 

Rentabilita tržeb 2008 18,18% 14,60% 
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2009 20,08% 15,25% 

2010 15,81% 6,97% 

2011 13,48% 7,16% 

L
ik

v
id

it
a 

Běžná likvidita (likvidita 3. st.) 

2008 2,62    1,19    

2009 1,98    1,34    

2010 1,69    1,42    

2011 2,28    1,36    

Pohotová likvidita (likvidita 2. 

st.) 

2008 1,56    1,08    

2009 1,50    1,22    

2010 1,40    1,30    

2011 1,86    1,21    

Okamžitá likvidita (likvidita 1. 

st.) 

2008 0,05    0,11    

2009 0,02    0,30    

2010 0,00    0,30    

2011 0,00    0,24    

Z
ad

lu
že

n
o
st

 Kvóta vlastního kapitálu 

2008 73,22% 48,55% 

2009 63,85% 48,89% 

2010 53,00% 46,11% 

2011 66,01% 45,46% 

Celková zadluženost 

2008 26,78% 58,37% 

2009 36,15% 64,08% 

2010 47,00% 62,72% 

2011 33,98% 62,94% 

O
b
ra

to
v
o
st

 

Obrat aktiv 

2008 1,07    0,68    

2009 0,80    0,73    

2010 0,64    0,75    

2011 0,74    0,80    

P
ro

d
u
k
ti

v
it

a 
p
rá

ce
 

Přidaná hodnota/výnosy 

2008 29,01% 21,63% 

2009 28,69% databáze již 

2010 25,70% tyto data 

2011 25,91% neobsahuje 

Osobní náklady/výnosy 

2008 14,66% 13,27% 

2009 16,54% databáze již 

2010 11,21% tyto data 

2011 15,92% neobsahuje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U všech poměrových ukazatelů rentability dochází k poklesu. Hodnoty rentability 

ovlivňuje výsledek hospodaření, který jak již bylo výše uvedeno, má klesající trend.  

Pokles rentability byl zaznamenán i v odvětví. 

Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) se pohybuje po celé sledované období 

v doporučených hodnotách 1,5- 2,5 dle literatury. Při srovnání likvidity III. stupně 

s odvětvovým průměrem analyzovaná společnost dosahuje vyšších hodnot než odvětví. 

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) se pohybuje opět kolem doporučených 

hodnot 1-1,5 dle literatury. Při srovnání likvidity II. stupně s odvětvovým průměrem 

opět analyzovaná společnost dosahuje vyšších hodnot než odvětví. Naopak okamžitá 

likvidita (likvidita I. stupně), kde doporučená hodnota dle literatury je 0,2 – 0,5, tak této 

hodnoty nebylo dosaženo v žádném ze sledovaných období. Při srovnání likvidity I. 

stupně analyzované společnosti s odvětvovým průměrem je zřejmé, že likvidita 

společnosti je slabší a je nižší než charakteristická hodnota za odvětví.  

Dalším ukazatelem jsou ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti). 

V literatuře se doporučená hodnota celkové zadluženosti podniku pohybuje mezi 30% - 

60%. V roce 2008 byla celková zadluženost podniku pouze cca 27%. Nejvyšší 

zadluženosti bylo dosaženo v roce 2010 a to 47%. V odvětví je tento ukazatel 

zadluženosti vyšší. Podnik má po celé sledované období vyšší podíl vlastního kapitálu.  

U ukazatele obratu aktiv bylo nejvyšší hodnoty dosaženo v roce 2008 a to 1,07x, ve 

zbylých sledovaných období hodnota 1 nebyla překročena. Při porovnání ukazatele 

obratu aktiv s odvětvovým průměrem je zřejmé, že poslední dva roky 2010 a 2011 obrat 

aktiv je nižší než charakteristická hodnota za odvětví. Společnost by měla snížit celková 

aktiva. Ukazatele doba inkasa pohledávek je vyšší než doba splatnosti krátkodobých 

závazků, což znamená, že je společnost v nevýhodě, protože svým odběratelům 

poskytuje obchodní úvěr s vyšší dobou splatnosti, než sama využívá od svých 

dodavatelů. 

