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Úvodní slovo předsedy 
představenstva

Vážené dámy a pánové,

v rukou držíte výroční zprávu společnosti E.ON Distribuce, a.s., za rok 2017.  
S radostí mohu konstatovat, že i v tomto roce jsme splnili plánované ekonomické 
výsledky a přispěli tak k výborným výsledkům celé skupiny E.ON v České repub-
lice. Našim zákazníkům jsme loni přepravili rekordní množství plynu i elektřiny  
a dosáhli nového maxima zatížení naší elektrické sítě. V technické oblasti jsme 
aktualizovali Strategii distribuční sítě a rozšířili ji o prvky Smart Grid tak, aby-
chom mohli začít stavět budoucí inteligentní sítě rozšířené o komunikaci optic-
kými kabely, další ovládací prvky, projekty akumulace a další. V roce 2017 jsme 
významně pokročili v integraci distribuce do jedné společnosti realizací projektu 
„Strategie regulace“. Výsledkem je převedení distribučních majetků a převedení 
dílčích útvarů do distribuční společnosti a další upravení organizační struktury 
naší společnosti tak, aby byla co nejefektivnější. Kontinuálně pokračujeme v re-
alizaci opatření k posílení kybernetické bezpečnosti a komplexní ochraně našich 
provozních systémů. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem našim zákazní-
kům, obchodním partnerům za důvěru, kterou nám věnovali v uplynulém roce.

V Českých Budějovicích, dne 15. května 2018

 

 Zdeněk Bauer
 předseda představenstva
 E.ON Distribuce, a.s.
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Zpráva představenstva 
o podnikatelské činnosti společnosti 
a o stavu jejího majetku za rok 2017
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1. Charakteristika společnosti

Společnost E.ON Distribuce, a.s. (dále „Společnost“), patří 
do struktury společností energetické skupiny E.ON v České 
republice. Tato struktura je výsledkem konsolidace majetkových 
podílů skupiny majoritního vlastníka koncernu E.ON SE. Hlavním 
předmětem jejího podnikání jsou licencované činnosti v distribuci 
elektřiny a plynu. 

2. Ekonomické výsledky a stav majetku

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek Společnosti před zdaněním dosáhl za rok 
2017 hodnoty 4 141 798 tis. Kč. Po zdanění vykázala Společ-
nost zisk ve výši 3 459 961 tis. Kč. Tento výsledek byl zejména 
ovlivněn úsporami nákladů na nákup elektřiny a distribučních 
služeb pro elektřinu a na nákup služeb a materiálu.

Na druhé straně negativní vliv měly vyšší náklady na údržbu  
a opravy, nákup služeb SLA, osobní náklady a ostatní provozní 
náklady. Celkové výnosy z distribuce elektřiny dosáhly  
17 987 184 tis. Kč zejména vlivem nižší ceny za použití sítě,  
než bylo plánováno.

Celkové výnosy z distribuce plynu dosáhly 1 178 266 tis. Kč 
vlivem zvýšeného objemu distribuované komodity v důsledku 
poměrně chladného počasí v průběhu závěru roku.

Struktura aktiv a pasiv
Celková netto hodnota aktiv společnosti k 31. prosinci 2017 
dosáhla 66 602 380 tis. Kč, a zvýšila se díky aktivaci investic  
a zvýšenému stavu peněžních prostředků hotovosti (především  
v rámci cash poolingu). Na straně pasiv dosáhla hodnota vlastní-
ho kapitálu ke konci roku 2017 celkem 46 621 884 tis. Kč.

Pořízení a distribuce elektřiny a plynu
Do distribučních soustav bylo pořízeno 14,4 TWh elektrické 
energie a 3,6 TWh zemního plynu.

Objem distribuované elektřiny dosáhl zejména z důvodu dobré 
výkonnosti ekonomiky 13,4 TWh, čímž byl překročen plán  
o 762 GWh.

U distribuce plynu byl přeplněn plán o 356 GWh a dosáhl celkem 
3,55 TWh, což je důsledkem velmi chladného počasí v zimních 
měsících.

Podíly v ovládaných osobách
K datu 1. září 2017 vznikla ve společnosti E.ON Česká  
republika, s. r. o., 100% dceřiná společnost E.ON Telco, s.r.o.,  
se základním kapitálem 3 000 tis. Kč. K datu 14. prosince 2017 
došlo k navýšení základního kapitálu ve společnosti E.ON Telco, 
s.r.o., na 10 000 tis. Kč, přičemž celkový peněžitý vklad Společ-
nosti činí 3 400 tis. Kč a získala tím 34% finanční podíl. Před-
mětem podnikání společnosti E.ON Telco, s.r.o., je poskytování 
konektivity v širokopásmovém přenosu dat.

Řízení rizik ve společnosti
Rizika i podnikatelské šance jsou ve společnosti centrálně moni-
torovány útvarem Řízení rizik, který je úzce propojen  
s koncernovým systémem řízení rizik. Vedení společnosti  
je tak v pravidelných reportech informováno o aktuálním stavu 
rizik a o identifikovaných podnikatelských šancích.
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3. Regulace

Rok 2017 byl pro Společnost v regulaci jedním z nejúspěšnějších 
nejen z hlediska výsledků, ale i proto, že bylo rozhodnuto  
o prodloužení IV. regulační periody o další 2 roky, tedy  
až do roku 2020. Na jedné straně je IV. RP charakterizována 
příznivou hodnotou WACC dosahující téměř 8 % v obou komo-
ditách elektřina i plyn, na druhé straně Energetický regulační 
úřad (ERÚ) uplatňuje zvýšené nároky v oblasti kvality dodávky, 
nákladové restrikce a nákladové kontroly.  ERÚ rovněž započal 
přípravu V. regulační periody, která patrně přinese zpřísnění 
regulačních parametrů.

4. Provoz a rozvoj distribuční soustavy

V rámci investiční činnosti byla v roce 2017 zrealizována řada 
staveb, které zvýší spolehlivost a bezpečnost dodávky zákazní-
kům a přispějí k dalšímu zlepšení řízení sítí. K těm nejvýznač-
nějším patří výstavba nové rozvodny 110 kV Brno – Opuštěná, 
která zapadá do celkového konceptu rozvoje distribuční soustavy 
města Brna a významně přispěje k rozvoji jižního centra města. 
Rozvodna je zcela bezobslužná, má instalovaný výkon 80 MW, 
zapouzdřené provedení, řídicí systém, nízkohlučné transformá-
tory 40 MVA, které jsou vybaveny speciálními ochrannými prvky 
proti případnému požáru na bázi dusíku. Společnost investovala 
do stavby této nové rozvodny 280 mil. Kč.

V roce 2017 Společnost, jako jediná rozvodná společnost, za-
znamenala zvýšený zájem investorů o výstavbu velkokapacitních 
akumulačních zařízení. V evidenci je 20 žádostí o připojení, které 
reprezentují výkon přibližně 133 MW.

K 31. prosinci 2017 bylo k distribuční síti Společnosti připojeno  
2 310 MW elektrického výkonu ve všech zdrojích, z toho  
je 1 463 MW obnovitelných zdrojů energie s největším podílem 
FVE ve výši 979 MW.

Maximálního zatížení elektrické distribuční soustavy v roce 2017 
bylo dosaženo 11. ledna ve výši 2 513 MW.

IT
V oblasti IT podpory obsluhy zákazníků pokračoval v roce 2017 
projekt IT unbundlingu, který odděluje zákaznické systémy 
distributora od obchodníka. Současně je vyvíjen nový komplexní 
distribuční selfcare pro digitální komunikaci distribuce, který 
bude zprovozněn společně s novým zákaznickým systémem. 
Dále probíhal projekt implementace SCADA NN a Systému  
na řízení bezproudí, který nám pomůže zvýšit kvalitu obsluhy 
zákazníků a řada dalších projektů.

Zároveň jsme systematicky zvyšovali kybernetickou ochranu 
našich kritických provozních systémů a vybudovali jsme tým 
kybernetické a fyzické bezpečnosti jako součást nově zřízeného 
útvaru Řízení bezpečnosti a distribučního IT.

Krizové řízení
I v roce 2017 se společnost účastnila nácviku rozsáhlého 
výpadku elektřiny, tentokrát na území Jihočeského kraje.  

Po podobných cvičeních v Jihomoravském kraji v roce 2015  
a v kraji Vysočina v roce 2016 to bylo již třetí cvičení tohoto 
druhu. Smyslem těchto cvičení je ověření připravenosti krajů, 
obcí, složek Integrovaného záchranného systému IZS, státních 
úřadů a důležitých podniků na krizovou situaci vyvolanou rozsáh-
lým výpadkem dodávky elektrické energie – Blackout. Krajské 
úřady organizují přípravu cvičení, časový scénář, zapojení obcí  
a měst i jejich organizací. Hledají se místa, kde jsou ohroženy 
lidské životy, stanovují se priority na záchranu životů, udržení 
základních potřeb lidí, rychlost a obsah předávání informací, 
které se musí strukturovat tak, aby byly srozumitelné, užitečné 
a dostaly se k lidem. Úkolem Společnosti při zapojení do těchto 
simulací je vytvoření základní kostry scénáře cvičení a infor-
mace o vývoji situace v distribuční síti elektřiny i plynu. O tom, 
že podobné nácviky jsou ze strany krajských orgánů vnímány 
velmi pozitivně a jsou žádané svědčí děkovné dopisy hejtmanů 
zapojených krajů a prohlubování spolupráce zejména v oblasti 
zlepšování komunikace a zajišťování prevence.

5. Lidské zdroje

Zaměstnanci
Skutečný celkový roční přepočtený stav zaměstnanců v roce 
2017 činil 212 zaměstnanců. Oproti předchozímu roku 2016 
došlo k nárůstu počtu zaměstnanců Společnosti o 142.  Důvo-
dem je insourcing vybraných útvarů ze společnosti E.ON Česká 
republika Supervize distribuce, Dispečerské řízení a Síťový man-
agement a jejich začlenění do organizační struktury Společnosti 
E.ON Distribuce na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti 
ze závěru roku 2016.

Skutečný průměrný přepočtený stav zaměstnanců:

Sociální politika
Společnost vytvářela pro své zaměstnance kvalitní sociální 
program, jehož prostřednictvím poskytovala zaměstnancům 
mimo jiné příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na závodní 
stravování, příspěvek na sportovní a kulturní akce a poskytovala 
bezúročné návratné půjčky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Společnost klade mimořádný důraz na zajištění bezpečnosti. Dů-
kazem může být realizace speciálního školení pro provozní pra-
covníky, které bylo zaměřené na téma Psychologie a komunikace 
v oblasti BOZP. Cílem tohoto školení bylo pomoci zaměstnancům 
v řešení případných úrazů, ke kterým může během výkonu práce 
dojít, konfliktních situací s majiteli pozemků nebo elektrických 
zařízení, zaměstnanců dodavatelských společností či zástupců 
veřejnosti, kteří mohou neoprávněně vstupovat na pracoviště 
Společnosti. Kurzu se zúčastnilo 65 vedoucích pracovníků  
z útvarů Provoz sítě VN, NN a Zemního plynu. V průběhu roku 
2017 byla realizována celá řada dalších aktivit zaměřených pře-
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devším na realizaci školení v oblasti úrazové a požární prevence. 
Společnost nezaznamenala v průběhu roku 2017 žádný pracovní 
úraz.

Integrovaný systém řízení a ochrana životního prostředí
Společnost v roce 2017 prováděla své činnosti v souladu  
s požadavky Integrovaného systému řízení. V roce 2017 byl  
ve Společnosti proveden audit Integrovaného systému řízení,  
v rámci kterého byly úspěšně obhájeny stávající certifikáty sys-
tému Managementu ochrany životního prostředí (ISO 14001), 
Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
(OHSAS 18001) a Managementu hospodaření s energií  
(ISO 50001).

V oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a hospodaření  
s energií byla Společnost v souladu s právními a jinými požadav-
ky. Nebyl zaznamenán žádný incident s významným dopadem  
na životní prostředí.

Společnost se intenzivně věnuje oblasti ochrany životního pro-
středí. Zde spolupracuje s několika subjekty. Mezi hlavní činnosti 
v této oblasti patří zabezpečování stožárů a elektrického vedení 
speciálními konzolami, dosedacími prvky a plastovými doplňko-
vými ochranami, které významnou měrou snižují riziko zranění 
ptáků, kterých podle velké studie Agentury ochrany přírody  
a krajiny zahyne ročně na energetickém zařízení v důsledku 
zásahu elektrickým proudem bezmála 350 000. Společnost 
osadila bezpečnými konzolami již přes 70 000 podpěrných bodů 
elektrického vedení v délce kolem 6 000 kilometrů, ročně se jed-
ná průměrně o 3 000 stožárů. Nosným prvkem těchto instalací 
je bezpečnostní konzola typu Pařát, která byla vyvinuta již v roce 
1996, ale od té doby zaznamenala i díky spolupráci se subjekty 
působícími na poli ochrany přírody (např. Českou společností 
ornitologickou) řadu vylepšení.

6. Marketingové a komunikační aktivity

Společnost pravidelně informuje o svých aktivitách a zajišťuje 
osvětovou činnost o svém předmětu podnikání vůči nejrůzněj-
ším cílovým skupinám. Pravidelně publikuje články v magazínu 
Komunal.info, který je určený především pro představitele samo-
správy a veřejné správy. V roce 2017 se Společnost tematicky 
zaměřila na informace z prostředí kontroly plynárenských zaříze-
ní a jejich údržby, dále přinesla informace o výstavbě a zahájení 
provozu rozvodny 22 kV v Brně, Brno – Opuštěná. Společnost 
dále informovala o zavádění moderních technologií do provoz-
ních činností, zejména používání tabletů, které usnadňují práci 
montérů v terénu a zefektivňují následující práci se získanými 
daty a rovněž o mezinárodním projektu Acon, jehož náplní je 
podpora rozvoje trhu s elektřinou v České a Slovenské republice, 
integrace chování a aktivit uživatelů sítě tak, aby vznikla ekono-
micky efektivní, dlouhodobě udržitelná distribuční síť s nízkými 
ztrátami, s vysokou kvalitou a bezpečností dodávek.

Součástí prezentační činnosti Společnosti je i pravidelná účast  
na mezinárodních konferencích, jako například CIRED 2017  
ve skotském Glasgow, Mezinárodní konference Trendy elekt-
roenergetiky v evropském kontextu XII, nebo International Scien-
tific Symposium Elektroenergetika 2017 v Košicích.

Mezi vrcholy propagační činnosti v roce 2017 patřilo bezesporu 
otevření expozice s názvem „Cesta elektřiny aneb Od zdroje  
po zásuvku“ v prostorách ekotechnického centra Alternátor,  
v bývalé borovinské továrně na ul. Tomáše Bati v Třebíči. Součás-
tí expozice je mimo jiné znázornění evropské vzájemně propojené 
elektrizační soustavy, až po její lokální členění. Součástí prezen-
tace je ukázka transformace napětí přes všechny provozované 
napěťové hladiny až po nízké napětí zakončené domovním 
rozvaděčem s elektroměrem.

I v roce 2017 Společnost pokračovala v rozvoji spolupráce  
s městy a obcemi regionů, ve kterých působí. Jedná se zejména 
o projekt grafického ztvárnění vnějších fasád energetických 
objektů. Tato zařízení jsou prakticky všude, ale často je veřejnost 
kvůli svému monotónnímu vzhledu ani nevnímá. Projekt  
na tyto objekty upozorňuje formou, která je atraktivní, netradiční 
a zároveň aktivně oživuje a zlepšuje prostor, v němž se Společ-
nost setkává se svými zákazníky. 

7. Výhled

Podmínky našeho podnikání se stávají složitějšími a komplex-
nějšími. K dosavadní stabilitě energetického systému musíme 
navíc zajistit větší schopnost pružného přizpůsobování se rychle 
se měnícím technologickým trendům. V kontextu nastavení re-
gulačních podmínek pokračuje projekt „Strategie regulace“ svou 
druhou fází, jehož výsledkem bude nové optimální nastavení 
struktury distribuce a správy distribučních aktiv.

V závěru roku 2017 obdržela Společnost výhrady Evropské 
komise k naplňování legislativních požadavků na nezaměnitel-
nost s obchodníkem či výrobcem s elektřinou a plynem ze stejné 
skupiny holdingu E.ON na trhu v ČR. Představenstvo společnosti 
proto rozhodlo o zahájení projektu, který má zabránit sporu ČR  
s Evropskou komisí. Cílem projektu je naplnit požadavky  
na důsledné vizuální oddělení prodejních a distribučních činností 
v energetice v ČR a zajištění právního rámce naplnění požadavků 
Evropské komise. Dále pak nastavení fungování distribuce  
po ukončení projektu „Strategie regulace“ pod vizuálem,  
který bude jednoznačně nezaměnitelný se značkou obchodníka 
(skupiny E.ON).
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8. Doplňující informace

Výzkum a vývoj
Společnost nevykonává aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

Organizační složka podniku v zahraničí
Společnost nemá svou vlastní organizační složku podniku  
v zahraničí.

Následné události
K datu 1. ledna 2018 došlo k přechodu vyčleněné části jmění 
související s výstavbou a projektováním distribučních sítí, náku-
pem materiálu a služeb, skladováním a dodáním materiálu, rea-
lizací výběrových řízení na dodávku materiálu a služeb a řešením 
neoprávněných odběrů elektřiny a plynu společnosti E.ON Česká 
republika, s. r. o., na Společnost dle projektu rozdělení odštěpe-
ním sloučením mezi společností E.ON Česká republika, s. r. o., 

jako rozdělovanou společností a Společností, jako nástupnickou 
společností.

V roce 2018 se připravuje realizace projektu „Rebranding DSO“, 
který si klade za cíl naplnit požadavky na důsledné vizuální oddě-
lení prodejních a distribučních činností v energetice v ČR  
pod vizuálem, který bude jednoznačně nezaměnitelný se značkou 
obchodníka (skupiny E.ON).

Rok 2017 byl v mnoha ohledech náročný, představenstvo Spo-
lečnosti proto děkuje všem svým zaměstnancům za obětavou 
práci, svým partnerům za podporu a všem zákazníkům za přízeň.

   V Českých Budějovicích, dne 16. května 2018
   

 

   Ing. Zdeněk Bauer     Ing. Marián Kopčík
   předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s.   místopředseda představenstva E.ON Distribuce, a.s.



Zpráva o vztazích
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích
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Představenstvo společnosti E.ON Distribuce, a.s., v souladu  
s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchod-
ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korpora-
cích), v platném znění (dále také jen „ZOK“), zpracovali  
tuto zprávu o vztazích mezi společností E.ON Distribuce, a.s.,  
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, jako osobou ovládanou a společností E.ON SE, 
se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, Spolková republika 
Německo, jako osobou ovládající a ostatními osobami ovládaný-
mi stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. ledna 2017 
do 31. prosince 2017 („sledované účetní období“).

1.  Struktura vztahů

E.ON Distribuce, a.s., byla během sledovaného účetního období 
dceřinou společností společnosti E.ON Czech Holding AG  
(100% podíl). Společnost E.ON Czech Holding AG je dceřinou 
společností společnosti E.ON Beteiligungen GmbH (100% podíl). 
Společnost E.ON Beteiligungen GmbH je dceřinou společností 
společnosti E.ON SE (100% podíl).

Společnost E.ON Distribuce, a.s., je součástí koncernu, jehož řídí-
cí osobou je E.ON SE se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, 
Spolková republika Německo.

E.ON SE měla prostřednictvím E.ON Czech Holding AG během 
sledovaného účetního období rozhodující vliv na řízení  
společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Všechny společnosti ovládající a ovládané jednají ve shodě  
v souladu s ustanovením § 78 ZOK.

Struktura vztahů v koncernu je graficky znázorněna v Příloze č. 1 
této zprávy o vztazích.

2.  Ovládaná osoba a její úloha v koncernu

Ovládanou osobou je obchodní společnost E.ON Distribuce, a.s., 
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, identifikační číslo 280 85 400, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1772 (dále také jen „Společnost“ 
nebo „ovládaná osoba“). V rámci koncernu Společnost působí 
jako držitel licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci 
plynu.

3.  Ovládající osoba a způsob a prostředky 
  ovládání

Obchodní společnost E.ON SE, se sídlem Brüsseler Platz 1, 
45131 Essen, Spolková republika Německo.

Ovládající osoba nepřímo ovládá Společnost prostřednictvím 
společnosti E.ON Czech Holding AG, která byla ve sledovaném 
účetním období jediným akcionářem Společnosti. K ovládání 
Společnosti dochází zejména prostřednictvím rozhodování  
na valné hromadě Společnosti.

4.  Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající  
  osobou

Osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 82 
ZOK se dále rozumí rovněž následující společnosti (uváděny jsou 
pouze společnosti, se kterými byly ve sledovaném účetním ob-
dobí uzavřeny smlouvy, či se kterými je Společnost ve smluvním 
vztahu, na jehož základě bylo ve sledovaném účetním období 
plněno, a dále osoby, vůči nimž učinila Společnost jednání  
dle § 82 odst. 2 písm. d) ZOK:

  E.ON Česká republika, s. r. o.
  E.ON Energie, a.s.
  Jihočeská plynárenská, a.s.
  E.ON Servisní, s.r.o.
  E.ON Telco, s.r.o.
  E.ON Business Services GmbH 
  E.ON SE
  Local Energies, a.s.1
  
  1 S účinností od 10. ledna 2017 došlo ke změně obchodní firmy  
  společnosti Energetika Malenovice, a.s., na Local Energies, a.s.
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5.  Přehled vzájemných smluv mezi osobou  
  ovládanou a osobou ovládající nebo mezi  
  osobami ovládanými

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a ovládající osobou  
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou  
ovládající osobou, které byly během sledovaného účetního  
období platné, jsou uvedeny níže:

Společnost

E.ON Česká republika, s. r. o.
(člen skupiny)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(řídící člen skupiny)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(žadatel)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(nájemce)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(nájemce)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(pojistník)

Druh smlouvy

Dohoda o poskytování víceúrovňového 
flexi on-line cash-poolingu reálného 
oboustranného pro ekonomicky spjatou 
skupinu ve znění dodatku č. 3

Dohoda o likviditě

60 Smluv o připojení ve znění pozdějších 
dodatků

Nájemní smlouva ve znění dodatku č. 1

Smlouva o nájmu

Pojistná smlouva ve znění změn 
provedených v roce 2017

Předmět plnění

Dohoda o podmínkách poskytování  
cash-poolingu

Zapojení do cash-poolingu 

Připojení odběrného místa k distribuční 
soustavě

Nájem bytů

Nájem sdělovacích přenosových tras

Pojištění velkého pojistného rizika  
v neživotním pojištění

E.ON Česká republika, s. r. o.
(účastník smlouvy)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(účastník smlouvy)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(pojistník)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(dodavatel)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(dodavatel)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(dodavatel)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(Odběratel)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(převodce)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(odběratel)

2 x smlouvy o spolupráci (nahrazující se)

