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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické výkonnosti a porovnání pomocí 

časových řad společnosti E.ON Energie a.s. Teoretická část této práce se zabývá především 

časovými řadami a regresní analýzou. Cílem této práce je analyzovat dosažené tržby a také 

odůvodnit případné poklesy tržeb a výkonu podniku aby se dále už neopakovaly. A dále pak 

určit prognózu tržeb a výkonnosti podniku do budoucna.  

 

Abstract  

This thesis analyzes the economic and performance comparisons with time series of E.ON 

Energie a.s. The theoretical part of this work deals primarily with time series and regression 

analysis. The aim of this paper is to analyze the sales achieved and the reasons for any 

decline in sales and business performance to continue to repeat it. And then determine the 

prognosis of sales and business performance in the future. 

 

 

Klíčová slova  

Časové řady, Analýza výkonnosti, Regresní analýza a přímka, Rozvaha, Výkaz zisku a 

ztráty,  Tržby, Efektivnost 

 

Key words  

Time Series, Performance Analysis, Regression analysis and line, Balance Sheet, Summary 

of profit and loss, Revenues, Efficiency 

 

 

 

 



 

Bibliografická citace  

SLÁMA, H.  Analýza hospodářských ukazatelů společnosti E.ON Energie a.s. pomocí 

časových řad. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011. 51 s. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Veronika Novotná, Ph.D..



6 

Čestné prohlášení 
 Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, a že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským). 

V Brně dne…………..      ………………………….. 



7 

Poděkování 
 Především bych moc rád poděkoval mé vedoucí bakalářské práce paní Mgr. Veronice 

Novotné za konzultace různé připomínky a cenné rady. Dále bych pak rád poděkoval 

společnosti E.ON Energie a.s. za podklady pro zpracování samotné bakalářské práce. 



8 

Obsah: 

1 Úvod ............................................................................................................................................ 10 

2 Cíle práce .................................................................................................................................... 11 

3 Teoretická východiska ............................................................................................................... 12 

3.1 Časové řady .......................................................................................................................... 12 
3.1.1 Základní pojmy ................................................................................................................ 12 
3.1.2 Dekompozice časových řad ............................................................................................. 16 

3.2 Regresní analýza ................................................................................................................... 17 
3.2.1 Regresní přímka ............................................................................................................... 18 
3.2.2 Klasický lineární model ................................................................................................... 19 
3.2.3 Nelineární regresní modely ............................................................................................. 19 

3.3 Volba regresní funkce ........................................................................................................... 20 

3.4 Popis ekonomických ukazatelů ............................................................................................ 20 

3.5 Rozvaha ................................................................................................................................ 20 
3.5.1 Aktiva .............................................................................................................................. 20 
3.5.2 Pasiva ............................................................................................................................... 21 

3.6 Výkaz zisků a ztrát ............................................................................................................... 23 
3.6.1 Výsledky hospodaření ..................................................................................................... 23 

3.7 Poměrové ukazatele .............................................................................................................. 23 
3.7.1 Ukazatele likvidity ........................................................................................................... 23 
3.7.2 Ukazatele ziskovosti ........................................................................................................ 24 
3.7.3 Ukazatele zadluženosti .................................................................................................... 24 

4 Představení společnosti ............................................................................................................. 25 

4.1 Obecné informace ................................................................................................................. 25 

4.2 Název, sídlo a právní forma .................................................................................................. 25 

4.3 Předmět  podnikáni společnosti ............................................................................................ 26 

4.4 Organizační struktura firmy.................................................................................................. 26 

4.5 Konkurence........................................................................................................................... 27 

5 Praktická část............................................................................................................................. 28 

5.1 Analýza položek rozvahy ..................................................................................................... 29 
5.1.1 Celková aktiva (pasiva) ................................................................................................... 29 
5.1.2 Dlouhodobý majetek........................................................................................................ 31 
5.1.3 Oběžná aktiva .................................................................................................................. 33 
5.1.4 Vlastní zdroje financování ............................................................................................... 35 
5.1.5 Cizí zdroje financování .................................................................................................... 37 

5.2 Analýza výkazu zisku a ztráty .............................................................................................. 39 
5.2.1 Tržby................................................................................................................................ 39 
5.2.2 Výsledek hospodaření za běžnou činnost ........................................................................ 41 

5.3 Analýza ukazatelů finančního zdraví podniku ..................................................................... 43 
5.3.1 Běžná likvidita ................................................................................................................. 43 
5.3.2 Celková zadluženost ........................................................................................................ 45 

5.4 Závěrečné zhodnocení .......................................................................................................... 47 



9 

6 Závěr ........................................................................................................................................... 48 

7 Seznam použité literatury ......................................................................................................... 49 

7.1 Knihy .................................................................................................................................... 49 

7.2 Internetové zdroje ................................................................................................................. 49 

7.3 Seznam obrázků .................................................................................................................... 50 

7.4 Seznam tabulek ..................................................................................................................... 50 

7.5 Seznam grafů ........................................................................................................................ 51 
 



10 

1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá statistickou analýzou pomocí časových řad 

aplikovanou na společnost E.ON Energie a.s.  

 

E.ON Česká republika a.s. se skládá z dvou hlavních složek - E.ON distribuce a.s., 

část firmy která se stará o technické věci jako jsou elektroměry, trafostanice a o celou 

distribuční soustavu, tzv. elektrifikaci a  druhou složkou je E.ON Energie a.s., což  je 

samotný dodavatel elektřiny, která se nakupuje na burze. Právě tuto firmu jsem si vybral pro 

mojí bakalářskou práci. Od roku 2005, kdy se otevřely monopolní hranice  už energii nemusí 

dodávat pouze jedna monopolní společnost, která by si diktovala ceny na trhu. Na trh tedy 

pronikli další alternativní dodavatelé, kteří začali postupně tvořit zdravé konkurenční 

prostředí. Začali přebírat zákazníky E.ON Energii a  tlačit cenu za silovou elektřinu dolů a 

tím pádem je nucen i monopol začít cenu snižovat. Od roku 2005 tedy ztratil E.ON Energie 

hodně zákazníků. Proto považuji za zajímavé analyzovat  tento podnik určit  prognózy jeho 

hospodářského vývoje do budoucna. 
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2 Cíle práce 

Bakalářská práce je zaměřená především na analýzu hospodaření podniku pomocí 

časových řad za pomoci účetních výkazů ve sledovaném období 2005 až 2009.  

Cílem práce je určení prognózy a hospodářského vývoj podniku do dalších let, čímž 

může významně pomoci zefektivnit plánování podniku. 

Dílčím cílem je sestavení stručného přehledu teorie potřebné pro provedení 

potřebných analýz. Zde  rozebereme jednotlivé základní pojmy statistické analýzy, jako jsou 

časové řady, jejich druhy a regresní analýzu. Dále pak  představíme ekonomické pojmy pro 

zpracování základních ukazatelů finanční analýzy podniku. 

 

Druhým dílčím cílem je představení samotné společnosti E.ON Energie a.s.. Zde 

budou uvedeny  základní informace o firmě, jako je předmět podnikání, organizační 

strukturu a představíme si její konkurenci. 

V poslední, praktické, části bakalářské práce pak analyzujeme jednotlivé položky 

rozvahy, výkazů zisků a ztráty a základní finanční ukazatele. Porovnáme je s vypočítanými 

hodnotami ze statistické analýzy časových řad. Nakonec stanovíme závěrečné zhodnocení a 

stanovíme prognózu, a určíme finanční vývoj podniku do dalších let, případně stanovíme 

návrhy na zlepšení finanční prosperity podniku. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Časové řady 

3.1.1 Základní pojmy  

 Statistická data, popisující společenské a ekonomické jevy v čase, zapisujeme pomocí 

tzv. časových řad. Zápis těchto jevů pomocí časových řad umožňuje provádět nejen 

kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává zároveň možnost 

prognózovat jejich vývoj (6). 