Posledními ukazateli jsou ukazatele produktivity práce. Jelikož databáze obsahuje tyto 

data pouze do roku 2008, je tento ukazatel srovnán pouze v roce 2008. Podíl přidané 

hodnoty na výnosech podniku je vyšší než charakteristická hodnota za odvětví, ale 
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v následujících letech má klesající tendenci. Ukazatele osobní náklady na výnosech 

při porovnání s odvětvovým průměrem je vyšší než charakteristická hodnota za odvětví. 

Po zhodnocení společnosti rychlým testem dosahuje společnost téměř nejvyššího 

ohodnocení, po zhodnocení společnosti indexem IN99 a Altmanovou formulí bankrotu 

se společnost nachází po celé sledované období v šedé zóně.   
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4 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ 

PODNIKU 

Po porovnání výsledků analyzovaného podniku s odvětvovým průměrem vyplývají 

následující nedostatky. 

 nižší ukazatel obratu aktiv 

 vyšší doba inkasa pohledávek než doba splatnosti krátkodobých závazků 

 nízká hodnota okamžité likvidity (likvidita I. stupně) 

 vyšší podíl osobních nákladů na výnosech 

 

Ukazatel obratu aktiv je nižší než v odvětví. Vyššího obratu aktiv dosáhneme zvýšením 

tržeb nebo odprodejem nevyužitých aktiv, které obrat brzdí. Z horizontální výsledovky 

je vidět, že dochází ke zvyšování tržeb, ale také je vidět z horizontální analýzy aktiv, že 

dochází k postupnému navyšování aktiv. Aby došlo ke zvýšení hodnoty ukazatele 

obratu aktiv, doporučovala bych odprodej nevyužitých aktiv. Konkrétně bych 

doporučovala odprodej krátkodobých pohledávek factoringové společnosti. Po předání 

pohledávek factoringové společnosti, nám factoringová společnost poskytne zálohy ve 

sjednané výši, obvykle je to 60% - 90% nominální hodnoty pohledávky. Díky tomu 

získává společnost ihned část peněz. Náklady spojené s factoringem se skládají 

z factoringového poplatku a úroku. Poplatek bývá stanoven procentem z nominální 

hodnoty pohledávky, obvykle se pohybuje do 1,5%. Úroková sazba se pohybuje na 

úrovni sazeb účtovaných bankami u kontokorentních úvěrů.  Díky současnému poklesu 

úrokových sazeb se celkové náklady vztahující se k využívání těchto služeb snižují.  
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Lze využít např. factoringovou společnost KB nebo ČSOB.  

Tabulka č. 19 Přehled factoringu u KB a ČSOB 

  KB factoring tuzemský ČSOB factoring tuzemský 

Roční objem dodávek 

odběratelům prostřednictvím 

factoringu 

Zpravidla vyšší jak 10 

mil. Kč 
Okolo 20 mil. Kč 

Okamžité čerpání finančních 

prostředků v měně pohledávky 

Zpravidla 70-90 % její 

nominální hodnoty 

Do výše 80 % nominální 

hodnoty pohledávek 

včetně DPH 

Factoringový poplatek 
0,3-1% z hodnoty 

pohledávky 

Obvykle nepřesahuje  

1,4 % z hodnoty 

postoupených pohledávek 

Úrok 
Na úrovni sazeb 

krátkodobých bankovních 

úvěrů 

Na úrovni sazeb 

krátkodobých bankovních 

úvěrů 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů z www.faktoringkb.cz a www.csobfaktoring.cz 

Z tabulky je zřejmé, že factoringová společnost KB se účtuje nižší poplatek, ale u 

factoringové společnosti ČSOB můžeme získat vyšší nominální hodnotu pohledávky.  