Smlouva o spolupráci

Pojistná smlouva

Smlouva o poskytování služeb OPEX 
NEDISTRIBUČNÍ ve znění Dodatku č. 1

Smlouva o poskytování služeb OPEX 
DISTRIBUČNÍ ve znění Dodatku č. 1

Smlouva o poskytování služeb CAPEX

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva

Rámcová smlouva o poskytování služeb  
v rámci projektu IT Unbundling

Smlouva o převodu majetku a činností 
a úkolů zaměstnavatele a přechodu 
souvisejících zaměstnanců ze dne  
31. března 2017

Dohoda o přístupu k db-direct internetu

Podmínky spolupráce při provozování  
a udržování zavedených systémů řízení  
v environmentu a BOZP a alokace nákladů  
s tím spojených

Podmínky spolupráce při implementaci, 
provozování a udržování výše uvedeného 
systému řízení Managementu hospodaření 
energií a alokace nákladů s tím spojených

Pojištění odpovědnosti

Poskytování služeb (zejm. zajištění služeb 
call centra a back office, zajištění služeb 
spojených s distribucí elektřiny a plynu)

Poskytování služeb (zejm. zajištění oprav, 
údržby a provozu distribuční soustavy – 
elektřina, plyn)

Poskytování služeb (zejm. zajištění obnovy 
a rozvoje nemovitostí, zajištění přeložek  
a připojení – elektřina, plyn)

Nájem ve smlouvě specifikovaného 
pozemku

Nájem bytů

Úprava práv a povinností smluvních stran 
při poskytování služeb v souvislosti  
s projektem IT Unbundling

Převod majetku a činností a úkolů 
zaměstnavatele specifikovaných 
ve smlouvě a přechod souvisejících 
zaměstnanců

Přístup k internetu s Deutsche Bank
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E.ON Česká republika, s. r. o.
(převodce)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(nájemce)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(prodávající)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(prodávající)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(prodávající)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(objednatel)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(nájemce)

E.ON Česká republika, s. r. o. 
(dodavatel)

E.ON Česká republika, s. r. o.
(dodavatel)

E.ON Energie, a.s.
(pronajímatel)

E.ON Energie, a.s.
(prodávající)

E.ON Energie, a.s.
(uživatel)

E.ON Energie, a.s.
(pronajímatel)

E.ON Energie, a.s.
(dodavatel)

E.ON Energie, a.s.
(účastník smlouvy)

E.ON Energie, a.s.
(účastník trhu)

E.ON Energie, a.s.
(žadatel)

E.ON Energie, a.s.
(obchodník)

E.ON Energie, a.s.
(účastník smlouvy)

E.ON Energie, a.s.
(obchodník)

Smlouva o převodu majetku a činností 
a úkolů zaměstnavatele a přechodu 
souvisejících zaměstnanců ze dne  
15. prosince 2016

Nájemní smlouva

Kupní smlouva

Kupní smlouva

Kupní smlouva

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o nájmu

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb

Nájemní smlouva

4 x smlouvy o dodávce plynu pro vlastní 
spotřebu a ke krytí ztrát v distribuční 
soustavě

Smlouva o poskytování a využívání 
elektronických služeb ve znění dodatku č. 2

Smlouva o nájmu (NK 21-104)

Smlouva o poskytnutí služby pro rok 2017 
(NK 21-106)

2 x smlouva o spolupráci
(nahrazující se)

309 x smlouvy o dodávkách elektřiny

73 x smlouvy o připojení odběrného 
plynového nebo elektrického zařízení  
k distribuční soustavě

21 x smlouvy o zajištění služby distribuční 
soustavy 

Smlouva o spolupráci

Rámcová smlouva o zajištění služeb 
distribuční soustavy v elektroenergetice  
ve znění Dodatku č. 4

Převod majetku a činností a úkolů 
zaměstnavatele specifikovaných 
ve smlouvě a přechod souvisejících 
zaměstnanců

Pronájem nebytových prostor (Mydlovary)

Koupě ve smlouvě specifikovaného 
pozemku

Prodej movitých věcí (zejm. elektroniky) 

Prodej bezpilotního letounu  
DJ S1000 OK-X019Y

Výstavba a provozování velkokapacitní 
baterie rozvodna Mydlovary

Pronájem nemovitostí uvedených  
ve smlouvě

Správa a kontrola nákladů na hlasové 
volání a nákladů na datovou komunikaci 
jednotlivých telefonních čísel

Správa a kontrola centrálně řízené tiskové 
služby (MPS)

Pronájem nemovitých věcí povahy 
energeticko-technických zařízení včetně 
jejich příslušenství

Dodávka plynu pro krytí ztrát a pro vlastní 
spotřebu

Umožnění a stanovení způsobu  
a podmínek využívání elektronických služeb 
poskytovaných provozovatelem distribuční 
sítě

Nájem nemovitosti povahy energeticko-
technických zařízení včetně příslušenství

Poskytování služeb (zejm. příprava  
a zpracování regulačního výkazu ECD  
pro ERÚ)

Podmínky spolupráce při provozování  
a udržování zavedených systémů řízení  
v environmentu a BOZP a alokaci nákladů  
s tím spojených

Poskytnutí dodávky a distribuce elektřiny 
ve sjednaném rozsahu pro stanovené 
odběrné místo

Připojení odběrného plynového nebo 
elektrického zařízení k distribuční soustavě

Distribuce elektřiny

Podmínky spolupráce při implementaci, 
provozování a udržování výše uvedeného 
systému řízení Managementu hospodaření 
energií a alokace nákladů s tím spojených 

Zajištění přenosu elektřiny a její doprava  
do odběrných a předávacích míst zákazníků 
E.ON Energie, a.s.
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E.ON Energie, a.s.
(obchodník)

E.ON Energie, a.s.
(podnájemce)

E.ON Energie, a.s.
(další pojištěný)

E.ON Energie, a.s.
(nájemce)

E.ON Energie, a.s.
(postupník)

E.ON Energie, a.s.
(prodávající)

E.ON Energie, a.s.
(prodávající)

Jihočeská plynárenská, a.s.
(zákazník)

E.ON Servisní, s.r.o.
(účastník smlouvy)

E.ON Servisní, s.r.o.
(nájemce)

E.ON Servisní, s. r. o.
(žadatel)

E.ON Servisní, s. r. o.
(objednatel)

E.ON Business Services GmbH  
(člen skupiny)

E.ON SE
(poskytovatel)

Local Energies, a.s.
(zákazník)

Local Energies, a.s.
(žadatel)

Local Energies, a.s.
(nájemce)

Local Energies, a.s.
(dodavatel)

Local Energies, a.s.
(objednatel)

Rámcová smlouva o zajištění služeb 
distribuční soustavy v elektroenergetice 2x 
(MOO, MOP)

Smlouva o podnájmu

Pojistná smlouva ve znění změn 
provedených v roce 2017

Nájemní smlouva

2x Smlouva o postoupení pohledávky

Kupní smlouva

Smlouva o dodávce plynu pro vlastní 
spotřebu a pro krytí ztrát v distribuční 
soustavě 2018

Smlouva o připojení odběratele  
k distribuční soustavě

2x smlouvy o spolupráci

Smlouva o nájmu 4x

Smlouva o připojení

Smlouva o poskytování služeb (NK 16-106)

BLA smlouva a jedna příloha ve znění 
dodatku č. 5

Smlouva o poskytování služeb a související 
dohoda o ochraně dat ve znění pozdějších 
změn

2 smlouvy o distribuci elektřiny 
oprávněnému zákazníkovi s měřením typu 
A nebo B ve znění pozdějších změn ve znění 
dodatku č. 1

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

Nájemní smlouva

Nákup služeb

Smlouva o poskytování obchodně-
technických služeb (NK 192-109)

Zajištění přenosu elektřiny a její doprava  
do odběrných a předávacích míst zákazníků 
E.ON Energie, a.s.

Podnájem budovy transformační stanice

Pojištění velkého pojistného rizika  
v neživotním pojištění

Nájem nebytových prostor v rozvodnách 
za účelem umístění a provozování měřícího 
zařízení

Smlouva o postoupení pohledávky -  
Eco Power Energy

Koupě STL plynovodu a STL přípojky 
sloužící pro stanici CNG, Těšovice

Dodávka plynu

Připojení a zajištění požadovaného 
rezervovaného příkonu

Podmínky spolupráce při provozování  
a udržování zavedených systémů řízení  
v environmentu a BOZP a alokace nákladů  
s tím spojených

Nájem transformátoru (Slušovice, Zlín, 
Kvasice, Bušanovice)

Připojení zařízení k distribuční soustavě

Poskytování služeb z oblasti operativního 
dispečinku

Smluvní podmínky poskytování služeb  
v oblasti financí a lidských zdrojů  
a následná změna smluvních podmínek

Poskytování služeb a ochrana dat

Distribuce elektřiny

Připojení k distribuční soustavě

Nájem zařízení DS ECD v lokalitě 
Malenovice TRNÍ

Pilotní projekt LoRa – měření typu CM

Poskytování obchodně-technických služeb 
ve smlouvě specifikovaných

Na základě smluv označených výše v seznamu smluv symbolem       probíhala ve sledovaném účetním období jednotlivá jednání týkající se 10 % vlastního 
kapitálu Společnosti (finanční toky v  rámci cash-poolingu), přičemž souhrnná hodnota finančních toků na cash-poolingovém účtu za sledované účetní 
období přesáhla 10 % vlastního kapitálu Společnosti. Vlastní kapitál Společnosti byl zjištěn podle řádné účetní závěrky za rok 2016 vydané v roce 2017.
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6.  Přehled jednání učiněných na popud  
  nebo v zájmu ovládající osoby nebo   
  jí ovládaných osob

Veškeré smlouvy mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 
nebo mezi osobami ovládanými, resp. jednání učiněná na základě 
těchto smluv, která se týkají majetku, který přesahuje 10 % 
vlastního kapitálu ovládané osoby, jsou uvedeny a označeny  
v sekci 5 této zprávy. Pokud jde o další učiněná jednání,  
pak v průběhu sledovaného účetního období neučinila ovládaná 
osoba na popud ani v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných 
osob žádné jiné jednání týkající se majetku, který přesahuje  
10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle účetní 
závěrky k 31. prosinci 2016 vydané v roce 2017.

7.  Posouzení újmy a jejího vyrovnání

Ovládané osobě nevznikla ve sledovaném účetním období  
z titulu uzavření výše uvedených smluv, či z titulu jiných jednání 
uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo na popud  
ovládající osoby nebo osob jí ovládaných, žádná újma.

8.  Zhodnocení výhod, nevýhod a rizik  
  plynoucích ze vztahů s ovládající osobou  
  a jí ovládanými osobami

Ovládané osobě plynou ze vztahů s ovládající osobou a jí ovláda-
nými osobami tyto výhody, nevýhody a rizika:

  výhody: ovládaná osoba dodržuje zákonné požadavky  
  na oddělení (unbundling), v rámci vymezeném pravidly  
  unbundlingu plynou ovládané osobě z účasti v koncernu  
  zejména výhody; ovládaná osoba využívá zázemí silné  
  mezinárodní společnosti s dlouholetými zkušenostmi  
  v energetických odvětvích a s vlivným postavením  
  na evropském trhu s energetikou; ovládané osobě plynou  
  z účasti v koncernu synergické efekty v rozvoji její  
  podnikatelské činnosti  

  

  nevýhody: ovládané osobě nevyplývají z účasti  
  v koncernu žádné nevýhody
  
  rizika: ovládané osobě nevyplývají z účasti  
  v koncernu žádná rizika

9.  Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace  
a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládají-
cí, ovládané i dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou 
a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto 
osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního  
styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti  
s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv  
z výše uvedených osob.

Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby, 
s ohledem na ustanovení § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, neobsahuje tato zpráva 
informace tohoto charakteru.

10. Závěr

Tato zpráva byla zpracována představenstvem ovládané osoby, 
společnosti E.ON Distribuce, a s., dne 5. března 2018.