 Časovou řadu (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 

věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledování časového 

úseku (6). 

 Časové řady dělíme na řady intervalové a okamžikové. Nyní popíšeme čím se tyto 

dva typy časových řad od sebe liší. Jestliže ukazatele v časových řadách charakterizují kolik 

jevů, věcí, událostí apod. vzniklo v určitém časovém intervalu, pak časové řady těchto 

ukazatelů nazýváme intervalovými. Charakterizují-li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, 

událostí apod. nazýváme okamžikovými (6).  

 Chceme-li časovou řadu graficky znázornit, z čehož pak usuzujeme, jaký je, a 

zejména jaký bude její další vývoj, je nutno rozlišovat, o jaký typ časové řady se jedná, 

neboť pro každý z těchto dvou typů časových řad se používá jiný způsob grafického 

znázorňování. 

Intervalové časové řady lze graficky znázorňovat třemi způsoby: 

- sloupkovými grafy, které jsou znázorněny obdélníky, jejichž základny jsou 

rovny délkám intervalů a výšky jsou rovné hodnotám časové řady v příslušném 

intervalu (6). 
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Obrázek 1: Sloupcový graf 

(vlastní zpracování) 
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- hůlkovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady se vynášejí ve středech 

příslušných intervalů jako úsečky (6). 

 

Obrázek 2: Hůlkový graf 

Zdroj: BP_Simkova 

 

- spojnicovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve 

středech příslušných intervalů jako body, které jsou spojeny úsečkami (6). 

- okamžikové časové řady znázorňujeme výhradně spojnicovými grafy (6). 
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Obrázek 3: Spojnicový graf 

 (vlastní zpracování) 

 

 Průměr intervalové řady, označený y , se počítá jako aritmetický průměr hodnot 

časové řady v jednotlivých intervalech(6).  

Je dán vzorcem: 

∑
=

==
n

i
iy

n
y

1

1
 (1.1) 

 
 

 Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologickým průměrem a je rovněž označen 

y . V případě kdy vzdálenost mezi jednotlivými časovými okamžiky 1t , 2t , … , nt , v nichž jsou 
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hodnoty této časové řady zadány, jsou stejně dlouhé, nazývá se neváženým chronologickým 

průměrem(6).  

Počítáme jej pomocí vzorce: 
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1
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y
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y     (1.2) 

Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady jsou první diference, označené  )(1 yd i , 

které vypočteme jako rozdíl dvou po sobě jsoucích hodnot časové řady, tj.(6) 

.,...,3,2,1)(1 niyyyd iii =−−=   (1.3) 

Z prvních diferencí určíme průměr prvních diferencí, označený )(1 yd i , který vyjadřuje, o kolik se 

průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval(6).  

Počítáme jej pomocí vzorce: 

1
)(

1
1

)( 1

2
11 −

−
=

−
= ∑

= n
yy

yid
n

yd n
n

i

   (1.4) 

Druhá diference je získána jako rozdíl dvou sousedních prvních diferencí takto: 

.,...,3,2),()()( 1112 niydydyd iii =−−= −     (1.5) 

Po dosazení z rovnice č. 3: 

 (1.6) 

 

Jestliže kolísají druhé diference kolem určité hodnoty, dá se říct, že tato sledovaná časová 

řada má kvadratický trend, to znamená, že její vývoj lze popsat parabolou. Pokud tato situace 

nastane, počítají se diference vyšších řádů(6). 

 

Obecně se diference k-tého řádu počítá: 

.,..,1),(2()(1()( 1
...... nkiydydyd ikikik +=−−−= −  (1.7) 

Rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady je charakterizována tzv. koeficienty růstu, označenými 

)( yk i , které počítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady pomocí vzorce: 

.,...,3,2,
1

)( ni
y

y
yk

i

i
i =

−
=     (1.8) 

Z koeficientu růstu určujeme průměrný koeficient růstu, označený )( yk i , který vyjadřuje průměrnou 

změnu koeficientu růstu za jednotkový časový interval. Počítáme jej jako geometrický průměr 

pomocí vzorce: 
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Časová neboli chronologická řada, je řada hodnot určitého ukazatele, uspořádaná 

z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je velice důležité, aby v celém sledovaném 

úseku věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení, bylo shodné (3). 

Pomocí časových řad lze zapsat statistická data, popisující společenské a ekonomické 

jevy v čase. Zápis těchto jevů pomocí časových řad umožňuje provádět nejen kvantitativní 

analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává také možnost prognózovat jejich 

vývoj v budoucnosti. Časové řady, používané v ekonomii, popisují např. analýzu poptávky 

po určitém výrobku, změny v objemu průmyslové produkce, změny ve vývoji směnného 

kurzu mezi jednotlivými měnami ad. Časové řady, používané v demografii, popisují např. 

změny v počtu a složení obyvatelstva. V sociologii používané časové řady, popisují např. 

vývoj sňatků či rozvodovosti (3). 

 

Časové řady dělíme na intervalové a okamžikové (podle časového hlediska 

rozhodného pro zjišťování údajů). Intervalovými časovými řadami, nazýváme takové časové 

řady, u kterých ukazatele charakterizují kolik jevů, věcí, událostí apod. vzniklo v určitém 

časovém intervalu. V podniku, k takovýmto časovým řadám patří např. roční tržba za 

prodané výrobky nebo částka vyplacená měsíčně na platy zaměstnanců. Okamžikové časové 

řady, jsou charakterizovány tím, kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje v určitý časový 

okamžik. Patří mezi ně např. počet zaměstnanců podniku, určovaný ke konci roku. Zásadním 

rozdílem mezi těmito dvěma typy časových řad je, že údaje intervalových časových řad lze 

sčítat, můžeme tedy vytvořit součty za více období. Na rozdíl od údajů okamžikových řad, 

kde nemá sčítání reálnou interpretaci. Při zpracování a rozboru těchto dvou základních druhů 

časových řad je nutno počítat s jejich rozdílnou povahou. Při zpracovávání intervalových 

časových řad je také důležité přihlížet k délce časových intervalů, v nichž se hodnoty 

časových řad měří. Pokud je hodnota časového intervalu měření rozdílná, ovlivňuje hodnoty 

ukazatelů intervalových časových řad a tím zkresluje jejich vývoj. Je proto nutné dbát na 

srovnatelnost údajů z hlediska délky rozhodné doby. Tento výše uvedený problém se u 

okamžikových časových řad nevyskytuje, protože se vždy vztahují k předem zvoleným 

časovým okamžikům (3). 
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3.1.2 Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady, především z ekonomické praxe, mohou být rozloženy na několik 

složek. Jestliže se jedná o tzv. adaptivní dekompozici, jde hodnoty yi časové řady vyjádřit 

pro čas ti, i = 1, 2, … , n, součtem (1). 

Časovou řadu v čase ti tedy dekomponujeme na: 

- Trendovou složku (trend) Ti 

- Sezónní složku Si 

- Cyklickou složku Ci 

- Náhodnou složku ei (1). 

Dekompozicí časové řady na tyto složky můžeme snadněji zjistit zákonitosti 

v chování řady než v původní nerozložené řadě (1). 