 

Při porovnání ukazatele doby inkasa pohledávek a doby splatnosti krátkodobých 

závazků je zřejmé, že je společnost v nevýhodě, protože svým odběratelům poskytuje 

obchodní úvěr s vyšší dobou splatnosti, než sama využívá od svých dodavatelů. 

Odběratelé neplatí své pohledávky včas. Společnost neinkasuje žádné penále z prodlení 

za úhradu faktur po splatnosti. Doporučovala bych inkasovat u podnikatelských 

subjektů penále z prodlení v případě úhrady faktury po době splatnosti. V současné 

době si mohou odběratelé sjednat splátkový kalendář, ale ten jim je umožněn jenom 

tehdy, pokud včas a pravidelně hradili zálohy. V opačném případě je splátkový kalendář 

zamítnut. Výše penále bych doporučovala 1% z doplatku za každý den prodlení. Na 

faktuře s vyúčtováním spotřeby elektrické energie, by byl zákazník upozorněn, že v 

případě neuhrazení doplatku do doby splatnosti se bude účtovat penále z prodlení. 

V případě neuhrazení penále by následovalo odpojení elektřiny, jakož tomu je i 

v případě nehrazení záloh. Se zavedením penále z prodlení by samozřejmě souvisely 
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další náklady se zavedením počítačového systému proti neplatičům. Další možností je 

předat neuhrazené pohledávky faktoringové společnosti viz výše.   

 

Ukazatel okamžité likvidity je po celé sledované období nižší než charakteristická 

hodnota za odvětví. Aby ukazatel okamžité likvidity dosahoval vyšších hodnot, měl by 

podnik buď zvýšit finanční majetek, což jsou peníze v hotovosti nebo na účtu, anebo 

snížit krátkodobé cizí zdroje.  Odprodejem krátkodobých pohledávek factoringové 

společnosti, tato společnost okamžitě proplácí předem sjednanou výši nominální 

hodnoty ve prospěch bankovního účtu společnosti. Tímto dojde ke zvýšení finančního 

majetku a zlepšení ukazatele okamžité likvidity.  

 

Podíl osobních nákladů na výnosech podniku je vyšší než charakteristická hodnota za 

odvětví. Každoročně dochází k navyšování průměrné mzdy. V následujícím roce bych 

mzdy nezvyšovala a v závislosti na vývoji ukazatele v budoucnosti bych činila další 

opatření. V případě, že by se situace nelepšila, možná bych uvažovala o snížení počtu 

pracovníků.   

 

Společnost oproti oborovému průměru volí poměrně konzervativní způsob financování, 

kdy je majetek financován především z vlastních zdrojů. Míra zadluženosti 

analyzovaného podniku se pohybuje v rozmezí cca 27% až 47%, zatímco u oborového 

průměru je to kolem 60%. Nízká hodnota zadluženosti má pozitivní vliv na finanční 

stabilitu společnosti. Obecně platí, že financování cizím kapitálem je levnější než 

vlastním. Společnost by tedy měla zvolit takové varianty financování, kdy budou průměrné 

vážené náklady na kapitál nejnižší.   
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování finanční analýzy energetické společnosti E.ON 

Česká republika, s. r. o. v letech 2008 – 2011 za použití jednotlivých metod finanční 

analýzy a na základě zpracované analýzy stanovit návrhy na zlepšení finanční situace 

podniku. 

V první části práce jsem popsala jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, produktivity práce, hodnotové ukazatele 

výkonnosti. V této části jsem čerpala z odborné literatury.  

V druhé části jsem blíže popsala energetickou společnost E.ON Česká republika, s.r.o. a 

určila silné a slabé stránky pomocí SWOT analýzy.  

V třetí části práce jsem provedla samostatnou finanční analýzu, získané výsledky 

porovnala s odvětvovým průměrem, celkově zhodnotila společnost a v poslední části 

práce jsem doporučila návrhy pro další činnost.  

