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Úvodní slovo předsedy 
představenstva

Vážené dámy a vážení pánové,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti E.ON Distribuce, a.s. za rok 
2016. Při ohlédnutí se za tímto rokem mohu konstatovat, že se jednalo z pohle-
du provozního a ekonomického o úspěšný rok. Společnost dosáhla za uplynulé 
období dobrých hospodářských výsledků. V prvním roce IV. regulační periody 
jsme se snažili využít příznivé podmínky pro naši investiční činnost a mohli tak 
současně dostát zvyšujícím se nárokům regulátora na kvalitu a bezpečnost 
dodávky distribučních služeb.

Nadále jsme insourcingem vybraných činností posílili naši roli při řízení a sprá-
vě distribučních aktiv. S ohledem na zrychlující se vývoj digitálních technologií 
se snažíme digitalizací zákaznických cest zvyšovat zákaznický a uživatelský 
komfort. Ruku v ruce s vývojem digitálních technologií musí jít i kybernetická 
bezpečnost a komplexní ochrana našich provozních systémů, které věnujeme 
maximální pozornost.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim zákazníkům, obchodním partnerům  
za důvěru, kterou nám věnovali v uplynulém roce.

 

 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 2016
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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. Společ-
nost zahájila svou operativní činnost v oblasti energetiky v roce 
2005 a dnes je držitelkou licencí na distribuci elektřiny a plynu, 
které jsou hlavním předmětem jejího podnikání. 

2. Ekonomické výsledky a stav majetku

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek Společnosti před zdaněním dosáhl za rok 
2016 hodnoty 3 104 530 tis.  Kč. Po zdanění vykázala Společ-
nost zisk ve výši 2 631 804 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  
17 196 674 tis. Kč zejména vlivem nižší ceny za použití sítě,  
než bylo plánováno.
Celkové výnosy z distribuce plynu dosáhly 1 111 918 tis. Kč 
vlivem zvýšeného objemu distribuované komodity v důsledku 
poměrně chladného počasí v průběhu závěru roku.

Struktura aktiv a pasiv
Celková hodnota aktiv společnosti k 31. prosinci 2016 dosáhla 
63 843 238 tis. Kč a zvýšila se díky aktivaci investic a zvýše-
nému stavu hotovosti (v rámci cash poolingu). Na straně pasiv 
dosáhla hodnota vlastního kapitálu ke konci roku 2016 celkem 
43 801 973 tis. Kč.

Pořízení a distribuce elektřiny a plynu
Do distribučních soustav bylo pořízeno 14,1TWh elektrické 
energie a 3,4 TWh zemního plynu. 
Objem distribuované elektřiny dosáhl zejména z důvodu dobré 
výkonnosti ekonomiky a chladného počasí v závěru roku 
13,1TWh, čímž byl překročen plán o 699 GWh.
U distribuce plynu byl přeplněn plán o 184 GWh a dosáhl celkem 
3,36 TWh, je to důsledek zejména chladného počasí v závěru 
roku.

Řízení rizik ve společnosti
Rizika i podnikatelské šance jsou ve společnosti centrálně 
monitorovány 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.

2016
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3,4
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a plynu do DS (TWh)

Elektřina
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2015
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a plynu  (TWh)

Elektřina

Plyn

2015

12,8

3,2



3
3. Regulace

Rok 2016 byl pro Společnosti prvním rokem IV. regulační 
periody, která je na jedné straně charakterizována příznivou 
hodnotou WACC dosahující téměř 8 % v obou komoditách elekt-
řina i plyn, na druhé straně Energetický regulační úřad uplatňuje 
zvýšené nároky v oblasti kvality dodávky, nákladové restrikce 
a nákladové kontroly.