 

Nyní si popíšeme jednotlivé složky dekomponované časové řady: 

 

Ø Trend 

Vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase. Je 

důsledkem působení sil, které systematicky působí ve stejném směru. Např. při sledování 

prodeje určitého průmyslového zboží mohou být těmito silami technologické změny ve 

výrobě, změny ve výši příjmů� obyvatelstva, změny v populaci, změny v požadavcích 

spotřebitelů� atd. Je-li ukazatel dané časové řady v průběhu celého sledovaného období v 

podstatě�na stejné úrovni, a kolem této úrovně�pouze kolísá, pak se mluví o časové řadě�

bez trendu  (6). 

 

Ø Sezónní složka 

Popisuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají během jednoho 

kalendářního roku a každý rok se opakují. Sezónní změny jsou hlavně�způsobeny takovými 

faktory, jako je střídání ročních období nebo lidské zvyky, spočívající v ekonomické aktivitě, 

např. změny v průměrných měsíčních teplotách nebo změny v objemu sezónního prodeje 

obchodního domu během roku. Pro zkoumání sezónní složky jsou vhodná především 

měsíční nebo čtvrtletní měření (6). 

 

Ø Cyklická složka 

Bývá považována za nejspornější složku časové řady. Cyklická složka může být 

důsledkem evidentních vnějších vlivů, někdy je ale určení jejich příčin velmi obtížné. 
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Eliminace cyklické složky je obtížná jak z věcných důvodů, neboť�je obtížné nalézt příčiny 

vedoucí k jejímu vzniku, tak i z výpočetních důvodů, protože charakter této složky se může v 

čase měnit (6). 

 

Ø Reziduální složka 

Je nesymetrickou složkou časové řady, která je tvořena náhodnými výkyvy v průběhu 

časové řady. Tato složka je zbytek z časové řady po vyloučení trendu, sezónní a cyklické 

složky. Obsahuje všechny chyby v měření údajů časové řady, ale také chyby, které vznikají 

při zpracovávání hodnot časové řady (6). 

3.2 Regresní analýza 

„V ekonomice a přírodních vědách se často pracuje s proměnnými veličinami, kdy 

mezi nezávisle proměnnou x, a závisle proměnnou y, kterou měříme či pozorujeme, existuje 

nějaká závislost. Ta je buď vyjádřena funkčním předpisem y = φ(x), kde ale funkci φ(x) 

neznáme nebo tuto závislost nelze „rozumnou“ funkcí vyjádřit. Při nastavené hodnotě x 

dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné y(5).“ 
 

Jako příklady z praxe lze uvést například zkoumání (měření): 

• jak velikost výdajů za potraviny závisí na počtu členů domácnosti; 

• jak velikost tržeb závisí na počtu obyvatelstva v místě, kde se prodejna 

nachází; 

• jak objem spotřebovaných pohonných hmot závisí na rychlosti jízdy 

automobilu(5). 

 
Avšak vlivem působení různých náhodných vlivů a činitelů, dostaneme při 

opakovaném měření s nastavenou hodnotou proměnné x rozdílné hodnoty závisle proměnné 

y. Proto říkáme, že proměnná y se chová jako náhodná veličina označená Y(5). 

 Závislost mezi veličinami x a y ovlivňuje „šum“. Šum označíme jako 

náhodnou veličinu, kterou lze obsahově vymezit jako vliv náhodných a neuvažovaných 

činitelů a budeme zároveň předpokládat, že její střední hodnota se rovná nule(5). 

 

Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x, použijeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Y|x). Položíme ji rovnu 

vhodně zvolené funkci η(x; ß1, ß2, …, ßp) stručně η(x), kde η(x) je funkcí nezávisle proměnné 
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x a obsahuje neznámé parametry, označené , ve kterých p ≥ 1. Nazývá se 

regresní funkcí a parametry se nazývají regresní koeficienty. Pokud se podaří funkci η(x) pro 

zadaná data určit, pak to znamená, že jsme „vyrovnali“ regresní funkcí. Úkolem regresní 

analýzy je volit pro naměřená data (xi, yi), i = 1, 2, …, n, vhodnou funkci η(x) a pokusit se 

odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot yi bylo co nejlepší (6). 

3.2.1 Regresní přímka 

 

Regresní přímka patří mezi nejjednodušší případy regresní analýzy. Regresní funkce 

η(x) je vyjádřena η(x) = ß1 + ß2x a platí: 

 .),...,,;()( 2121 xxxYE p βββββη +==     (1.10) 

Během této analýzy se snažíme odhadnout koeficienty β1, β2 regresní přímky pro 

zadané dvojice (xi, yi), označené jako b1 a b2. K určení těchto koeficientů užijeme metodu 

nejmenších čtverců. Za nejvhodnější koeficienty se při této metodě považují koeficienty b1 a 

b2, které minimalizují funkci S(b1, b2)(6).  

 

Hledané koeficienty b1 a b2 vyjádříme ze soustavy normálních rovnic: 
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Koeficienty b1 a b2 lze vypočítat metodou pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou 

neznámých, nebo využijeme při výpočtu následujících vztahů: 
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Výběrové průměry vypočítáme pomocí vztahů pro x  a y  : 
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Odhad regresivní přímky zjistíme pomocí vztahu: 
 
 .)( 21 xbbx +=η  (1.15) 
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3.2.2 Klasický lineární model 

Jestliže regresní přímka není pro vyrovnání dat vhodná, je možné použít další 

modely, např. klasický lineární model. Tento model pracuje s maticovým počtem z důvodu 

zjednodušení výpočtu. Pro jeho úspěšnou aplikaci je však třeba využít vhodného softwaru, 

který je schopný pracovat s maticemi(6). 

3.2.3 Nelineární regresní modely 

V případě nelineárních regresních modelů nelze zvolenou regresní funkci vyjádřit 

lineární kombinací regresních koeficientů a známých funkcí, na těchto koeficientech 

závislých(6). 

Ø Linearizovatelné funkce 

Funkce η(β, x) je linearizovatelná, když transformací dostaneme funkci, jež na svých 

regresních koeficientech závisí lineárně. Regresní koeficienty a jiné charakteristiky určíme 

regresní přímkou nebo klasickým lineárním modele. Odhady koeficientů nelineárního 

modelu pak získáme zpětnou transformací výsledků(6). 

Ø Speciální nelinearizovatelné funkce 

Modifikovaný exponenciální trend. Tento trend je vhodné použít v případech, kdy je regresní 

funkce shora (zdola) ohraničená, neboli patří do skupiny funkcí majících nenulovou 

asymptotu(6). 

Ø Modifikovaný exponenciální trend 

Vhodně se používá v případech, kdy je regresní funkce shora nebo zdola ohraničená(6).  

Je zapsán předpisem: .0,)( 21 >+= ββββη x
ax   (1.16) 

Ø Logistický trend 

Je řazen mezi tzv. S-křivky symetrické kolem inflexního bodu. Má tedy inflexi a je shora i 

zdola ohraničen. Na ose křivky vymezuje na časové ose pět základních fází ekonomického 

cyklu, které popisují výrobu nebo prodej předmětů dlouhodobé spotřeby(6).  

Zapsán je předpisem: .0,
1
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21

>
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βββ
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Ø Gompertzova křivka 

Má stejně jako logistický trend inflexi a je z obou stran ohraničená. Patří taktéž mezi S-

křivky, ale mezi nesymetrické kolem inflexního bodu(6).  

Je určena předpisem: .0,)( 3
21 >+= βη βββ x

ex  (1.18) 
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3.3 Volba regresní funkce 

 

 Charakteristikou, která dobře posoudí vhodnost zvolené regresní funkce, je tzv. index 

determinace. Pomocí něj lze posoudit, jak dobře zvolená regresní funkce funkční závislost 

mezi závisle a nezávisle proměnnou vystihuje. Index determinace nabývá hodnot z intervalu 

od nuly do jedné. Čím blíže je hodnota k jedné, tím více považujeme závislost za silnější, 

což znamená dobře vystiženou zvolenou regresní funkci.V opačném případě je zvolená 

regresní funkce méně výstižná(6). 