Po zpracované finanční analýze bych označila společnost E.ON, s.r.o. za stabilní 

společnost na trhu.  
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Příloha č. 1: Rozvaha aktiv (v tis. Kč) společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

 
R O Z V A H A  v plném rozsahu (tis. Kč) 

 

      E.ON, Česká republika, s.r.o.,  2008 2009 2010 2011 

  AKTIVA CELKEM 6 979 776 9 599 165 13 096 147 11 546 295 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL         

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 2 893 747 3 248 401 3 215 982 3 115 448 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 132 152 489 036 536 600 519 689 

1.    Zřizovací výdaje         

2.    Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje         

3.    Software 298 583 156 391 116 585 378 170 

4.    Ocenitelná práva 782 134 0 907 

5.    Goodwill -334 369 0 0 0 

6.    Jiný dlouhodobý nehmotný majetek         

7.    Nedokončený dlouh.  nehmotný majetek 167 156 332 511 420 015 140 612 

8.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek         

B.II. Dlouhodobý  hmotný majetek 2 742 978 2 540 845 2 399 004 2 315 381 

1.    Pozemky 59 056 56 288 67 031 66 910 

2.    Stavby 2 147 403 1 984 893 1 966 627 1 947 410 

3.    Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 316 317 323 773 172 142 156 270 

4.    Pěstitelské celky trvalých porostů         

5.    Základní stádo a tažná zvířata         

6.    Jiný dlouhodobý hmotný majetek 28 795 28 334 27 996 28 940 

7.    Nedokončený dlouh.  hmotný majetek 53 494 20 229 35 826 9 693 

8.    Poskytnuté zálohy na DHM   0 12 639 0 

9.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 137 913 127 328 116 743 106 158 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 18 617 218 520 280 378 280 378 

1.    Podíly v ovládaných a řízených osobách 17 500 217 403 217 541 217 541 

2.    Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   0 61 720 61 720 

3.    Ostatní dlouhodobé CP a podíly 1 117 1 117 1 117 1 117 

4.    Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám         

     a účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

5.    Jiný dlouhodobý finanční majetek         

6.     Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek         

7.     Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek         

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 4 065 567 6 336 779 9 871 446 8 411 532 

C.I. Zásoby 1 140 219 958 624 1 153 065 1 138 056 

1.    Materiál 206 581 126 047 199 388 195 193 

2.    Nedokončená výroba a polotovary 933 638 832 577 953 677 941 978 

3.    Výrobky         

4.    Zvířata         

5.    Zboží       885 

6.    Poskytnuté zálohy na zásoby         

C.II. Dlouhodobé pohledávky 504 919 576 950 491 979 410 377 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 3 243 3 135 3 287 3 777 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 491 792 558 950 479 100 399 250 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem 45 44 0   

4. 
   Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení         

5.    Dohadné účty aktivní         

6.    Jiné pohledávky 9 839 14 821 9 592 7 350 



 

 

7. Odložená daňová pohledávka         

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 349 388 4 734 088 8 218 558 6 844 756 

1.    Pohledávky z obchodních vztahů 74 647 46 727 62 977 45 738 

2.    Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 1 219 767 3 906 591 7 053 027 6 689 009 

3.    Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem         

4. 
   Pohl. za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení         

5.    Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

6.    Stát - daňové pohledávky 50 678 31 350 851 11 806 

7.    Ostatní poskytnuté zálohy 58 285 70 524 120 617 32 508 

8.    Dohadné účty aktivní 934 430 669 080 975 507 55 600 

9.    Jiné pohledávky 11 581 9 816 5 579 10 095 

C.IV. Finanční majetek 71 041 67 117 7 844 18 343 

1.    Peníze 794 866 780 910 

2.    Účty v bankách 70 247 66 251 7 063 17 433 

3.    Krátkodobý finanční majetek   0 1 0 

4.    Pořizovaný krátkodobý majetek         

D. OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty aktiv 20 462 13 985 8 719 19 315 

D.I. Časové rozlišení 20 462 13 985 8 719 19 315 

1.    Náklady příštích období 20 462 13 985 8 719 19 315 

2.    Komplexní náklady příštích období         

3.    Příjmy příštích období         

            