   V Českých Budějovicích, dne 5. března 2018

   Za představenstvo ovládané osoby E.ON Distribuce, a.s.:

 

   Ing. Zdeněk Bauer     Ing. Marián Kopčík
   předseda představenstva     místopředseda představenstva 



12

Zpráva o vztazích – příloha
Příloha č. 1 – strana 1

stav k 31. prosinci 2017

E.ON SE

E.ON 
Česká republika, 
s. r. o.

E.ON
Energie, a.s. 

E.ON 
Distribuce, a.s. 

Jihočeská  
plynárenská, 
a.s.

E.ON
Servisní, s.r.o.

E.ON Beteiligungen GmbH

E.ON Czech Holding AG

E.ON Business 
Services Czech 
Republic s.r.o.

Local Energies, 
a.s.

E.ON Telco, 
s.r.o.

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

66 %

100 %

34 %

Affiliated company consolidated
E.ON Czech Group 
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Příloha č. 1 – strana 2 
stav k 31. prosinci 2017

E.ON SE

E.ON
Beteiligungen 
GmbH

E.ON
Fünfundzwanzigste 
Verwaltungs GmbH

E.ON
Finanzanlagen 
GmbH

E.ON
România S.R.L.

E.ON
Slovensko, a.s.

E.ON Business 
Services GmbH

Bayernwerk 
AG

E.ON Hungária 
Energetikai Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

E.ON Insurance 
Services GmbH

Západoslovenská 
energetika a.s.

ZSE Energia, a.s.

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99,92 %

0,08 %

39 %

10 %

100 %



Zpráva dozorčí rady
E.ON Distribuce, a.s., za rok 2017
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Dozorčí rada společnosti E.ON Distribuce, a.s., zasedala v roce 
2017 celkem třikrát, a to 2. května, 2. června a 4. prosince.  
V souladu se stanovami Společnosti a dalšími obecně závaznými 
předpisy kontrolovala činnost Společnosti a výkon působnosti 
představenstva. Na svých zasedáních byla dozorčí rada průběžně 
informována o důležitých událostech ve Společnosti. Předseda 
dozorčí rady byl v kontaktu se společností i mimo uvedená zase-
dání a byl průběžně informován o aktuální hospodářské situaci  
a jejím strategickém vývoji. Dozorčí radě byly tímto dány pod-
mínky, které jí umožnily plnit předepsané funkce během celého 
roku 2017.

Dozorčí rada se na svých zasedáních kromě standardních zále-
žitostí zabývala rozvojem společnosti E.ON Distribuce, a.s. Kon-
krétně se jednalo o projektech Scada NN, ACON, Smart Asset 
Management, Smaragd, Work Force Management a implemen-
tace opatření pro kybernetickou a fyzickou bezpečnost. Dále pak 
projednala a schválila rozšíření aktivit společnosti E.ON Distribu-
ce, a.s., v oblasti poskytování služeb v širokopásmovém přenosu 
dat. V oblasti bezpečnosti práce, které považuje nadále za jedno 
ze stěžejních témat ocenila zejména dodržování standardů  
při poruchách a odstraňování následků přírodních kalamit  
(např. orkánu Herwart). Dozorčí rada schválila organizační 
změnu ve společnosti E.ON Distribuce, a.s., a to insourcing všech 
zaměstnanců a souvisejících činností, úkolů a majetku organi-
zační jednotky na I. řídící úrovni „Strategické projekty a technický 
rozvoj“ s podřízenou organizační jednotkou na II. řídící úrovni 

„Asset Strategy a projekty“ společnosti E.ON Česká  
republika, s. r. o., a její organizační začlenění do společnosti  
E.ON Distribuce, a.s. V závěru roku pak dále rozhodla o odštěpení 
útvarů Logistika, Energetická kontrola a Projektování do společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s. k 1. lednu 2018. Rovněž se zabývala 
obnoveným řízením EU Pilot ve věci nedostatečné implementace 
směrnic 2009/72 a 73/ES v ČR ve věci vizuální identity, které  
se týká také společnosti E.ON Distribuce, a.s. Dozorčí rada v této 
souvislosti požádala představenstvo společnosti E.ON Distribu-
ce, a.s., o podniknutí dalších kroků spojených se změnou vizuální 
identity a následném informování dozorčí rady.

Dozorčí rada ve smyslu stanov Společnosti a zákona o obchod-
ních korporacích přezkoumala a odsouhlasila řádnou účetní 
závěrku za rok 2017. Dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní 
závěrka věrně zobrazuje majetkovou a finanční situaci a výsledky 
podnikání společnosti E.ON Distribuce, a.s., za rok 2017. Účet-
nictví je ve společnosti vedeno v souladu s odpovídajícími práv-
ními předpisy. Dozorčí rada přezkoumala a schválila bez výhrad 
návrh na rozdělení zisku.

Dozorčí rada konstatuje, že její činnost, stejně tak jako podnika-
telská či jiná činnost společnosti E.ON Distribuce, a.s., probíhala 
v souladu s výše zmíněnými předpisy a rozhodnutími jediného 
akcionáře i dozorčí rady.

   Brno, 2. května 2018

 

  

   Leonhard Birnbaum
   předseda dozorčí rady



Doplňující údaje dle § 21
Zákona o účetnictví
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Budoucí vývoj
Budoucí vývoj jednotlivých společností skupiny E.ON Czech  
na českém trhu se odvíjí od strategie mateřského koncernu  
E.ON SE a lokálních tržních podmínek. Nová strategie koncernu 
se zaměřuje na využití velkých příležitostí, které plynou ze vzniku 
nových energetických světů tak, aby z nich rovněž profitovali zá-
kazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, akcionáři i společnosti. 

Řízení rizik ve společnosti
Rizika jsou ve Společnosti centrálně monitorována útvarem 
Řízení rizik, který je úzce propojen s koncernovým systémem 
řízení rizik. Vedení Společnosti je tak v pravidelných reportech 
informováno o aktuálním stavu rizik a o identifikovaných podni-
katelských šancích. 

Personální oblast
Skupina E.ON vytváří a garantuje pro své zaměstnance vynika-
jící pracovní podmínky, pestrou a zajímavou práci, odpovídající 
odměňování, nabízí širokou škálu zaměstnaneckých benefitů, 
moderní technologie, vysoké standardy bezpečnosti práce  
a možnosti profesního růstu a osobního rozvoje. Díky tomu  
se opakovaně stává jedním z nejžádanějších zaměstnavatelů  
v České republice.

Protože Společnost sama nevykonává aktivity v oblasti výzkumu 
a vývoje, velmi úzce spolupracuje s vysokými školami. Kvalitní, 
vysokoškolsky vzdělané pracovníky získává skupina E.ON i díky 
své spolupráci se šesti fakultami technických a ekonomických 
vysokých škol. Kromě vysokého školství podporuje také tři tech-
nicky zaměřené střední školy. V současné době probíhá ve dvou 
z nich (Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, 
příspěvková organizace a Střední odborná škola elektrotechnic-
ká, Centrum odborné přípravy – Hluboká nad Vltavou) projekt 
„Montérský dorost“. Jedná se o opakující se tříletý program,  
po jehož úspěšném ukončení se vhodní uchazeči stávají zaměst-
nanci Společnosti. 

Studenti 4. a 5. ročníků vysokých škol technického zaměření 
se mohou přihlásit do Stipendijního programu nebo se účast-
nit Letní energetické akademie. Studentům ekonomických VŠ 
nabízíme možnost účastnit se Sales Academy. V neposlední řadě 
mají studenti možnost absolvovat ve společnosti praxe, brigády 
či spolupracovat při psaní svých diplomových prací.

Absolventům technických či ekonomických oborů vysokých škol 
společnost každoročně nabízí absolventské a trainee programy 
Entry+ a E.ON Graduate Program, v rámci kterých absolventi 
získávají praktické zkušenosti a přehled o společnosti, díky účasti 
na individuálních pracovních stážích v jednotlivých útvarech.  

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí
Cílem společností ve skupině E.ON je hrát důležitou roli v globál-
ním snižování emisí skleníkových plynů, aby došlo ke stabilizaci 
globálního oteplování. Společnosti ve skupině E.ON musí pou-
žívat systémy řízení ochrany životního prostředí pro snižování 
ekologické stopy a zajištění efektivnosti činnosti. K dosažení 
stanoveného cíle se zaměřujeme především na:

 • Vytváření a udržování standardů pro ochranu životního 
  prostředí, abychom zajistili dobrý výkon, kdykoli  
  provádíme nějakou činnost.
 • Snižování intenzity emisí CO2 u našeho portfolia výroby  
  energie.
 •  Snižování uhlíkové stopy z každodenních firemních  
  činností.
 •  Poskytování chytřejších a inovativnějších řešení  
  pro snížení uhlíkové stopy zákazníků.
 •  Aplikování přístupu „životního cyklu“ na celý hodnotový  
  řetězec, od návrhu až po vyřazování z provozu,  
  aby se zvýšilo efektivní využívání zdrojů.
 •  Úsilí o nulové havárie s následným znečištěním  
  a vykazování každoročního snížení jejich výskytu.

Organizační složka podniku v zahraničí
Společnost nemá svou vlastní organizační složku podniku  
v zahraničí.

Výzkum a vývoj
Společnost nevykonává aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Následné události
K datu 1. ledna 2018 došlo k přechodu vyčleněné části jmě-
ní související s výstavbou a projektováním distribučních sítí, 
nákupem materiálu a služeb, skladováním a dodáním materiálu, 
realizací výběrových řízení na dodávku  materiálu a služeb  
a řešením neoprávněných odběrů elektřiny a plynu společ-
nosti E.ON Česká republika, s. r. o., na Společnost dle projektu 
rozdělení odštěpením sloučením mezi společností E.ON Česká 
republika, s. r. o., jako rozdělovanou společností a Společností 
jako nástupnickou společností.

   V Českých Budějovicích, dne 30. května 2018

   Ing. Zdeněk Bauer     Ing. Marián Kopčík
   předseda představenstva     místopředseda představenstva 
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DS  Distribuční soustava

DŘSO  Dispečerské řídicí systémy a ochrany

ERÚ  Energetický regulační úřad

FVE  Fotovoltaická elektrárna

NN  Nízké napětí

OTE  Operátor trhu s elektřinou, a.s.

OZE  Obnovitelné zdroje energie

Seznam použitých zkratek

SAIDI  (System Average Interruption Duration Index)  
 Průměrná systémová  doba trvání přerušení dodávky  
 elektrické energie

SAIFI  (System Average Interruption Frequency Index)  
 Průměrná systémová četnost přerušení dodávky  
 elektrické energie

VN  Vysoké napětí

VTE  Větrná elektrárna

VVN  Velmi vysoké napětí



Výrok auditora
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Výrok auditora



E.ON Distribuce, a.s.
Účetní závěrka k 31. prosinci 2017

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztráty 

• Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2017 

• Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017 

• Všeobecné informace 

• Účetní postupy 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

• Dlouhodobý hmotný majetek 

• Podíly v ovládaných osobách a podíly v účetních jednotkách  
pod podstatným vlivem 

• Pohledávky 

• Vlastní kapitál 

• Rezervy 

• Závazky 

• Smluvní a potenciální závazky 

• Tržby 

• Transakce se spřízněnými stranami 

• Odměna auditorské společnosti 

• Zaměstnanci 

• Daň z příjmů 

• Přehled o peněžních tocích 

• Následné události
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Firma:    E.ON Distribuce, a.s.
Identifikační číslo:  28085400
Právní forma:  Akciová společnost
Předmět podnikání:  Distribuce elektřiny a zemního plynu
Rozvahový den:  31. prosince 2017
Datum sestavení účetní uzávěrky:  6. března 2018

označení

a

B.