3.4 Popis ekonomických ukazatelů 

V téhle části si rozebereme vybrané účetní výkazy a jednotlivé ekonomické 

ukazatele, které následně použiji v další části bakalářské práce.  

3.5 Rozvaha 

 Rozvaha podává přehled aktiv a pasiv peněžním vyjádřením k určitému 

okamžiku, informuje o stavu a složení majetku. Jednotlivé položky aktiv a pasiv jsou 

rozvahové položky a peněžní částky jsou rozvahové stavy. Rozvaha se sestavuje na podkladě 

údajů z účetnictví a je předkládána popřípadě finančnímu úřadu, bankám. Den ke kterému se 

rozvaha sestavuje je rozvahový den(11). 

Rozvaha je, jak je již výše uvedeno, uspořádaný přehled majetku účetní jednotky 

z hlediska jeho složení a zdrojů financování v peněžním vyjádření. Tento dvojí pohled na 

majetek se označuje jako bilanční princip a rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování 

nazýváme bilanční rovnicí. Rozvaha je důležitým informačním zdrojem pro posouzení 

finančně majetkové struktury účet. jednotky a její hospodářské a finanční stability(11). 

3.5.1 Aktiva 

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to 

přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem 

aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) 

minulých let a výsledek hospodaření běžného roku(7).  

 

Dlouhodobý majetek 

- Majetek dlouhodobé povahy, který podnik potřebuje k provozování své činnosti nebo 

k finančním investicím(9). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivum_%28%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsledek_hospoda%C5%99en%C3%AD
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• Dlouhodobý hmotný majetek 

- majetek s životností delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč 

- má stálou fyzickou podobu 

- stavby, samostatné movité věci, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a 

tažná zvířata, drobný hmotný majetek(9). 

 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

- životnost delší než 1 rok a pořizovací cena vyšší než 60 000 Kč 

- nemá hmotnou podobu 

- zřizovací výdaje spojené se založením podniku, software, ocenitelná práva (licence, 

patenty), nehmotné výsledky a odborné činnosti (projekty, technologické postupy), 

drobný majetek(9). 

 

• Dlouhodobý finanční majetek 

- majetek dlouhodobé povahy, který podnik nakupuje za účelem obchodování nebo 

dlouhodobé uložení peněz za účelem výnosu. 

- dlouhodobé cenné papíry a vklady (akcie, obligace), půjčky poskytnuté jiným 

společníkům(9). 

 

Oběžná aktiva 

Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami v podniku. To jsou dlouhodobé a krátkodobé 

pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Od dlouhodobého majetku se liší tak, že 

zůstávají v podniku kratší dobu než jeden rok. Oběžná aktiva charakterizujeme tzv. 

“obíháním“ peněz. Peníze přeměňujeme na nakoupené zásoby, ze kterých výroba a 

zaměstnanci produkují určitý výrobek, ten následně prodáme na trhu a získáme tak opět 

peníze(10). 

 

3.5.2 Pasiva 

 Pasiva v účetnictví představují závazky podniku, vklady vlastníků do společnosti, 

zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku. Tradičně se pasivum 

definuje jako zdroj krytí majetku, neboť informuje o tom, odkud (z jakých zdrojů) byl 

majetek podniku (aktivum) pořízen. Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, 

který se nazývá rozvaha(10). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum_%28%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_v%C3%BDkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvaha
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Vlastní zdroje financování 

Povinnost vytvářet základní kapitál, který je nejdůležitější částí vlastního kapitálu, se 

mezi jednotlivými právními formami výrazně liší(8). 

 

• Akciová společnost 

 Pokud jsou akcie nabízené s veřejnou nabídkou, minimální základní kapitál je 

20.000.000 Kč, pokud bez této nabídky, minimální kapitál je 2.000.000 Kč. Společnost také 

musí vytvářet rezervní fond, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 

% z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se pak každý rok doplňuje o částku určenou 

ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku, až do 

dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně 

však do výše 20 % základního kapitálu. Rezervní fond je možné vytvořit už při vzniku 

společnosti(8). 

Cizí zdroje financování 

Máte možnost získat kapitál soukromého investora, standardní bankovní úvěr, vydat vlastní 

dluhopisy, postoupit pohledávky či využít jiné netradiční nástroje(8). 

• Soukromý kapitál 

Investor vám může pomoci nejen svými financemi, ale i svými kontakty.  

• Factoring 

V rámci factoringu postupujete pohledávky na externí společnost výměnou za volné 

prostředky. 

• Podnikatelské úvěry 

Podnikatelské úvěry jsou standardním zdrojem financování. 

• Forfaiting 

Forfaiting funguje jako factoring, používá se ale pro zahraniční pohledávky většího 

objemu. 

• Dluhopisy 

Další možností externího financování je vydání vlastních obligací. 

• Moderní formy financování 

Existují i jiné formy financování jako forwardy, futures, opce a nebo tooling(8). 

 

 

http://www.firemnifinance.cz/zivot-podnikatele/informace/zalozeni-spolecnosti/akciova-spolecnost/
http://www.firemnifinance.cz/zivot-podnikatele/informace/soukromy-kapital/
http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/factoring/
http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/podnikatelske-uvery/
http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/forfaiting/
http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/dluzne-cenne-papiry/
http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/moderni-formy-financovani/
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3.6 Výkaz zisků a ztrát  

Druhým základním účetním výkazem je spolu s rozvahou výsledovka, která je nově 

nazývána jako výkaz zisku a ztráty. Slouží ke zjištění výsledku hospodaření účetní jednotky. 

Ve výkazu zisku a ztráty se porovnávají všechny výnosy účetní jednotky s náklady. Zjištěný 

účetní výsledek hospodaření je z tohoto výkazu přenesen do rozvahy, vazba rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty je tudíž zajištěna přes položku účetního výsledku hospodaření (4). 

 

3.6.1 Výsledky hospodaření 

• Provozní výsledek hospodaření 

• Finanční výsledek hospodaření 

• Mimořádný výsledek hospodaření (4). 

 

Součástí nákladů je ve výkazu zisků a ztráty i daň z příjmů, takže výstupem z výkazu 

zisku a ztráty je tzv. výsledek hospodaření za účetní období, tj. účetní zisk ( po zdanění), 

popř. účetní ztráta (4). 

Výkaz zisku a ztráty musí povinně sestavit podnik jako součástí své roční účetní 

závěrky, tj. běžně k 31. prosinci každého roku. Většina účetních jednotek však sestavuje 

tento účetní výkaz průběžně během roku (4). 

 

3.7 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele patří mezi nejčastější používané nástroje finanční analýzy, 

využívají zejména data z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Obvykle se podle jejich charakteru 

člení do několika skupin, a to na:  

• Ukazatele likvidity 

• Ukazatele ziskovosti 

• Ukazatele zadluženosti (2). 

3.7.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost účetní jednotky běžně uhradit své závazky. 

Při výpočtech likvidity jsou proto poměřovány závazky s tzv. likvidními prostředky. Za 

likvidní prostředky jsou obvykle považovány peněžní hotovost, ceniny, vklady u peněžních 
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ústavů bez dlouhodobé výpovědní lhůty a popř. obchodovatelné cenné papíry, tj. takové 

prostředky, které lze okamžitě použít k úhradě závazků (2). 