 

  



 

 

Příloha č. 2: Rozvaha pasiv (v tis. Kč) společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

E.ON, Česká republika, s.r.o.,  2008 2009 2010 2011 

     PASIVA CELKEM 6 979 638 9 599 165 13 096 147 11 546 295 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 5 110 174 6 128 674 6 940 470 7 621 197 

A.I. Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 

1.    Základní kapitál 2 000 2 000 2 000 2 000 

2.    Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)         

3.    Změny vlastního kapitálu         

A.II. Kapitálové fondy 1 550 726 1 550 726 1 550 726 1 550 726 

1.    Emisní ážio         

2.    Ostatní kapitálové fondy 1 550 729 1 550 729 1 550 729 1 550 729 

3.    Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -3 -3 -3 -3 

4.    Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách         

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 172 919 157 548 144 691 152 394 

1.    Zákonný rezervní fond 142 247 142 247 142 247 142 247 

2.    Statutární a ostatní fondy 30 672 15 301 2 444 10 147 

A.IV. Hospodářský výsledek  minulých let 2 318 835 3 153 391 4 187 349 4 996 912 

1.    Nerozdělený zisk minulých let 2 318 835 3 153 391 4 187 349 4 996 912 

2.    Neuhrazená ztráta minulých let         

A.V. Výsledek hospodaření běžného učetního období (+/-) 1 065 694 1 265 009 1 055 704 919 165 

B. CIZÍ ZDROJE 1 869 464 3 470 487 6 155 677 3 923 773 

B.I. Rezervy 145 542 62 493 96 192 32 969 

1.    Rezervy podle zvláštních právních předpisů         

2.    Rezerva na důchody a podobné závazky         

3.    Rezerva na daň z příjmů 0 765 56 478 0 

4.    Ostatní rezervy 145 542 61 728 39 714 32 969 

B.II. Dlouhodobé závazky 169 607 202 208 203 414 200 823 

1.    Závazky z obchodních vztahů         

2.    Závazky k ovládanými a řízenými osobami         

3.    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem         

4. 
   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům 
sdružení         

5.    Přijaté zálohy   109 109 109 

6.    Vydané dluhopisy         

7.    Směnky k úhradě         

8.    Dohadné účty pasivní         

9.    Jiné závazky 56 56 56 0 

10.    Odložený daňový závazek 169 551 202 043 203 249 200 714 

B.III. Krátkodobé závazky 1 554 315 3 205 786 5 802 049 3 689 981 

1.     Závazky z obchodních vztahů 284 205 168 751 489 071 235 503 

2.     Závazky k ovládaným a řízeným osobám 788 322 2 494 629 4 668 927 2 817 449 

3. 
    Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 34 34 32 32 

4. 
   Závazky ke společ., člen. družstva a k účastníkům 
sdružení 1 473 1 473 1 473 1 473 

5.     Závazky k zaměstnancům 51 098 673 39 404 174 

6. 
   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 27 468 48 367 21 772 22 670 

7.    Stát - daňové závazky a dotace 7 499 17 021 21 707 104 251 

8.    Přijaté zálohy 5 052 1 719 1 810 803 

9.    Vydané dluhopisy         

10.    Dohadné účty pasivní 388 838 469 788 544 136 504 782 

11.    Jiné závazky 326 3 331 13 717 2 844 



 

 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 54 022 0 

1.    Bankovní úvěry dlouhodobé         

2.    Krátkodobé bankovní úvěry   0 54 022 0 

3.    Krátkodobé finanční výpomoci         

C. OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty pasiv 0 4 0 1 325 

C.I. Časové rozlišení 0 4 0 1 325 

1.    Výdaje příštích období         

2.    Výnosy příštích období 138 4 0 1 325 

 

  



 

 

Příloha č. 3 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. 