B. I.

B. I. 2.

      B. I. 2. 1.

      B. I. 2. 2.

B. I. 3.

B. I. 5.

      B. I. 5. 2.

B. II.

B. II. 1.

      B. II. 1. 1.

      B. II. 1. 2.

B. II. 2.

B. II. 4.

      B. II. 4. 3.

B. II. 5.

      B. II. 5. 1.

      B. II. 5. 2.

B. III.

B. III. 3.

31. 12. 2016          

netto

4

63 843 238 

49 619 263 

- 4 123 933 

5 611 

5 611 

0 

- 4 129 544 

0

0

53 743 196 

44 261 388 

251 452 

44 009 936 

9 092 622 

66 963 

66 963 

322 223 

8 746 

313 477 

0 

0 

31. 12. 2017

netto

3

66 602 380 

51 039 492 

- 3 741 759 

3 327 

3 049 

278 

- 3 754 131 

9 045

9 045

54 777 851 

45 236 123 

259 620 

44 976 503 

9 263 951 

53 056 

53 056 

224 721 

9 067 

215 654 

3 400 

3 400 

korekce

2

- 50 815 523 

- 50 666 225 

12 048 606 

- 152 321 

- 141 686 

- 10 635 

12 200 927 

0

0

- 62 714 831 

- 48 927 303 

0 

- 48 927 303 

- 13 614 785 

- 172 743 

- 172 743 

0 

0 

0 

0 

0 

brutto

1

117 417 903 

101 705 717 

- 15 790 365 

155 648 

144 735 

10 913 

- 15 955 058 

9 045 

9 045 

117 492 682

94 163 426 

259 620 

93 903 806 

22 878 736 

225 799 

225 799 

224 721 

9 067 

215 654 

3 400 

3 400 

řádek

c

001

003

004

006

007

008

009

011

013

014

015

016

017

018

020

023

024

025

026

027

030

AKTIVA

b

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná práva

      Software

      Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek

       Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky a stavby

      Pozemky

      Stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

      Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý  
hmotný majetek a nedokončený  
dlouhodobý hmotný majetek

      Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

      Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek 

Podíly - podstatný vliv

Rozvaha
(v celých tisících Kč)
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C.

C. II.

C. II. 1.

      C. II. 1. 1.

      C. II. 1. 5.

            C. II. 1. 5. 4.

C. II. 2.

      C. II. 2. 1.

      C. II. 2. 2.

      C. II. 2. 4.

            C. II. 2. 4. 3.

            C. II. 2. 4. 4.

            C. II. 2. 4. 5.

            C. II. 2. 4. 6.

C. IV.

C. IV. 1.

C. IV. 2.

D.

D. 1.

14 220 646 

14 203 426 

208 

22 

186 

186 

14 203 218 

101 525 

5 380 268 

8 721 425 

236 

337 435 

7 261 915 

1 121 839 

17 220 

139 

17 081 

3 329 

3 329 

15 559 060 

15 517 705 

394 

16 

378 

378 

15 517 311 

55 829 

6 092 919 

9 368 563 

253 

381 968 

7 823 859 

1 162 483 

41 355 

164 

41 191 

3 828 

3 828 

- 149 298 

- 149 298 

0 

0 

0 

0 

- 149 298 

- 149 296 

0 

- 2 

0 

0 

0 

- 2 

0 

0 

0 

0 

0 

15 708 358 

15 667 003 

394 

16 

378 

378 

15 666 609 

205 125 

6 092 919 

9 368 565 

253 

381 968 

7 823 859 

1 162 485 

41 355 

164 

41 191 

3 828 

3 828 

037

046

047

048

052

056

057

058

059

061

064

065

066

067

071

072

073

074

075

Oběžná aktiva

Pohledávky

Dlouhodobé pohledávky

      Pohledávky z obchodních vztahů

      Pohledávky - ostatní 

            Jiné pohledávky

Krátkodobé pohledávky

      Pohledávky z obchodních vztahů

      Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

      Pohledávky - ostatní

            Stát - daňové pohledávky

            Krátkodobé poskytnuté zálohy

            Dohadné účty aktivní

            Jiné pohledávky

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období
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31. 12. 2017

5

66 602 380 

46 621 884 

14 430 371 

14 430 371 

1 243 830 

1 243 830 

1 243 830 

794 

794 

27 486 928 

27 486 928 

3 459 961 

16 135 961 

399 236 

243 539 

155 697 

15 736 725 

5 553 671 

5 553 671 

10 183 054 

6 695 584 

1 767 321 

1 720 149 

8 387 

4 400 

85 413 

1 506 925 

115 024 

3 844 535 

3 844 535 

označení

a

A.

A. I.

A. I. 1.

A. II.

A. II. 2.

      A. II. 2. 1.

A. III.

A. III. 2.

A. IV.

A. IV. 1.

A. V.

B. + C.

B.

B. 2.

B. 4.

C.

C. I.

C. I. 8.

C. II.

C. II. 3.

C. II. 4.

C. II. 8.

      C. II. 8. 3.

      C. II. 8. 4.

      C. II. 8. 5.

      C. II. 8. 6.

      C. II. 8. 7.

D.

D. 2.

31. 12. 2016

6

63 843 238 

43 801 973 

14 430 371 

14 430 371 

1 243 830 

1 243 830 

1 243 830 

389 

389 

25 495 579 

25 495 579 

2 631 804 

16 247 757 

279 261 

127 547 

151 714 

15 968 496 

5 535 292 

5 535 292 

10 433 204 

6 462 554 

2 254 068 

1 716 582 

2 690 

1 471 

93 290 

1 558 024 

61 107 

3 793 508 

3 793 508 

řádek

c

078

079

080

081

084

086

087

092

094

095

096

099

101

102

104

106

107

108

118

123

128

129

133

136

137

138

139

140

141

143

PASIVA

b

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Základní kapitál

Základní kapitál

Ážio a kapitálové fondy

Kapitálové fondy

      Ostatní kapitálové fondy

Fondy ze zisku

Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

Nerozdělený zisk minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Cizí zdroje

Rezervy

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Závazky

Dlouhodobé závazky

Odložený daňový závazek

Krátkodobé závazky

Krátkodobé přijaté zálohy

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ostatní

      Závazky k zaměstnancům

      Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

      Stát - daňové závazky a dotace

      Dohadné účty pasivní

      Jiné závazky

Časové rozlišení

Výnosy příštích období
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Firma:    E.ON Distribuce, a.s.
Identifikační číslo:  28085400        
Právní forma:  Akciová společnost 
Předmět podnikání:  Distribuce elektřiny a zemního plynu      
Rozvahový den:  31. prosince 2017        
Datum sestavení účetní uzávěrky:  6. března 2018 

2017

1

19 237 303 

12 684 351 

687 308 

11 997 043 

- 30 044 

218 112 

157 411 

60 701 

55 205 

5 496 

3 002 533 

2 982 080 

2 982 080 

20 453 

892 710 

4 708 

0 

888 002 

120 378 

2 903 

0 

4 246 

3 983 

109 246 

4 134 683 

označení

a

I.

A.

A. 2.

A. 3.

C.

D.

D. 1.

D. 2.

      D. 2. 1.

      D. 2. 2.

E.

E. 1.

      E. 1. 1.

E. 3.

III.

III. 1.

III. 2.

III. 3.

F.

F. 1.

F. 2.

F. 3.

F. 4.

F. 5.

*

2016

2

18 386 488 

13 139 306 

809 805 

12 329 501 

- 16 065 

73 194 

52 934 

20 260 

18 695 

1 565 

2 884 382 

2 898 959 

2 898 959 

- 14 577 

914 102 

8 059 

34 609 

871 434 

116 126 

5 494 

34 609 

2 096 

1 360 

72 567 

3 103 647 

řádek

c

01

03

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TEXT

b

Tržby za prodej výrobků a služeb

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

Služby

Aktivace

Osobní náklady

Mzdové náklady

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

      Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

      Ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

      Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

Zůstatková cena prodaného materiálu

Daně a poplatky v provozní oblasti

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní náklady

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Skutečnost v účetním období

Výkaz zisku a ztráty
(v celých tisících Kč)
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7 448 

7 448 

64 

64 

986 

1 255 

7 115 

4 141 798 

681 837 

663 458 

18 379 

3 459 961 

3 459 961 

20 138 447 

VI.

VI. 1.

J.

J. 2.

VII.

K.

*

**

L.

L. 1.

L. 2.

**

***

1 209 

1 209 

54 

54 

484 

756 

883 

3 104 530 

472 726 

474 470 

- 1 744 

2 631 804 

2 631 804 

19 302 283 

39

40

43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

Výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

Nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

Ostatní finanční výnosy

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Daň z příjmů

Daň z příjmů splatná

Daň z příjmů odložená (+/-)

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ (+/-)

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
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Statutární 
a ostatní

fondy

297

0

1 300

- 1 208

0

0

0

0

389

0

4 500

- 4 095

0

0

0

0

794

(tis. Kč)

Zůstatek k 1. lednu 2016

Převod nerozděleného zisku

Příděl do statutárních a ostatních fondů

Použití statutárních a ostatních fondů

Odměny členům statutárního orgánu 

Vyplacené podíly na zisku

Zisk za účetní období

Zaokrouhlení

Zůstatek k 31. prosinci 2016

Převod nerozděleného zisku

Příděl do statutárních a ostatních fondů

Použití statutárních a ostatních fondů

Odměny členům statutárního orgánu 

Vyplacené podíly na zisku

Zisk za účetní období

Zaokrouhlení

Zůstatek k 31. prosinci 2017

Základní
kapitál

14 430 371

0

0

0

0

0

0

0

14 430 371

0

0

0

0

0

0

0

14 430 371

Ostatní 
kapitálové

fondy

1 243 830

0

0

0

0

0

0

0

1 243 830

0

0

0

0

0

0

0

1 243 830

Nerozdělený
zisk

24 647 713

847 867

0

0

0

0

0

- 1

25 495 579

1 991 349

0

0

0

0

0

0

27 486 928

Výsledek 
hospodaření 

běžného
 období

2 132 301

- 847 867

- 1 300

0

- 3 753

- 1 279 381

2 631 804

0

2 631 804

- 1 991 349

- 4 500

0

- 4 323

- 631 633

3 459 961

1

3 459 961

Celkem

42 454 512

0

0

- 1 208

- 3 753

- 1 279 381

2 631 804

- 1

43 801 973

0

0

- 4 095

- 4 323

- 631 633

3 459 961

1

46 621 884

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2017
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(tis. Kč)

A.1

A.1.1

A.1.2

A.1.3

A.1.4

A.1.5

A*

A.2

A.2.1

A.2.2

A**

A.3

A.4

A.5

A***

B.1

B.2

B***

C.1

C.1.1

C.1.2

C***

2017

4 141 798

2 643 337

2 606 667

24 436

- 1 805

- 7 384

21 423

6 785 135

- 843 135

- 644 002

- 199 133

5 942 000

- 54

7 448

- 547 466

5 401 928

- 4 029 799

4 708

- 4 205 091

- 640 051

- 4 095

- 635 956

- 640 051

736 786

5 397 488

6 134 274

 

Peněžní toky z provozní činnosti

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace:

Odpisy stálých aktiv

Změna stavu opravných položek a rezerv 

Zisk z prodeje stálých aktiv 

Vyúčtované výnosové úroky 

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu 

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 

Úroky vyplacené 

Úroky přijaté

Zaplacená daň z příjmů

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu vlastního kapitálu:

Přímé platby na vrub fondů 

Vyplacené podíly na zisku a odměny představenstvu

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA POČÁTKU ROKU

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA KONCI ROKU

2016

3 104 530

2 554 091

2 523 546

- 13 216

- 2 565

- 1 155

  47 481

5 658 621

1 856 011

- 196 312

2 052 323

7 514 632

- 43

1 209

63 288

  7 579 075

- 3 468 397

8 059

  - 3 460 338

- 1 284 342 

- 1 208

- 1 283 134

- 1 284 342

2 834 395 

   2 563 093

  5 397 488

 

Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2017
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1. Všeobecné informace
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1.1. Základní informace o Společnosti

E.ON Distribuce, a.s. (dále „Společnost“), byla zapsána do 
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1772, dne 1. července 2008, v sou-
vislosti s realizací fúze splynutím bez likvidace zanikajících spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. (IČO 260 78 198) a JČP Distribuce, 
s.r.o. (IČO 261 05 624), s rozhodným dnem 1. ledna 2008. Sídlo 
Společnosti je v Českých Budějovicích 7, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 01. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je dis-
tribuce elektřiny a plynu. Identifikační číslo Společnosti  
je 280 85 400. 