Ukazatele likvidity zle počítat ve třech modifikacích 1-3 stupeň a to pohotová, běžná 

a celková. Pro likviditu 1.stupně je obvykle uváděno, že je dobrá, je-li ve výši kolem 0,2 a 

vyšší. Pro likviditu 2. stupně jsou uváděna doporučená pásma obvykle v rozmezí 1,0 až 1,5, 

protože by měla být zachována rovnováha mezi krátkodobými pohledávkami a 

krátkodobými závazky. Každý podnik by si měl likviditu udržovat nad 1,0 aby se nedostal 

do finančních potíží. U likvidity 3. stupně se vzhledem k možným variantám jejího výpočtu 

doporučení značně liší, jsou uváděna okolo 2,0 až 2,5. Důležité je však, aby rovnováha mezi 

likvidními prostředky a krátkodobými závazky byla udržována běžně po celý rok (2). 

3.7.2 Ukazatele ziskovosti 

 Mezi ukazatele ziskovosti patří různé typy ukazatelů výnosnosti a rentability. 

V podstatě jde vždy o poměr zisku příp. ztráty k určité základně. Lze vycházet z účetního 

výsledku hospodaření. Mezi ukazatele ziskovosti patří např. výnosnost vloženého kapitálu, 

popř. výnosnost aktiv. Ukazatel výnosnosti vlastního kapitálu ukazuje vlastníkům, zda jejich 

vložený kapitál přináší dostatečný výnos. Naproti tomu ukazatel výnosnosti aktiv, poměřuje 

výsledek hospodaření s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez ohledu na to, 

z jakých zdrojů bylo jejich pořízení financováno. Obvykle se uvádí, že výnosnost vlastního 

kapitálu by neměla být dlouhodobě nižší než výnosy z cenných papírů emitovaných státem. 

Druhý uvedený ukazatel bývá také někdy nazýván jako ukazatel rentability ( výnosnosti) 

celkového vloženého kapitálu, protože úhrn aktiv je shodný s úhrnem pasiv účetní jednotky 

(2). 

3.7.3 Ukazatele zadluženosti 

 Vypovídají o zadluženosti účetní jednotky a skladbě celkového kapitálu. Na jejich 

základě si lze vytvořit základní představu o struktuře zdrojů krytí majetku dané účetní 

jednotky, a to porovnáním vlastního kapitálu s pasivy celkem, nebo porovnáním vlastních a 

cizích zdrojů krytí s pasivy celkem, nebo porovnáním vlastních a cizích zdrojů krytí. 

V podstatě lze konstatovat, že s rostoucím podílem cizích zdrojů se zvyšuje i možnost 

zasahování cizího kapitálu do řízení účetní jednotky. V daném případě není míra 

zadluženosti účetní jednotky v důsledku poklesu dlouhodobých bankovních úvěrů. Čím vyšší 

je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku, tím vyšší je riziko věřitelů (2). 
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4 Představení společnosti 

4.1 Obecné informace 

 E.ON Česká republika a.s. vznikl tím, že rakouský E.ON a.s. v roce 2005 postupně 

koupil majoritní podíly českých firem Jihomoravská Energetika a.s. a Jihočeská Energetika 

a.s. Jeho pravomoci pro distribuci a spadají tedy na Jižní Moravu a Jižní Čechy.  

 E.ON Česká republika a.s. se skládá z dvou hlavních složek E.ON Distribuce a.s., 

část firmy která se stará o technické věci jako jsou elektroměry, trafostanice a o elektrifikaci 

jako takovou. Dále druhá složka je E.ON Energie a.s. a to je samotná elektřina, která se 

nakupuje na burze. A právě tuto firmu jsem si vybral pro mojí bakalářskou práci, protože od 

roku 2005, kdy se otevřely monopolní hranice a to znamenám, že už energii nemusí dodávat 

pouze jedna monopolní společnost, která si diktovala ceny na trhu. A na trh pronikli další 

alternativní dodavatelé, kteří začali postupně tvořit zdravé konkurenční prostředí. Začali 

přebírat zákazníky E.ON Energii a  tlačit cenu za silovou elektřinu dolů a tím pádem je 

nucen i monopol začít cenu snižovat. Od roku 2005 tím pádem ztratil E.ON Energie hodně 

zákazníků. Proto mi přišlo zajímavé analyzovat zrovna tento podnik. A určit jeho prognózy 

do budoucna. 

4.2 Název, sídlo a právní forma 

V rámci energetické skupiny v České republice je akciová společnost E.ON Energie 

zodpovědná za oblast obchodování s elektrickou energií, a to pouze na českém trhu. 

Koordinuje a řídí aktivity skupiny v těchto oblastech a usiluje o získání dlouhodobého 

a vedoucího postavení na českém energetickém trhu. 



26 

 

Obrázek 4:  Základní údaje o společnosti 

Zdroj: <http://www.eon.cz/cs/corporate/profile/eon_energie.shtml> 

 

4.3 Předmět  podnikáni společnosti 

 

• Nákup elektrické energie na burzách a následný prodej koncovým uživatelům. 

• Obchodování s elektrickou energií a to pouze na českém trhu a dodávání této 

 elektrické energie koncovým uživatelům. 

• Výkup  přebytečné elektrické energie od uživatelů s fotovoltaickými panely a 

 jejího následného dodávání do sítě. 

• Zpracovávání vyúčtování za určitá období odběru elektrické energie 

 koncovým uživatelům 

• Poskytování kvalitního a jedinečného klientského servisu. 

 

4.4 Organizační struktura firmy 

 

Území E.ON zaujímá Jižní Moravu a Jižní Čechy. A hlavním generálním sídlem 

E.ONu jsou České Budějovice. Dále pak jsou jednotlivá území rozčleněny na kraje a okresy. 
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A v každém okresním městě je pobočka E.ON. Zbytek českého území zaujímá skupina ČEZ 

a Pražská energetika. 

 

Obrázek 5: Distribuční území E.onu 

Zdroj: <http://www.eon.cz/cs/career/technician/workplace-map.shtml> 

 

Celý management společnosti E.ON Energie a.s. se skládá z představenstva a z dozorčí rady. 

Představenstvo: Michal Šafář, Jiří Šimek, Peter Mitka 

Dozorčí rada: Michael Fehn, Lorenz Pronnet, Karel Dietrich, Alexander Krejčí, Milan 

Řehovský 

4.5 Konkurence 

 Hlavními konkurenty E.ONu jsou další monopoly jako je ČEZ a Pražská energetika. 

V roce 2005 kdy se povolili monopolní hranice, což znamená, že už energii nemusí dodávat 

pouze jeden dodavatel, ale na trh vnikli nové firmy, které začaly také obchodovat 

s elektřinou. První alternativní dodavatel byla společnost Bohemia Energy, která rychle 

začala získávat zákazníky. A dnes je rovnocenným soupeřem, má již 10 % trhu a téměř 500 

tisíc zákazníků. Další větší firmy mezi alternativními dodavateli jsou Centropol Energy, 

Bicorn, Energetické centrum, a jiné. Nově začala s elektřinou obchodovat i společnost RWE, 

která má monopolní postavení na trhu s plynem. 
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5 Praktická část 

 Všechna data pro zpracování bakalářské práce jsem získal z výročních zpráv 

společnosti E.on Energie a.s. které jsou volně přístupné na stránkách společnosti. 

 Pro analýzu rozvahy a výkazů zisků a ztráty jsem použil výroční zprávy z let 2005 až 

2009. Pro každou položku mám tím pádem pět údajů se kterými jsem pracoval a zpracovával 

prognózy do dalších let. 