4. Provoz a rozvoj distribuční soustavy

V rámci investiční činnosti byla v roce 2016 dokončena řada 
staveb, které budou mít vliv jednak na zvýšení spolehlivosti 
a bezpečnosti dodávky zákazníkům, tak i na samotné řízení 
sítí. Mezi nejvýznamnější patří instalace nového dispečerského 
řídicího systému pro řízení sítí 110 a 22 kV včetně umístění 
dispečerského pracoviště do rekonstruované budovy v areálu 
rozvodny 110 kV na ulici Špitálka v Brně. 
K 31. 12. 2016 připojeno 2 214 MW elektrického výkonu  
ve všech zdrojích, z toho je 1 581 MW obnovitelných zdrojů 
energie s největším podílem FVE ve výši 982 MW. 
Maximálního zatížení elektrické distribuční soustavy v roce 2016 
bylo dosaženo 20. ledna ve výši 2 379 MW.

5. Lidské zdroje

Zaměstnanci
Skutečný celkový roční přepočtený stav zaměstnanců v roce 
2016 činil 70 zaměstnanců. Oproti předchozímu roku 2015 
došlo k nárůstu počtu zaměstnanců Společnosti o 22 zejména 
za účelem posílení řízení rozvoje distribuční soustavy a jejího 
ekonomického řízení.

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
V oblasti ochrany a bezpečnosti práce byly aktivity zaměřeny 
především na realizaci školení v oblasti úrazové a požární preven-
ce. V důsledku těchto aktivit nebyl evidován žádný pracovní úraz.

Integrovaný systém řízení a ochrana životního prostředí
V roce 2016 byl ve Společnosti proveden audit Integrovaného 
systému řízení, v rámci kterého byly úspěšně obhájeny stávající 
certifikáty systému Managementu ochrany životního prostředí 
(ISO 14001) a Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci (OHSAS 18001). Společnost získala zároveň nově certi-
fikát systému Managementu hospodaření s energií  
dle ISO 50001. V oblasti ochrany životního prostředí byla 
Společnost v souladu s právními a jinými požadavky. Nebyl 
zaznamenán žádný incident s významným dopadem na životní 
prostředí.

IT
V oblasti IT podpory obsluhy zákazníků byl v roce 2016 zahájen 
projekt IT unbundlingu, oddělení zákaznických systémů, který 
zásadním způsobem změní IT nastavení ve Společnosti.
Velkou pozornost věnujeme dále digitalizaci distribuce, zejmé-
na pak komunikaci s našimi zákazníky s cílem umožnění plně 
digitální komunikace.

6. 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 
regulačních podmínek byl zahájen projekt „Strategie regulace“, 
jehož výsledkem by mělo být nové optimální nastavení struktury 
distribuce a správy distribučních aktiv. S postupujícím vlivem 
digitálních technologií se stále více zaměřujeme na digitalizaci 
naší zákaznické komunikace a současně plnění požadavků v ob-
lasti jak kybernetické, tak i fyzické bezpečnosti našich provoz-
ních systémů jako integrální součásti bezpečnostního systému 
energetiky v České republice. 

7. 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
V závěru roku 2016 došlo rozhodnutím představenstva a dozorčí 
rady s účinností od 1.1.2017 k insourcingu vybraných útvarů  
ze společnosti E.ON Česká republika Supervize distribuce, Dispe-
čerské řízení a Síťový management a jejich začlení do organizační 
struktury Společnosti.

2016

70

Rok

Počet zaměstnanců

2015

48

   V Brně, dne 24. května 2017
   Za představenstvo E.ON Distribuce, a.s.:

 

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



Zpráva o vztazích
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích

za účetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016

• Struktura vztahů 

• Ovládaná osoba a její úloha v koncernu 

• Ovládající osoba a způsob a prostředky ovládání 

• Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

• Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou 
a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými 

• Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby 
nebo jí ovládaných osob 

• Posouzení újmy a jejího vyrovnání 

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

• Důvěrnost informací 

• Závěr
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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 korpo-
racích), 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, 37001 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 2016 
do 31. prosince 2016 („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 řídící 
osobou je E.ON SE se sídlem Brüsseler Platz 1, 45131 Essen.