V Ý S L E D O V K A  v plném rozsahu (tis. Kč)  

E.ON, Česká republika, s.r.o.,           

Položka č.ř. 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží 01 0     3000 

A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0     2401 

+ OBCHODNÍ MARŽE 03 0 0 0 599 

II.  Výkony 04 7 667 518 7 559 331 8 516 261 8 517 799 

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 7 449 962 7 660 392 8 390 637 8 534 021 

2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06 217 552 -101 061 125 247 -15 845 

3. Aktivace 07 4 0 377 -377 

B.  Výkonová spotřeba 08 5 132 688 5 012 191 6 100 095 6 128 203 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 426 116 655 876 593 207 657 954 

2. Služby 10 4 706 572 4 356 315 5 506 888 5 470 249 

+ PŘIDANÁ HODNOTA 11 2 534 830 2 547 140 2 416 166 2 390 195 

C. Osobní náklady 12 1 281 263 1 468 262 1 054 107 1 097 209 

1. Mzdové náklady 13 910 420 980 029 752 779 784 884 

2. Odměny členům orgánů spol. a družstva 14 2 308 2 153 1 895 1 851 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 330 720 381 918 272 416 283 222 

4. Sociální náklady 16 37 815 104 162 27 017 27 252 

D. Daně a poplatky 17 18 027 32 737 23 326 27 285 

E. Odpisy dl. nehmot. a hmotného majetku 18 429 094 369 359 333 406 266 151 

III. Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 19 488 218 820 043 715 208 538 242 

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 105 806 418 575 192 949 63 765 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 382 412 401 468 522 259 474 477 

F. Zůstatková cena prod. dl.majetku a materiálu 22 500 777 747 435 616 428 477 2424 

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 163 886 400 026 154 788 56 958 

2. Prodaný materiál 24 336 891 347 409 461 640 420 466 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 25 -131 024 -366 689 -150 835 -45 578 

  oblasti a komplexních nákladů přístích období 26        

IV. Ostatní provozní výnosy 27 372 352 376 676 81 057 54 814 

H.  Ostatní provozní náklady 28 108 127 67 126 90 434 94 147 

V. Převod provozních výnosů 29        

I. Převod provoz. nákladů 30        

 *  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 1 189 136 1 425 629 1 245 565 1 066 613 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 77 328 3 196 1 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 24 856 97 0  

VII. Výnosy z dl. finančního majetku 33 8 394 35 422 8 548 14 846 

1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních 

34 
8 394 35 000 8 000 14 400 

  jednotkách pod podtstným vlivem 35        

2. Výnosy z ostatních dl. CP a podílů 36 0 422 548 446 

3. Výnosy z ostatního dl. finančního majetku 37        

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 38 5 170      

K. Náklady z finančního majetku 39        

IX. Výnosy z přecenění  CP a derivátů 40   645 967 182 

L. Náklady z přecenění CP derivátů 41        

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti 

42 
       



 

 

X. Výnosové úroky 43 96 723 72 109 63 806 54 569 

N. Nákladové úroky 44 64 813 38 701 15 489 5 714 

XI. Ostatní finanční výnosy 45 22 457 12 326 16 648 45 307 

O. Ostatní finanční náklady 46 19 685 11 311 9 243 30 421 

XII. Převod finančních výnosů 47        

P. Převod finančních nákladů 48        

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 100 718 73 589 65 238 78 769 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 50 224 160 234 209 255 099 226 217 

1. splatná 51 203 459 201 717 253 893 228 752 

2. odložená 52 20 701 32 492 1 206 -2 535 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 53 1 065 694 1 265 009 1 055 704 919 165 

XIII. Mimořádné výnosy 54        

R. Mimořádné náklady 55        

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 56        

1. splatná 57        

2. odložená 58        

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 0 0 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 60        

*** Výsledek hospodaření za účetní období  61 1 065 694 1 265 009 1 055 704 919 165 

  Výsledek hospodaření před zdaněním  62 1 289 854 1 499 218 1 310 803 1 145 382 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 4  Přehled o peněžních tocích (v tis. Kč.) společnosti E.ON Česká republika, 

s.r.o. 