K analýze a vykreslení dat jsem použil program Microsoft Excel, ve kterém jsem 

jednotlivé časové řady postupně zpracoval. 
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5.1 Analýza položek rozvahy 

5.1.1 Celková aktiva (pasiva) 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj celkových aktiv 

společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 1 jsou zjištěná data, jejich první diference a 

koeficienty růstu. Největší nárůst majetku společnosti byl v roce 2007, kdy se celková aktiva 

(pasiva) společnosti zvýšily o cca 4,6 mil. Kč. 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

I t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 13 214 928       ---       --- 

2 2006 17 157 150 3942222 1,2983 
3 2007 21 768 137 4610987 1,2688 

4 2008 23 611 820 1843683 1,0847 

5 2009 23 714 577 102757 1,0044 

Tabulka 1: Celková aktiva (pasiva) 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady celkových aktiv (pasiv) společnosti E.ON Energie a.s. byl za 

sledované období cca 19,9 mil.Kč. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota celkových aktiv (pasiv), je cca 2,6 mil. Kč 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota celkových aktiv 

(pasiv) společnosti, je 1,16-krát ročně. 

 

V Grafu č. 1 jsou zobrazena data celkových aktiv (pasiv) za sledované období. 
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Graf 1: Celková aktiva (pasiva) 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 2 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byl pro tento případ Logistický trend., protože jeho index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl pomocí 

logistického trendu zadaného rovnicí  y = 1/(b1 + b2*b3^x) v programu MS Excel.  

Kde jsou hodnoty proměnných b1=4,209*10-8, b2=1,346*10-7 a b3=0,287 
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Graf 2: Data celkových aktiv (pasiv) 

Zdroj: Vlastní 

Zhodnocení: 

Z Grafu č. 2 celkových aktiv (pasiv) společnosti E.ON Energie a.s. lze vyčíst, že 

celková aktiva (pasiva) společnosti za celé sledované období byla zvyšována. Na přelomu 

roku 2007 a 2008 však růst majetku společnosti začal stagnovat díky vstupu alternativních 

dodavatelů energie na trh v ČR. 

Tento trend zachycuje i mnou uvedená prognóza na rok 2010, která činí cca 23,7 mil. 

Kč. Tato prognóza může být dosažena, nebo může být i optimistická, protože alternativní 

dodavatelé energie získávají stále větší podíl na trhu s energií. 
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5.1.2 Dlouhodobý majetek 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj dlouhodobého 

majetku společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 2 jsou data zjištěná z účetních výkazů 

společnosti, jejich první diference a koeficienty růstu. Největší změnou je pokles hodnoty 

dlouhodobého majetku v roce 2008, kdy se jeho hodnota snížila od takřka 2,3 mil. Kč. 

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 3 198 535       ---       --- 

2 2006 3 246 142 47607 1,0149 
3 2007 3 059 982 -186160 0,9427 
4 2008 799 335 -2260647 0,2612 

5 2009 61 127 -738208 0,0765 

Tabulka 2: Dlouhodobý majetek 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady dlouhodobého majetku společnosti E.ON Energie a.s. byl za 

sledované období cca 2,1 mil.Kč. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota dlouhodobého majetku, je cca – 0,8 mil. Kč 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota celkových aktiv 

(pasiv) společnosti, je 0,57-krát ročně. 

 

V Grafu č. 3 jsou zobrazena data dlouhodobého majetku za sledované období. 
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Graf 3: Dlouhodobý majetek 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 4 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byl pro tento případ Logistický trend., protože jeho index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl pomocí 

logistického trendu zadaného rovnicí y = 1/(b1 + b2*b3^x) v programu MS Excel. 

Kde jsou hodnoty proměnných b1=2,800*10-7, b2=2,916*10-9 a b3=4,093. 
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Graf 4: Data dlouhodobého majetku 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení: 

 Z Grafu č. 4 celkového dlouhodobého majetku je patné že dlouhodobý majetek 

společnosti E.ON Energie a.s. dlouhodobě klesá. Znamená to že společnost odpisuje svůj 

dlouhodobý majetek a zároveň nepořizuje nový. Největší pokles dlouhodobého majetku za 

sledované období je opět na přelomu let 2007 a 2008 kdy úbytek dlouhodobého majetku 

činil téměř 2,3 mil Kč.  

 Prognóza na rok 2010 to potvrdila a odhaduje velikost dlouhodobého majetku na cca 

71,5 tis. Kč. Za úbytkem dlouhodobého majetku opět stojí velký odliv zákazníků 

k alternativním dodavatelům. 
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5.1.3 Oběžná aktiva 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj oběžných aktiv 

společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 3 jsou zjištěná data, jejich první diference a 

koeficienty růstu. Největší nárůst oběžných aktiv společnosti byl v roce 2007, kdy se oběžná 

aktiva společnosti zvýšily o cca 4,8 mil. Kč. 

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 10 016 292       ---       --- 

2 2006 13 911 008 3894716 1,3888 
3 2007 18 708 067 4797059 1,3448 
4 2008 22 182 459 3474392 1,1857 

5 2009 23 580 871 1398412 1,0630 

Tabulka 3: Oběžná aktiva 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady oběžných aktiv společnosti E.ON Energie a.s. byl za sledované 

období cca 17,7 mil.Kč. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota celkových aktiv (pasiv), je cca 3,4 mil. Kč 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota celkových aktiv 

(pasiv) společnosti, je 1,25-krát ročně. 

 

V Grafu č. 5 jsou zobrazena data celkových aktiv (pasiv) za sledované období. 
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Graf 5: Oběžná aktiva 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 6 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byla pro tento případ Regresní přímka, protože její index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl pomocí 

regresivní přímky zadanou rovnicí y = b1 + b2*x v programu MS Excel. 

Kde jsou hodnoty proměnných b1=7,06*106  a b2=3,54*106. 
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Graf 6: Data oběžných aktiv 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení: 

 Z Grafu č. 6 oběžných aktiv je již na první pohled vidět, že oběžná aktiva společnosti 

E.ON Energie a.s. neustále rostou téměř přímo úměrně. Největší nárůst oběžného majetku 

jsem zaznamenal mezi roky 2006 a 2007 a to o téměř 4,8 mil. Kč. 

 Toto potvrzuje i prognóza na další rok 2010, kdy se mají oběžná aktiva vyšplhat až 

na 28,3 mil. Kč. Je to zapříčiněno rostoucím počtem investic a růstem nových zakázek 

společnosti. 
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5.1.4 Vlastní zdroje financování 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj vlastních zdrojů 

financování společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 4 jsou zjištěná data, jejich první diference a 

koeficienty růstu. Jediný růst hodnoty vlastních zdrojů financování byl v roce 2008, kdy se zvýšila 

hodnota majetku oproti roku 2007 o cca 441 tis. Kč. V ostatních letech byl zaznamenán pokles 

hodnoty dlouhodobého majetku. 

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 2 954 865 --- --- 

2 2006 2 594 066 -360799 0,8779 
3 2007 1 929 915 -664151 0,7440 

4 2008 2 371 201 441286 1,2287 
5 2009 1 451 992 -919209 0,6123 

Tabulka 4: Vlastní zdroje financování 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady vlastních zdrojů financování společnosti E.ON Energie a.s. byl za 

sledované období cca 2,3 mil.Kč. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota vlastních zdrojů financování, je cca 276 tis. Kč 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota vlastních zdrojů 

financování společnosti, je 0,87-krát ročně. 

 

V Grafu č. 7 jsou zobrazena data vlastních zdrojů financování za sledované období. 
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Graf 7: Vlastní zdroje financování 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 8 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byla pro tento případ Regresní přímka, protože její index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl pomocí 

regresivní přímky zadanou rovnicí y = b1 + b2*x v programu MS Excel. 