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

Všechny společnosti ovládající a ovládané jednají ve shodě v sou-
ladu 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, 37001 
České Budějovice, identifikační číslo 280 85 400, zapsaná v ob-
chodním 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 Společ-
nosti.

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 
období uzavřeny smlouvy, či se kterými je Společnost ve smluv-
ním 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.
  Uniper Trend, s.r.o.
  E.ON Servisní, s.r.o.
  E.ON Business Services GmbH
  E.ON SE
  Teplárna Tábor, a.s.
  Local Energies, a.s.1
  E.ON Beteiligungen GmbH
  E.ON Czech Holding AG

  1 S účinností od 10.1.2017 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 ovlá-
dající osobou, které byly během sledovaného účetního období 
platné, jsou uvedeny níže:

Společnost

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

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

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

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

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

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

Druh smlouvy

Nájemní smlouva ve znění dodatku
č. 7

Dohoda o poskytování víceúrovňového 
flexi on-line cashpoolingu reálného 
oboustranného pro ekonomicky spjatou 
skupinu ve znění dodatku č. 2

Dohoda o likviditě

Smlouva o poskytování služeb ve
znění dodatku č. 1

36 Smluv o připojení ve znění
pozdějších dodatků

Nájemní smlouva ve znění dodatku č. 1

Předmět plnění

Nájem nebytových prostor

Poskytování cash-poolingu

Zapojení do cash-poolingu

Podmínky poskytování služeb v oblasti 
telekomunikační infrastruktury

Připojení odběrného místa k DS

Nájem bytů

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

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

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

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)

Smlouva o poskytování služeb ve znění 
dodatku č. 1

Smlouva o nájmu

Pojistná smlouva ve znění změn
provedených v roce 2016

2 x smlouvy o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Pojistná smlouva

Smlouva o poskytování služeb 
OPEX NEDISTRIBUČNÍ

Smlouva o poskytování služeb 
OPEX DISTRIBUČNÍ

Smlouva o poskytování služeb 
CAPEX

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva

Rámcová smlouva o poskytování služeb  
v rámci projektu IT Unbundling

Podmínky poskytování služeb v oblasti 
hromadného tisku dokumentů

Nájem sdělovacích přenosových
tras

Pojištění velkého pojistného rizika
v neživotním pojištění

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 smlouvou v příloze č. 1 
specifikovaných služeb

Poskytování smlouvou v příloze č. 1 
specifikovaných služeb

Poskytování smlouvou v příloze č. 1 
specifikovaných služeb

Nájem ve smlouvě 
specifikovaných pozemků

Nájem bytů

Úprava práv a povinností smluvních stran 
při poskytování služeb v souvislosti  
s projektem IT Unbundling
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E.ON Česká republika, s.r.o.
(převodce)

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

E.ON Energie, a.s.
(pronajímatel)

E.ON Energie, a.s.
(prodávající)

E.ON Energie, a.s.
(uživatel)

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)

E.ON Energie, a.s. 
(prodávající)

E.ON Energie, a.s. 
(podnájemce)

Jihočeská plynárenská, a.s. 
(žadatel)

Uniper Trend s.r.o. 
(účastník smlouvy)

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

E.ON Servisní, s.r.o. 
(nájemce)

E.ON Servisní, s. r. o. 
(žadatel)

E.ON Business Services GmbH 
(člen skupiny)

Smlouva o převodu majetku a činností 
a úkolů zaměstnavatele a přechodu 
souvisejících zaměstnanců

Smlouva o postoupení souboru pohledávek

3 x nájemní smlouvy ve znění pozdějších 
dodatků

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

3 x smlouvy o poskytování a využívání 
elektronických služeb ve znění pozdějších 
dodatků

Smlouva o poskytnutí služby pro rok 
2016 (NK 21-106)