Společnost využívá pro svou činnost služeb společností  
E.ON Česká republika, s. r. o. a E.ON Energie, a.s., na základě 
smluv o poskytování služeb. Služby mají charakter jak služeb 
specifických pouze pro distribuční soustavu, tak i služeb běžného 
typu jako je např. zajištění infrastruktury IT a TK (informační 
technologie a telekomunikace), služeb fakturace, služeb mzdo-
vého účetnictví, účetnictví, služeb call centra, služeb dopravy, 
pronájmu ploch apod.

Specifikace služeb je realizována prostřednictvím příloh  
ke smlouvám o poskytování služeb, ve kterých je uvedena  
vždy oblast služeb s popisem jejich rozsahu.

Smlouvy týkající se investičních činností připojení k distribuční 
soustavě a zajištění rozvoje distribuční soustavy mají stanovený 
roční objem realizovaných investic s tím, že měsíčně jsou faktu-
rovány ukončené investiční akce v daném měsíci. Jedná  
se o pořízení investice (aktiva).

Složení představenstva k 31. prosinci 2017  
a k 31. prosinci 2016 bylo následující: 

Jméno
   
Ing. Zdeněk Bauer
Ing. Marián Kopčík
Ing. Pavel Čada

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2017 bylo následující:

Jméno    
 
Leonhard Birnbaum
Lorenz Josef Pronnet
Tomáš Bělohoubek
Martin Záklasník
Miroslav Pelouch
Martin Picmaus

Dne 20. dubna 2017 odstoupil z funkce člena dozorčí rady pan 
Josef Havel.  Den zániku členství byl do obchodního rejstříku 
zapsán dne 21. dubna 2017.

Dne 1. června 2017 se členy dozorčí rady stali pan Martin Zá-
klasník, pan Miroslav Pelouch a pan Martin Picmaus. Tato změna 
byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. července 2017.

Dne 1. června 2017 odstoupil z funkce místopředsedy dozorčí 
rady pan Michael Fehn. Den zániku členství byl do obchodního 
rejstříku zapsán dne 26. července 2017.

Dne 2. června 2017 se předsedou dozorčí rady stal pan Leonhard 
Birnbaum. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku 
dne 24. srpna 2017. Pan Leonhard Birnbaum nahradil ve funkci 
pana Lorenze Josefa Pronneta, který se k datu 2. června 2017 
stal místopředsedou dozorčí rady Společnosti. Tato změna byla 
zapsána do obchodního rejstříku dne 26. července 2017.

Dne 31. října 2017 odstoupil z dozorčí rady člen pan Radek 
Lucký. Den zániku členství byl do obchodního rejstříku zapsán 
dne 3. ledna 2018.

Dne 1. listopadu 2017 se členem dozorčí rady stal pan Tomáš 
Bělohoubek. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku 
dne 3. ledna 2018.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2016 bylo následující:

Jméno 

Lorenz Josef Pronnet
Michael Fehn
Radek Lucký
Josef Havel

Prokurista k 31. prosinci 2017:

Jméno 

Jaroslav Strejček

S účinností od 3. května 2017 byl na mimořádném zasedání 
představenstva Společnosti dne 28. dubna 2017 jmenován pro-
kuristou pan Jaroslav Strejček. Tato prokura byla zapsána  
do obchodního rejstříku dne 13. června 2017.

 Funkce

 předseda
 místopředseda 

člen

 Funkce

 předseda
místopředseda

 člen
 člen

 Funkce
 

předseda
místopředseda

člen
člen
člen
člen
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Společnost je členěna následujícím způsobem:

 • rozvoj a technické plánování,
 • řízení služeb pro distribuci,
 • regulace a obsluha účastníků trhu,
 • řízení bezpečnosti a distribučního IT,
 • dispečerské řízení,
 • síťový management,
 • strategické projekty a technický rozvoj.

Dne 7. prosince 2015 schválilo představenstvo a dozorčí rada 
Společnosti smlouvy o převodu majetku a činností a úkolů za-
městnavatele a přechodu zaměstnanců (outsourcingová smlou-
va) mezi Společností a společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
týkající se organizace a metodického řízení rozvoje distribuční 
sítě elektřiny a distribuční sítě zemního plynu. Veškeré smlouvy 
jsou účinné od 1. ledna 2016.

Dne 27. prosince 2016 schválilo představenstvo a dozorčí rada 
Společnosti smlouvy o převodu majetku a činností a úkolů  
zaměstnavatele a přechodu zaměstnanců (outsourcingová 
smlouva) mezi Společností a společností E.ON Česká  
republika, s. r. o., týkající se dosavadních útvarů Dispečerské 
řízení, Síťový management a Supervize distribuce, dále smlouvy 
o postoupení souboru pohledávek a kupní smlouvy o prodeji  
a koupi movitého majetku mezi Společností a společností  
E.ON Česká republika, s. r. o., s transakcí související. Veškeré 
smlouvy jsou účinné od 1. ledna 2017.

Dne 21. března 2017 schválilo představenstvo a dozorčí rada 
Společnosti smlouvy o převodu majetku a činností a úkolů za-
městnavatele a přechodu zaměstnanců (outsourcingová smlou-
va) mezi Společností a společností E.ON Česká republika, s. r. o., 
týkající se organizační jednotky Strategické projekty  
a technický rozvoj a podřízené organizační jednotky Asset strate-
gy a projekty. Veškeré smlouvy jsou účinné od 1. dubna 2017.



2. Účetní postupy
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2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy plat-
nými v České republice, je sestavena v historických cenách  
a v případě dlouhodobého majetku pořízeného  
před 1. lednem 2008 v přeceněných hodnotách.

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší 
než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč)  
za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) 
majetek. V případě distribučního zařízení (např. elektroměrů, 
technologie trafostanic) je za dlouhodobý majetek považován  
i majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně 
vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a ná-
klady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek 
vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Majetek 
získaný v rámci fúze splynutím byl oceněn reprodukčními pořizo-
vacími cenami na základě ocenění nezávislého znalce  
k rozhodnému dni.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek s výjimkou pozemků, 
které se neodpisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů 
na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím 
způsobem:

Předpokládaná doba životnosti

3 roky

4 roky

4 roky

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software 

Ocenitelná práva

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Předpokládaná doba životnosti

15 – 50 let

5 – 30 let

5 – 25 let

3 – 15 let

Dlouhodobý hmotný majetek

Budovy a stavby

Stroje a zařízení

Inventář

Drobný majetek vedený v operativní evidenci z titulu přecenění

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotné-
ho a hmotného majetku aktualizován na základě změn očekáva-
né doby životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou 
zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena  
na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získa-
telná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích 
peněžních toků generovaných daným aktivem.

V rámci fúze splynutím zanikajících společností E.ON Distribuce, 
a.s. (IČO 260 78 198) a JČP Distribuce, s.r.o. (IČO 261 05 624), 
k 1. lednu 2008 vznikl záporný goodwill, který představuje rozdíl 
mezi oceněním obchodního jmění společností ve smyslu  
Obchodního zákoníku a souhrnem individuálně přeceněných slo-
žek majetku snížených o závazky. Záporný goodwill se odpisoval 
do 31. prosince 2010 rovnoměrně po dobu 60 měsíců  
od rozhodného dne fúze splynutím do provozních výnosů.  

Na základě změny v novele Vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
(§6 odst. 3 písm. d) a §7 odst. 10), s účinností od 1. ledna 2011 
se Společnost rozhodla prodloužit dobu odpisování záporného 
goodwillu na 20 let tak, aby byla respektována doba trvání důvo-
dů pro jeho existenci, která zohledňuje neomezené období trvání 
společnosti a zároveň i období, po které dopady ze záporného 
goodwillu budou ovlivňovat výsledky Společnosti. Konkrétní 
výše odpisů je uvedena v poznámce 3 Dlouhodobý nehmotný 
majetek.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku 
se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

Hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč  
za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů  
při spotřebě. O tomto majetku se vede operativní evidence.
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2.3. Podíly v ovládaných osobách a podíly  
  v účetních jednotkách pod podstatným  
  vlivem

Podíly v ovládaných osobách představují majetkové účasti  
v obchodních korporacích, které jsou ovládané nebo řízené  
Společností (dále též „dceřiná společnost“).

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují 
majetkové účasti v obchodních korporacích, v nichž Společnost 
vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tento podnik ovládat 
nebo řídit (dále též „přidružená společnost“).

Podíly v dceřiných a přidružených společnostech jsou oceněny 
pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené 
o opravnou položku k pochybným pohledávkám. 

Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena  
na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posou-
zení bonity dlužníků v souladu s interní směrnicí:

  po splatnosti 30 – 90 dnů
  po splatnosti 91 – 184 dnů
  po splatnosti 185 – 365 dnů
  po splatnosti nad 365 dnů

Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spříz-
něnými stranami s výjimkou přidružených společností. 

Nedobytné pohledávky se odpisují po skončení konkurzního 
nebo insolvenčního řízení dlužníka.

Společnost vytváří daňově uznatelné opravné položky k pohle-
dávkám v souladu se Zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách 
pro zjištění základu daně z příjmů. Opravné položky nad rámec 
tohoto zákona se tvoří rozdílem mezi celkovými a daňově uzna-
telnými opravnými položkami.

2.5. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin  
a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného  
nebo kontokorentního účtu. 

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční 
majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem zná-
mou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku  
se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní 
ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční 
výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování 
na veřejném trhu. 

V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling.  
Pohledávka, resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu  
je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást 
položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek 
vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování 
Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považo-
ván za Peníze a peněžní ekvivalenty.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím 
nepřímé metody.

2.6. Přepočet cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčto-
vány devizovým kurzem platným v den transakce. 

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených  
v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejně-
ným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzo-
vé zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek  
a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Společnost 
považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých  
aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž 
tyto položky majetku přepočítává devizovým kurzem zveřejně-
ným Českou národní bankou k rozvahovému dni.

Položky výdajů nebo příjmů příštích období vyjádřené v cizí měně 
jsou přepočítány devizovým kurzem zveřejněným Českou národ-
ní bankou k rozvahovému dni.

2.7. Rozdíly ze změn účetních metod  
  a opravy chyb let minulých

Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) 
a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování  
o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud 
jsou významné, se vykazují v položce Jiný výsledek hospodaření 
minulých let.

5 %
20 %
50 %

100 %
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2.8. Rezervy

Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, 
jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému  
dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není 
přesně známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva  
k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů,  
které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, 
která je zapotřebí k jejich vypořádání. 

Společnost vytváří rezervu na závazek z daně z příjmů snížený  
o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů 
převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako 
krátkodobá pohledávka.

2.9. Zaměstnanecké požitky

Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu.

Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří dohad-
nou položku pasivní.