Kde jsou hodnoty proměnných b1=3,229*106  a b2=-3,229*105. 
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Graf 8: Data vlastních zdrojů financování 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení: 

 Z Grafu č. 8 je vidět že vlastní zdroje financování společnosti E.ON Energie a.s. za 

sledované období klesala kromě roku 2008, kdy měla jediný nárůst a to přes 4,4 mil. Kč. To 

bylo zapříčiněno zvýšením vlastního kapitálu společnosti. 

 Prognóza do dalšího roku ovšem odhaduje další pokles vlastních zdrojů financování a 

to až na 1,3 mil. Kč. 
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5.1.5 Cizí zdroje financování 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj cizích zdrojů 

financování společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 5 jsou zjištěná data, jejich první 

diference a koeficienty růstu. Největší nárůst hodnoty cizích zdrojů financování společnosti 

byl v roce 2007, kdy se cizí zdroje financování společnosti zvýšily o cca 5,3 mil. Kč oproti 

roku 2006. 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 10 260 063       ---       --- 

2 2006 14 563 083 4303020 1,4194 
3 2007 19 838 222 5275139 1,3622 

4 2008 21 240 619 1402397 1,0707 
5 2009 22 262 585 1021966 1,0481 

Tabulka 5: Cizí zdroje financování 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady cizích zdrojů financování společnosti E.ON Energie a.s. byl za 

sledované období cca 17,6 mil.Kč. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota cizích zdrojů financování, je cca 3 mil. Kč 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota cizích zdrojů 

financování společnosti, je 1,23-krát ročně. 

 

V Grafu č. 9 jsou zobrazena data cizích zdrojů financování za sledované období. 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2005 2006 2007 2008 2009

Roky

Kč

Cizí zdroje financování

 

Graf 9: Cizí zdroje financování 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 10 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byl pro tento případ Logistický trend., protože jeho index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl pomocí 

logistického trendu zadaného rovnicí y = 1/(b1 + b2*b3^x) v programu MS Excel. 

Kde jsou hodnoty proměnných b1=4,576*10-8, b2=2,057*10-7 a b3=0,283. 
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Graf 10: Data cizích zdrojů financování 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení: 

 Na Grafu č. 10 je zřejmé že cizí zdroje financování společnosti E.ON Energie a.s. za 

sledované období rostly. A za posledních 5 let 2005 až 2009 narostly více než jednou a to 

z 10,3 mil Kč na 22,3 mil Kč. Což bylo zapříčiněno velkým přílivem investorů a akcionářů. 

Ovšem nárůst v posledních dvou letech začal pomale stagnovat.  

 Dokonce prognóza do dalšího roku potvrzuje pokles neboli tzv. recesi cizích zdrojů 

financování společnosti. Odhaduje její výši na 21,8 mil. Kč. 
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5.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

5.2.1 Tržby 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj tržeb společnosti 

E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 6 jsou zjištěná data, jejich první diference a koeficienty 

růstu. Největší nárůst tržeb společnosti byl v roce 2008, kdy tržby vzrostly oproti roku 2007 

o cca 7,6 mil. Kč. 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 25 469 249       ---       --- 

2 2006 27 839 441 2370192 1,0931 
3 2007 33 491 996 5652555 1,2030 

4 2008 41 074 779 7582783 1,2264 

5 2009 45 558 926 4484147 1,1092 

Tabulka 6: Tržby 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady tržeb společnosti E.ON Energie a.s. byl za sledované období cca 

34,7 mil.Kč. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota tržeb, je cca 5 mil. Kč 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota celkových aktiv 

(pasiv) společnosti, je 1,16-krát ročně. 

 

V Grafu č. 11 jsou zobrazena data tržeb za sledované období. 
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Graf 11: Tržby 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 12 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byla pro tento případ Regresní přímka, protože její index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl pomocí 

regresivní přímky zadanou rovnicí y = b1 + b2*x v programu MS Excel. 

Kde jsou hodnoty proměnných b1=1,866*107  a b2=5,341*106. 
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Graf 12 : Data tržeb 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení: 

 Na grafu č. 12 můžeme sledovat vývoj tržeb společnosti E.ON Energie za sledované 

období. Tržby společnosti se zvyšovaly v závislosti s rostoucí cenou elektrické energie na 

českém trhu. Největší nárůst tržeb společnost zaznamenala mezi lety 2007 a 2008 a to o 7,6 

mil. Kč. 

 Prognóza do dalšího roku 2010 odhaduje další nárůst tržeb na 50,7 mil. Kč, což je 

oproti roku 2005 na začátku sledovaného období nárůst o 100%. 
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5.2.2 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj VH za běžnou 

činnost společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 7 jsou zjištěná data, jejich první 

diference a koeficienty růstu. Výsledky hospodaření sou v minusových hodnotách. Největší 

pokles hodnoty VH za běžnou činnost byl v roce 2007, kdy VH poklesl o cca 281 tis. Kč 

oproti minulému roku. 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 -648 277       ---       --- 

2 2006 -367 065 281212 0,5662 
3 2007 -569 197 -202132 1,5507 

4 2008 -459 570 109627 0,8074 
5 2009 -588 389 -128819 1,2803 

Tabulka 7: Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady VH za běžnou činnost společnosti E.ON Energie a.s. byl za 

sledované období cca – 526 tis. Kč. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota VH za běžnou činnost, je cca 15 tis. Kč 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota celkových aktiv 

(pasiv) společnosti, je 1,05-krát ročně. 

 

V Grafu č. jsou zobrazena data celkových aktiv (pasiv) za sledované období. 
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Graf 13 :Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 14 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byla metoda klouzavých průměrů, která nejlépe vystihovala 

střídavý vývoj této časové řady výsledků hospodaření za běžnou činnost. 
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Graf 14: Data výsledku hospodaření za běžnou činnost 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení: 

 Na grafu č. 14, který znázorňuje výsledek hospodaření za běžnou činnost společnosti 

E.ON Energie a.s. je vidět proměnlivý až sinusový vývoj za sledované období. Největší 

nárůst byl zaznamenán v roce 2006 a to 281 tis. Kč. Dále pak další mírnější nárůst výsledku 

hospodaření byl v roce 2008 a to o 109 tis. Kč. 

 Prognóza do dalšího roku 2010 odhaduje další nárůst výsledku hospodaření a to o 

158 tis. Kč. 
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5.3 Analýza ukazatelů finančního zdraví podniku 

5.3.1 Běžná likvidita 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj běžné likvidity 

společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 8 jsou zjištěná data, jejich první diference a 

koeficienty růstu. 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 0,988       ---       --- 

2 2006 0,964 -0,023 0,976 
3 2007 0,945 -0,019 0,980 
4 2008 1,052 0,107 1,113 

5 2009 1,077 0,025 1,024 

Tabulka 8: Běžná likvidita 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové běžné likvidity společnosti E.ON Energie a.s. byl za sledované období 

cca 1,00. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota běžné likvidity je cca 0,02. 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota celkových aktiv 

(pasiv) společnosti, je 1,02-krát ročně. 

 

V Grafu č. 15 jsou zobrazena data běžné likvidity za sledované období. 
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Graf 15: Běžná likvidita 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 16 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byla pro tento případ Gompertzova křivka, protože její index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl 

Gompertzovou křivkou zadanou rovnicí y = exp(b1 + b2*b3^x) v programu MS Excel. 