 

Peněžní toky z provozní činnosti 

2008 v 

tis.Kč 
2009  v    

tis.Kč 
2010  v 

tis.Kč 
2011 v 

tis.Kč 
Účetní zisk z běžné činnosti před 

zdaněním  
1 289 854    1 499 218    1 310 803    1 145 382    

Úpravy o nepeněžité operace -35 786    -423 824    105 817    150 443    

Odpisy stálých aktiv 89 063    29 328    333 406    266 151    

Odpisy dlouhodobého hm.a nehm. m. 429 094    369 359    333 406    0    

Amortizace goodwillu -340 031    -340 031    0    0    

Změna stavu opravných položek a rezerv -131 023    -367 455    -150 070    -45 578    

Zisk (+) ztráta (-) z prodeje stálých akt. 5 608    -18 472    -38 161    -6 807    

Výnosy z dividend a podílů na zisku -13 564    -35 425    -8 548    -14 846    

Vyúčtované výnosové úroky -31 910    -34 053    -48 317    -48 855    

Úpravy o ostatní nepeněžité operace 46 040    2 253    17 507    378    

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

pře zdaněním, změnami pracovního 

kapitálu 

1 254 068    1 075 394    1 416 620    1 295 825    

Změny stavu nepeněžních složek prac. 

kap. 
-518 314    1 365 096    -1 254    849 937    

Změna stavu pohledávek a přechod. účtů 

aktiv 
-192 683    1 242 617    -282 322    1 094 344    

Změna stavu krátkodobých závazků a 

přechod. účtů pasiv 
-12 401    -59 116    421 488    -259 416    

Změna stavu zásob -313 230    181 595    -194 441    15 009    

Změna stavu krát. fin. majetku   
-1    

 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

před zdaněním  
735 754    2 440 490    1 361 344    2 145 762    

Úroky vyplacené -13 555    -38 701    -15 489    -5 714    

Úroky přijaté 81 475    68 844    64 966    54 651    

Zaplacená daň z příjmu za běžnou 

činnost 
-337 752    -192 795    -173 740    -296 260    

Přijaté dividendy a podíly na zisku 5 536    0    0    0    

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 471 458    2 277 838    1 237 081    1 898 439    

 
    

Peněžní toky z investiční činnosti         

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -286 630    -496 748    -338 897    -183 978    

Příjmy z prodeje stálých aktiv 196 065    418 595    192 949    63 765    

Přijaté dividendy a podíly na zisku 8 211    35 418    8 548    14 846    

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -82 354    -42 735    -137 400    -105 367    

 

     



 

 

 

Peněžní toky z finanční činnosti         

Změna stavu dlouhodob. krát. závazků 56    109    0    -56    

Změna stavu vlast. kapitálu -281 479    -246 509    -243 908    -238 438    

Přímé platby na vrub fondů -23 501    -33 371    -28 857    -27 297    

Vyplacené podíly na zisku -257 978    -213 138    -215 051    -211 141    

Čistý peněžní tok z finanční činnosti -281 423    -246 400    -243 908    -238 494    

 
    

Čisté zvýšení peněžních prostředků a 

ekvivalentů  
107 681    1 988 703    855 773    1 554 578    

Stav zvýšení peněžních prostředků a 

ekvivalentů na počátku roku 
-696 682    -589 001    1 399 702    2 255 475    

Stav zvýšení peněžních prostředků a 

ekvivalentů na konce roku 
-589 001    1 399 702    2 255 475    3 810 053    

 