K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost 
pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také posky-
tuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím 
příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

2.10.  Tržby

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány 
po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. K nevyfakturovaným 
službám je vytvořena dohadná položka.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období  
s nímž věcně a časově souvisí.

Náklady provozovatele distribuční sítě představují zejména 
náklady za přenos elektrické energie prostřednictvím ČEPS, a.s. 
(České energetické přenosové soustavy) a sousedních distri-
bučních sítí. Dále sem patří náklady na nákup elektřiny na krytí 
ztrát a vlastní spotřeby. Distribuce elektrické energie probíhá 
na základě smluvního vztahu a ceny, která se řídí Cenovými 
rozhodnutími Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Náklady 
provozovatele distribuční sítě na distribuci zemního plynu vychá-
zejí ze skutečného distribuovaného množství za příslušné období. 
Patří mezi ně také náklady na krytí ztrát a vlastní technologické 
spotřeby plynu.

Tržby za poskytnutí distribuce elektrické energie u jednotlivých 
odběratelů a jejich smluv platných v době dodávky vycházejí  
z dodaného množství a cen dle Cenových rozhodnutí ERÚ  
v platném znění pro dané časové období.

V kategorii odběratelů ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí 
jsou distribuční služby fakturovány jednou měsíčně na základě 
provedených odečtů.

V kategorii odběratelů ze sítí nízkého napětí – domácnosti (MOO) 
jsou distribuční služby fakturovány jednou ročně dle příslušných 
cyklů a na základě provedených odečtů. Pokud je v odběrném 
místě zapojen zdroj elektrické energie, je místo odečítáno  
a fakturováno měsíčně. V kategorii odběratelů ze sítí nízkého 
napětí – podnikatelé (MOP) jsou distribuční služby fakturovány 
ročně dle příslušných cyklů a na základě provedených odečtů. 
Měsíčně jsou odečítány a fakturovány MOP s vyšším rezervova-
ným příkonem, nebo pokud je v odběrném místě zapojen zdroj 
elektrické energie.

Část výnosů u kategorií MOO a MOP (fakturovaná jednou ročně), 
která je fakturovaná v rámci jednotlivých fakturačních cyklů 
odpovídajících nejvýše 12 měsícům, je tvořena tržbami za ne-
vyfakturovanou elektřinu (distribuční složku). Nevyfakturovaná 
elektřina (distribuční složka) je položka získaná výpočtem,  
kdy spotřeba jednotlivých zákazníků je odhadnuta za použití 
modelu předpokládané spotřeby založené na historické spotřebě 
každého zákazníka a očekávané odběrové křivce a je oceněna 
ve vazbě na platné cenové výměry ERÚ pro dané kategorie zá-
kazníků. Výnosy za dodanou a ještě nevyfakturovanou elektřinu 
jsou vykázány v souladu s výpočtem, který je založen na simulaci 
faktur všech odběrných míst MOO a MOP. Tato simulace je stan-
dardní součástí zákaznického informačního systému.

Distribuční služby provozovatele distribuční sítě plynu jsou  
od července 2012 fakturovány v kategorii odběratelů domác-
nosti (DO) a maloodběr (MO) jednou ročně dle příslušných cyklů 
a na základě provedených odečtů (před červencem 2012 faktu-
race probíhala ročně vždy ke konci kalendářního roku na základě 
provedených odečtů). V kategorii velkoodběr (VO) a střední 
odběr (SO) probíhá fakturace měsíčně na základě provedených 
odečtů. 

Část výnosů DO a MOP je tvořena tržbami za nevyfakturovaný 
plyn. Výnosy VO a SO za prosinec kalendářního roku jsou tvořeny 
tržbami za nevyfakturovaný plyn.

Nevyfakturovaný plyn (distribuční složka) je položka získaná 
výpočtem, kdy je známo celkové množství distribuovaného plynu 
a skutečná spotřeba (distribuční část) za období leden až listopad 
u zákazníků kategorie VO a SO. Hodnota nevyfakturovaných 
výnosů z distribuce plynu je stanovena výpočtem založeným  
na spotřebitelském chování jednotlivých kategorií zákazníků  
za minulá období a je oceněna ve vazbě na platné cenové rozhod-
nutí ERÚ.
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2.11.  Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:

 • strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat  
  rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto  
  strany mají rozhodující nebo podstatný vliv,
 • strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat  
  podstatný vliv u Společnosti,
 • členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů  
  Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby   
  blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové  
  a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou 
uvedeny v poznámce 12 Transakce se spřízněnými stranami.

2.12.  Leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního  
nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého 
majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rov-
noměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové 
splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou zveřejněny 
v příloze, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.13.  Úrokové náklady 

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.14.  Odložená daň 

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi 
zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich 
daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, 
pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit  
v budoucnosti.

2.15.  Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech  
v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o sku-
tečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 
závěrky došlo k významným událostem představujícím skuteč-
nosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní 
závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.



3. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. ledna 2017

131 361

10 757

 - 15 955 058

0

- 15 812 940

- 125 750

- 10 757

11 825 514

11 689 007

- 4 123 933

(tis. Kč)

Pořizovací cena

Software

Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Celkem

Oprávky

Software

Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Celkem

Zůstatková hodnota

Přírůstky /
přeúčtování

13 374

310

0

22 729

36 413

- 15 936

- 32

375 413

359 445

 

Vyřazení

0

- 154

0

- 13 684

- 13 838

0

 154

0

 154

 

31. prosince 2017

144 735

10 913

- 15 955 058

9 045

- 15 790 365

- 141 686

- 10 635

12 200 927

12 048 606

- 3 741 759

1. ledna 2016

120 330

10 755

- 15 955 058

0

- 15 823 973

- 115 491

- 10 755

11 450 101

 11 323 855

- 4 500 118

(tis. Kč)

Pořizovací cena

Software

Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Celkem

Oprávky

Software

Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

Celkem

Zůstatková hodnota

Přírůstky /
přeúčtování

11 031

2

0

11 031

22 064

- 10 259

- 2

375 413

365 152

 

Vyřazení

0

0

0

- 11 031

- 11 031

0

0

0

0

 

31. prosince 2016

131 361

10 757

 - 15 955 058

0

- 15 812 940

- 125 750

- 10 757

11 825 514

11 689 007

- 4 123 933

33

Položka Vyřazení u Nedokončeného dlouhodobého nehmotného 
majetku představuje přeúčtování (aktivaci) na jednotlivé řádky 
dlouhodobého nehmotného majetku. Výše uvedená položka 
neobsahuje žádné zmařené investice.



4. Dlouhodobý hmotný majetek

1. ledna 2017

251 452

91 424 701

22 307 740

225 794

8 746

313 477

114 531 910

- 47 414 765

- 13 215 118

- 158 831

- 60 788 714

53 743 196

(tis. Kč)

Pořizovací cena

Pozemky

Budovy a stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Celkem

Oprávky

Budovy a stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Celkem

Zůstatková hodnota

Přírůstky /
přeúčtování

8 472

3 352 904

973 149

5

13 938

4 233 519

8 581 987

- 2 165 908

- 802 260

- 13 912

- 2 982 080

Vyřazení

- 304

- 873 799

- 402 153

0

- 13 617

- 4 331 342

- 5 621 215

653 370

402 593

0

1 039 996

 

31. prosince 2017

259 620

93 903 806

22 878 736

225 799

9 067

215 654

117 492 682

- 48 927 303

- 13 614 785

- 172 743

- 62 714 831

54 777 851

1. ledna 2016

240 729

89 352 641

22 296 515

224 902

11 411

306 171

112 432 369

- 46 067 898

- 13 040 144

- 144 303

- 59 252 345

53 180 024

(tis. Kč)

Pořizovací cena

Pozemky

Budovy a stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Celkem

Oprávky

Budovy a stavby

Hmotné movité věci a jejich soubory

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Celkem

Zůstatková hodnota

Přírůstky /
přeúčtování

10 954

3 144 137

618 668

892

17 318

3 777 836

7 569 805

- 2 099 637

- 778 655

- 14 528

- 2 892 820

Vyřazení

- 231

- 1 072 077

- 607 443

0

- 19 983

- 3 770 530

- 5 470 264

752 770

603 681

0

1 356 451

31. prosince 2016

251 452

91 424 701

22 307 740

225 794

8 746

313 477

114 531 910

- 47 414 765

- 13 215 118

- 158 831

- 60 788 714

53 743 196

34
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Položka Vyřazení u Nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku představuje přeúčtování (aktivaci) na jednotlivé řádky 
dlouhodobého hmotného majetku.

Zmařené investice ve výši 2 934 tis. Kč (k 31.prosinci 2016:  
3 123 tis. Kč, jsou obsaženy v položce Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek jako snížení přírůstku této položky. Společnost 
rovněž používá majetek získaný finančním leasingem, který  
je však účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po skončení 
doby leasingu a po převodu vlastnického práva. 

K 31. prosinci 2017 a 2016 nebyly aktivní již žádné leasingové 
smlouvy, všechny leasingové splátky byly zaplaceny.  
K 31. prosinci 2017 a 2016 byla zůstatková hodnota aktiv získa-
ných po skončení smluv o finančním leasingu nulová.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 
2017 jsou vykázány včetně uplatněné daně z přidané hodnoty  
ve výši 873 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 616 tis. Kč).

5. Podíly v ovládaných osobách  
a podíly v účetních jednotkách  

pod podstatným vlivem 

Podíl  
na základním

kapitálu (%)
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31. prosince 2017

Tuzemské

E.ON Telco, s.r.o.

Celkem

Opravná položka

Zůstatková hodnota

* neauditováno 

Pořizovací
cena 

(tis. Kč)

3 400

3 400

3 400

Účetní  
hodnota 
(tis. Kč)

3 400

3 400

0

3 400

Výsledek
hospodaření

v roce 2017* 
(tis. Kč)

- 108

Vlastní 
kapitál*
(tis. Kč)

9 892

Příjem  
z podílů 
na zisku  

v roce 2017 
(tis. Kč)

0

0

Počet
 akcií

Nominální
hodnota 
(tis. Kč)

3 400

3 400

3 400

K datu 1. září 2017 vznikla ve společnosti  
E.ON Česká republika, s. r. o. 100% dceřiná společnost  
E.ON Telco, s.r.o., se základním kapitálem 3 000 tis. Kč.

K datu 14. prosince 2017 došlo k navýšení základního kapitálu 
ve společnosti E.ON Telco, s.r.o., na 10 000 tis. Kč, přičemž Spo-
lečnost vložila do této společnosti peněžitý vklad 3 400 tis. Kč  
a získala 34% finanční podíl.
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6. Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti činily  
k 31. prosinci 2017: 200 694 tis. Kč (k 31. prosinci 2016:  
182 192 tis. Kč).

Jiné pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2017:  
65 tis. Kč (k 31. prosinci 2016 neevidovány).

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá 
splatnost delší než 5 let. 

Společnost neeviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledáv-
ky, které nejsou vykázány v rozvaze. 

Položka Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba  
k 31. prosinci 2017 představuje cash-pooling ve výši  
6 092 919 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 5 380 268 tis. Kč)  
mezi Společností a společností E.ON Česká republika, s. r. o., 

vedený na základě smluv u peněžních ústavů Komerční banka 
a ČSOB. Společnost je prostřednictvím cash-poolingu zapojena 
do skupinového zhodnocení finančních prostředků a financování 
potřeb Společnosti.

Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31. prosinci 2017 jsou vykázá-
ny včetně uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši  
77 180 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 49 052 tis. Kč). 

Jiné pohledávky k 31. prosinci 2017 zahrnují převážně daň  
z přidané hodnoty z přijatých záloh.