Kde jsou hodnoty proměnných b1=-2,31*10-2, b2=3,1*10-3 a b3=1,454. 
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Graf 16: Data běžné likvidity 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení:  

 Na Grafu č. 16 máme vývoj běžné likvidity společnosti E.ON Energie. a.s., která ve 

sledovaném období nemá vůbec zdravé hodnoty. Doporučené hodnoty jsou 2-3  ale 

společnost vykazuje běžnou likviditu v letech 2005 až 2007 pod 1 jednotku což je 

nepřijatelné. Znamená to že společnost není schopná krýt své krátkodobé závazky svými 

oběžnými aktivy a značně riskuje svojí existenci. Tento stav se ale v dalších letech pomale 

zlepšuje a likvidita se dostává v roce 2008 konečně nad jednu jednotku. 

 Prognóza do dalšího roku poodhaluje že má likvidita společnosti zase klesat na 

hodnotu 1,006 jednotky, což by se mělo ihned řešit navýšením oběžných aktiv, nebo 

snížením krátkodobých závazků 
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5.3.2 Celková zadluženost 

 

V nadcházející tabulce a grafech jsou uvedena data popisující vývoj celkové zadluženosti 

společnosti E.ON Energie a.s. V Tabulce č. 9 jsou zjištěná data, jejich první diference a koeficienty 

růstu. Zadluženost společnosti ve sledovaném období roste, kromě roku 2008 kdy je zaznamenán 

mírný pokles od 1,1% oproti roku 2007. 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef.růstu 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2005 77,6%       ---       --- 

2 2006 84,9% 0,072 1,093 
3 2007 91,1% 0,063 1,074 

4 2008 90,0% -0,012 0,987 

5 2009 93,9% 0,039 1,044 

Tabulka 9: Celková zadluženost 

Zdroj: Vlastní 

Průměr časové řady celkové zadluženosti společnosti E.ON Energie a.s. byl za 

sledované období cca 87,5%. 

Průměr prvních diferencí, neboli o kolik se průměrně každý následující rok změnila 

hodnota celkové zadluženosti je cca 4,1% 

Průměr koeficientů růstu, neboli kolikrát se průměrně zvýšila hodnota celkových aktiv 

(pasiv) společnosti, je 1,05-krát ročně. 

 

V Grafu č. 17 jsou zobrazena data celkové zadluženosti za sledované období. 
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Graf 17: Celková zadluženost 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 18 zobrazuje data zjištěná od společnosti, data vyrovnaná pomocí nejvhodnější 

statistické metody, kterou byl pro tento případ Logistický trend., protože jeho index 

determinace pro zadaná data se nejvíce blížil k jedné. Vyrovnání jsem provedl pomocí 

logistického trendu zadaného rovnicí y = 1/(b1 + b2*b3^x) v programu MS Excel. 

Kde jsou hodnoty proměnných b1=1,086; b2=6,151*10-1 a b3=0,353. 
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Graf 18: Data celkové zadluženosti 

Zdroj: Vlastní 

 

Zhodnocení: 

 Na Grafu č. 18 je celková zadluženost společnosti E.ON Energie a.s. za sledované 

období. Celková zadluženost společnosti za posledních 5 let nebezpečně narostla a to až na 

94 % což je znepokojující fakt. Společnost by měla učinit rázné kroky k jejímu okamžitému 

snížení. 

 Prognóza do dalšího roku 2010 ukazuje, že zadluženost společnosti bude mírně klesat a to na 

92 %, což je ale pořád velké číslo vzhledem k tomu že zadluženost nad 70 % je považována za 

rizikovou. 
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5.4 Závěrečné zhodnocení 

 Z analýzy dat rozvahy a výkazů zisků a ztráty jsme provedli analýzu vývoje 

hospodaření podniku E.ON Energie a.s. a zjistili jsme některé nedostatky, ale i dobré a 

rostoucí tendence určitých ukazatelů. 

 Hodnota společnosti jako takové se z dlouhodobého hlediska neustále zvyšuje, což 

lze poznat podle rostoucích aktiv společnosti která vzrostla od roku 2005 do roku 2009 o cca 

23,6 mil. Kč. Ale v posledních třech letech začal růst pomale stagnovat a to vlivem 

demonopolizace trhu v roce 2006, kdy začali obchodovat na trhu s elektřinou i jiní tzv. 

alternativní dodavatelé elektřiny, a začali přetahovat zákazníky E.ONu nabídkou nižších cen.  

 Společnosti se ale i přes to za sledované období dařilo neustále navyšovat tržby a to o 

celých 20 mil. Kč, což bylo ale i zapříčiněno neustále rostoucí cenou elektřiny na českém 

trhu. 

 Naopak co by měla společnost napravit, nebo na co si dát pozor je dlouhodobý 

majetek, ten totiž za sledované období neuvěřitelně poklesl z 3,2 mil Kč na 61 tis. Kč. 

 Dále pak běžná likvidita společnosti není ve zdravé hodnotě, protože první tři roky 

sledovaného období byla dokonce pod jednu jednotku, což značí opravdu rizikový stav, že 

společnost neměla kryté své krátkodobé závazky svými oběžnými aktivy a značně tak 

riskovala svojí existenci. V posledních dvou letech se začala likvidita napravovat, ale přece 

je potřeba okamžitě navýšit oběžná aktiva, nebo snížit krátkodobé závazky. 

 Zadluženost společnosti za sledované období také raketově vzrostla ze 78 % na 94 % 

což už je alarmující hodnota a měly by se okamžitě učinit patřičné kroky ke snížení 

zadluženosti. Na druhou stranu je možné že společnost E.ON Energie a.s. se kryje částečně i 

majetkem druhé společnosti E.ON Distribuce a.s., proto jsou hodnoty  zadluženosti a 

likvidity tak nepříznivé. 
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6 Závěr 

Cílem mojí bakalářské práce bylo analyzovat pomocí statistických metod společnost 

E.ON Energie a.s. a dále pak určit prognózu na další rok. K analýze jsem použil účetní 

výkazy společnosti E.ON Energie a.s., z let 2005 až 2009, které jsem našel na stránkách 

společnosti. 

V první části práce jsem vysvětlil teorii pomocí jakých ukazatelů analyzovat a jaké 

statistické analýzy použít, tyto jednotlivé ukazatele a statistické analýzy jsem následně 

použil v praktické části, kde jsem pomocí MS Excel spočítal jednotlivé ukazatele, analýzy a 

prognózy. 

Z rozvahy jsem vybral položky ze strany aktiv, tak i ze strany pasiv, dlouhodobý 

majetek, oběžná aktiva, cizí a vlastní zdroje financování a v grafech byla krásně vidět časová 

řada jednotlivých položek za sledované období. 

Z výkazu zisku a ztráty jsem sledoval dvě položky a to tržby a výsledek hospodaření 

za běžnou činnost. Zajímavý poznatek byl, že i přes velký odliv zákazníků tržby společnosti 

dlouhodobě rostou. Což bylo zapříčiněno neustále rostoucí cenou za silovou elektřinu. 

Za ukazatele finančního zdraví podniku jsem si vybral dva hlavní a to běžnou 

likviditu a celkovou zadluženost. Hodnoty obou ukazatelů dopadly hrozivě, ale můžou být 

zkreslené vlivem krytí majetku E.ON Distribuce a.s. 

U každé vyšetřované položky jsem navíc uvedl prognózu do dalšího roku, a řádně ji 

okomentoval, mohou ale vzniknout jisté odchylky vlivem rostoucí konkurence a dalším 

zdražováním elektřiny. 

Tato práce je založená na analýze časových řad a určuje jistou ekonomickou 

předpověď, kudy se bude podnik ubírat v dalším roce. Společnost může díky této práci zjistit 

případné nedostatky financování podniku a zajistit patřičná opatření k tomu, aby nakonec 

dosáhla svých naplánovaných cílů za jednotlivá období. 
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