Položka Dohadné účty aktivní souvisí především s nevyfakturo-
vanými službami, distribucí plynu a elektrické energie.

Změna opravné položky k pochybným pohledávkám:

2017

128 845

99 493

- 57 618

- 21 422

149 298

(tis. Kč)

Počáteční zůstatek k 1. lednu

Tvorba opravné položky

Zrušení opravné položky

Použití k odpisu pohledávek

Konečný zůstatek k 31. prosinci

2016

143 422

85 578

- 52 700

- 47 455

128 845

Pohledávky ke společnostem ve skupině jsou vykázány  
v poznámce 12.



7. Vlastní kapitál
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Společnost je plně vlastněna společností E.ON Czech Holding AG, 
zapsanou v Německu.

Společnost E.ON SE se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen, 
Spolková republika Německo sestavuje konsolidovanou účetní 
závěrku nejužší a nejširší skupiny účetních jednotek,  
ke které Společnost patří. 

Konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle mateřské 
společnosti. 

Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích  
jako celku a využila možnosti nevytvářet povinně rezervní fond, 
 což zároveň umožňují stanovy/zakladatelské dokumenty Společ-
nosti.

Dne 24. května 2017 valná hromada schválila účetní závěrku 
Společnosti za rok 2016 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016 
ve výši 2 631 804 tis. Kč, jak je znázorněno v Přehledu  
o změnách vlastního kapitálu. 

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost  
rozdělení zisku za rok 2017.

Schválené a vydané akcie:

Počet (tis. ks)

14 430 371

31. prosince 2017

Účetní hodnota (tis. Kč)

14 430 371

Počet (tis. ks)

14 430 371

31. prosince 2016

Účetní hodnota (tis. Kč)

14 430 371Kmenové akcie v hodnotě 1 Kč, 
plně splacené



8. Rezervy

38

Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden  
v poznámce 15 Daň z příjmů.

Zálohy na daň z příjmů ve výši 419 948 tis. Kč zaplacené Spo-
lečností k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016: 345 125 Kč) 
byly započteny s rezervou na daň z příjmů ve výši 663 487 tis. Kč 
vytvořenou k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016:  
472 672 tis. Kč).

Odměny a  
nevyčerpaná  

dovolená

7 597

7 678

- 621

- 5 696

8 958

32 008

- 8 022 

- 20 003

12 941

(tis. Kč)

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2016

Tvorba rezerv

Zrušení rezerv

Použití rezerv

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2016

Tvorba rezerv

Zrušení rezerv

Použití rezerv

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2017

Rezerva na úhradu 
regulovaných  

nákladů výroby  
el. energie

142 756

0

0

0

142 756

0

0

0

142 756

Daň z příjmů  
snížená o zálohy

0

127 547

0

0

127 547

243 539

0

- 127 547

243 539

Celkem

150 353

135 225

- 621

- 5 696

279 261

275 547

- 8 022

- 147 550

399 236

9. Závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší 
než 5 let. 

Krátkodobé přijaté zálohy představují zejména přijaté zálohy 
za distribuci elektřiny a plynu. Přijaté zálohy jsou k 31. prosinci 
2017 vykázány včetně uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši
1 161 648 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 1 121 546 tis. Kč). 

Položka Stát – daňové závazky tvoří především závazek z titulu 
daně z přidané hodnoty ve výši 83 726 tis. Kč  
(k 31. prosinci 2016: 92 755 tis. Kč).

Dohadné účty pasivní představují zejména náklady na distribuční 
náklady elektřiny a plynu a náklady vyplývající ze smluv o posky-
tování služeb (SLA).

Společnost neposkytla žádné věcné záruky, které by nebyly 
vykázány v rozvaze. 

Závazky ke společnostem ve skupině jsou vykázány  
v poznámce 12.
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10. Smluvní a potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných podmíněných  
závazků Společnosti k 31. prosinci 2017 a 2016. 

Společnost neevidovala k 31. prosinci 2017 a 2016 žádné 
smluvní závazky z operativních leasingů.

Společnost eviduje následující smluvní závazky:

31. prosince 2017

1 130 210

6 626 111

7 756 321

(tis. Kč)

Smluvní investiční závazky

Ostatní smluvní závazky včetně nájmů

Smluvní závazky celkem

31. prosince 2016 

3 319 315

6 148 674

9 467 989

Ostatní smluvní závazky Společnosti tvoří především uzavřené 
smlouvy o poskytování provozních distribučních a nedistribuč-
ních služeb se společností E.ON Česká republika, s. r. o.,  
k 31. prosinci 2017 ve výši 2 574 720  tis. Kč  
(k 31. prosinci 2016: 2 946 633 tis. Kč), a dále smlouvy  

související s nákupem služeb pro distribuci elektřiny, z nichž 
nejvyšší podíl tvoří smlouvy uzavřené mezi Společností a společ-
ností ČEPS, a.s., ve výši 3 260 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2016:  
2 600 000 tis. Kč).

2017

17 987 184

1 178 266

71 853

19 237 303

4 708

888 002

7 448

986

20 138 447

(tis. Kč)

Tržby za distribuci elektrické energie

Tržby za distribuci zemního plynu

Ostatní tržby z prodeje vlastních produktů a služeb

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Jiné provozní výnosy

Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční výnosy

Čistý obrat za účetní období

2016

17 196 674

1 111 918

77 896

18 386 488

42 668

871 434

1 209

484

19 302 283

11. Tržby
Tržby lze členit následovně:

Jiné provozní výnosy představují zejména příspěvky na připojení  
k síti a odpis záporného goodwillu.



12. Transakce se spřízněnými stranami

2017

11 540 408

7 448

1 986

11 549 842

653 526

2 978 275

3 608 394

0

80 053

7 320 248

(tis. Kč)

Výnosy

Prodej služeb

Úrokové výnosy

Ostatní výnosy

Celkem

Náklady

Spotřebované nákupy

Nakoupené služby

Pořízení majetku

Úrokové náklady

Ostatní náklady

Celkem

2016

11 289 722

1 209

35 981

11 326 912

792 028

3 285 546

2 901 849

1

51 128

7 030 552

40

V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce  
se spřízněnými stranami. U transakcí, které nebyly uzavřeny  
za běžných tržních podmínek a jejichž pochopení je nutné  

k porozumění celkové finanční situace Společnosti, jsou uvedeny 
doplňující informace o podmínkách uskutečnění těchto  
transakcí.

31. prosince 2017

48 119

5 288 592

6 092 919

11 429 630

5 960 578

5 366 657

593 921

1 500

339

5 962 417

(tis. Kč)

Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů včetně poskytnutých záloh

Dohadné položky a ostatní pohledávky

Poskytnuté zápůjčky a cash-pooling

Celkem

Závazky

Závazky vůči společnostem v konsolidačním celku

Z toho: 

- závazky z obchodních vztahů včetně přijatých záloh

- ostatní závazky a dohadné položky

Ostatní závazky vůči přidruženým společnostem

Dohadné položky vůči ostatním spřízněným osobám 

Celkem

31. prosince 2016

44 082

5 861 555

5 380 268

11 285 905

7 335 781

6 632 861

702 920

0

0

7 335 781

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

Položka Pohledávky z cash-poolingu zahrnuje pohledávky vyplý-
vající ze zavedení korunového cash-poolingu v celkové výši  
6 092 919 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 5 380 268 tis. Kč)  
za společností E.ON Česká republika, s. r. o.
 
Členům představenstva Společnosti, dozorčí rady ani členům 
vedení nebyly k 31. prosinci 2017 a 2016 poskytnuty žádné 
půjčky a zápůjčky. 

Odměna členům představenstva Společnosti činila 6 878 tis. Kč 
(2016: 6 777 tis. Kč). Členům představenstva Společnosti byly 
dále vyplaceny tantiémy ve výši 4 323 tis. Kč  
(2016: 3 754 tis. Kč). 

Členové dozorčí rady nepobírají žádnou odměnu.



Odměny členům orgánů Společnosti

Mzdové náklady členů statutárního orgánu

Mzdové náklady ostatních vedoucích zaměstnanců

Mzdové náklady ostatních zaměstnanců

Náklady na sociální zabezpečení

Ostatní sociální náklady

Osobní náklady celkem

počet

-

-

8

204

212

 
(tis. Kč)

6 878

2 069

10 725

137 739

55 205

5 496

218 112

počet

-

-

2

68

 

70

 
(tis. Kč)

6 777

302

3 267

42 588

18 695

1 565

73 194

20162017

13. Odměna auditorské společnosti 
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14. Zaměstnanci

Členové statutárních orgánů nejsou zaměstnanci Společnosti.

Ostatní vedoucí zaměstnanci zahrnují vedoucí zaměstnance, 
kteří jsou přímo podřízeni členům statutárního orgánu.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány  
v poznámce 12 Transakce se spřízněnými stranami.

Představenstvu Společnosti a dalším vedoucím pracovníkům  
jsou k dispozici služební vozidla.

Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny  
v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti 
E.ON SE.

K datu účetní závěrky Společnost eviduje podepsané smlouvy  
o poskytování operativních služeb SLA (Service Level Agree-
ments) se společnostmi ve skupině E.ON Czech, ze kterých  

vyplývají budoucí pohledávky Společnosti na rok 2018 ve výši 
16 591 tis. Kč (k 31. prosinci 2016 neevidovány) a budoucí 
závazky (uvedeny v poznámce 10).



2017

663 487

18 379

0

- 29

681 837

(tis. Kč)

Splatnou daň (19 %)

Odloženou daň

Dodatečné daňové přiznání

Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání 

Celkem daňový náklad

2016

472 672

- 1 744

168

1 630

472 726

2017

4 141 798

- 757 617

108 142

3 492 323

663 541

54

663 487

419 948

243 539

(tis. Kč)

Zisk před zdaněním

Položky snižující základ daně

Položky zvyšující základ daně

Daňový základ

Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %

Slevy na dani

Splatná daň

Placené zálohy na daň z příjmů

Rezerva na daň z příjmů

2016

3 104 530

- 707 432

90 811

2 487 909 

472 703

31

472 672

345 125

127 547

31. prosince 2017

- 5 592 190

- 55

37 148

1 426

- 5 553 671

(tis. Kč)

Odložený daňový závazek (-) / pohledávka (+) z titulu:

zrychlených daňových odpisů majetku

smluvních pokut a úroků z prodlení

rezerv a opravných položek 

ostatních odčitatelných přechodných rozdílů

Čistý odložený daňový závazek 

31. prosince 2016

- 5 573 680

- 50

37 855

583

- 5 535 292
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15. Daň z příjmů
Daňový náklad zahrnuje:

Splatná daň byla vypočítána následovně:

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 %  
(daňová sazba pro roky 2018 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:



16. Přehled o peněžních tocích
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Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních 
tocích zahrnují:

31. prosince 2017 

6 092 919

41 191

164

6 134 274

(tis. Kč)

Pohledávka z cash-poolingu

Peněžní prostředky na účtech

Peníze - ceniny

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem

31. prosince 2016

5 380 268

17 081

139

5 397 488

17. Následné události

K datu 1. ledna 2018 došlo k přechodu vyčleněné části jmě-
ní související s výstavbou a projektováním distribučních sítí, 
nákupem materiálu a služeb, skladováním a dodáním materiálu, 
realizací výběrových řízení na dodávku  materiálu a služeb  
a řešením neoprávněných odběrů elektřiny a plynu společnosti 

   6. března 2018

   Ing. Zdeněk Bauer     Ing. Marián Kopčík
   předseda představenstva     místopředseda představenstva 

E.ON Česká republika, s. r. o., na Společnost dle projektu rozděle-
ní odštěpením sloučením mezi společností E.ON Česká  
republika, s. r. o., jako rozdělovanou společností a Společností 
jako nástupnickou společností.