2 x smlouva o spolupráci (nahrazující se)

309 x smlouvy o dodávkách elektřiny

69 x smlouvy o připojení odběrného 
plynového nebo elektrického zařízení k DS

62 x smlouvy o zajištění služby distribuční 
soustavy

Smlouva o spolupráci

3x rámcové smlouvy o zajištění služeb 
distribuční soustavy

Kupní smlouva

Smlouva o podnájmu

Smlouva o připojení odběratele 
k distribuční soustavě

Smlouva o spolupráci

2x smlouvy o spolupráci

Smlouva o nájmu

Smlouva o připojení

BLA smlouva a jedna příloha ve znění 
dodatku č. 2

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

Postoupení ve smlouvě specifikovaných 
pohledávek z postupitele společnosti E.ON 
Česká republika, s.r.o., na postupníka, 
společnost E.ON Distribuce, a.s.

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 PDS

Poskytování služeb specifikovaných  
ve smlouvě

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 a odběr.

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 apředávacích míst zákazníků 
E.ON Energie, a.s.

Prodej pozemků v Zahájí  
u Hluboké nad Vltavou

Podnájem budovy transformační stanice

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

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

Dočasné přenechání transformátoru 
nájemci

Připojení zařízení k DS

Smluvní podmínky poskytování služeb 
v oblasti financí a lidských zdrojů 
a následná změna smluvních podmínek
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E.ON SE 
(poskytovatel)

E.ON SE 
(poskytovatel)

Teplárna Tábor, a.s. 
(zákazník)

Teplárna Tábor, a.s. 
(Pronajímatel)

Teplárna Tábor, a.s. 
(nájemce)

Teplárna Tábor, a.s. 
(účastník smlouvy)

Local Energies, a.s. 
(zákazník)

Local Energies, a.s. 
(žadatel)

Local Energies, a.s. 
(nájemce)

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

Smlouva o zpracování údajů

2 smlouvy o připojení

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva

Smlouva o spolupráci

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

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

Nájemní smlouva

Poskytování služeb a ochrana dat

Poskytnutí údajů za účelem plnění 
personální politiky

Připojení odběrného zařízení

Nájem části objektu

Nájem skladový ploch (ukončena uplynutím 
výpovědní doby k 31. březnu 2016)

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

Distribuce elektřiny

Připojení k DS

Nájem zařízení DS ECD v lokalitě 
Malenovice TRNÍ

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 2015 vydané v roce 2016.
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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 o označeny
v sekci 5 této zprávy. Pokud jde o další učiněná jednání, pak 
v průběhu sledovaného účetního období neučinila ovládaná oso-
ba 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 závěr-
ky k 31. prosinci 2015 vydané dne 24. června 2016.

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 ovlá-
dající 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  
  unbundliugu 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 sku-
tečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, 
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 obchodní-
ho 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 20. března 2017.

   V Českých Budějovicích dne 20. března 2017

   Představenstvo ovládané osoby E.ON Distribuce, a.s.:

 

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



Zpráva o vztazích mezi propojenými 
osobami – příloha

Příloha č. 1 – strana 1 stav k 31. 12. 2016

E.ON SE

E.ON 
Beteiligungen 
GmbH

E.ON 
Czech Holding 
AG

viz strana 2

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.

Local Energies, 
a.s.

10



Příloha č. 1 – strana 2 stav k 31. 12. 2016

E.ON Beteiligungen GmbH

viz strana 3Uniper SE

Uniper  
Beteiligung 
GmbH

Uniper Holding 
GmbH

Uniper Global 
Commodities 
SE

Uniper Trend 
s.r.o.

Teplárna  
Tábor a.s.
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E.ON SE není již od 31.12.2016 ovládající osobou UNIPER Group, 
kdy se E.ON SE vzdal svých ovládacích práv na Uniper SE.



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 Business 
Services Czech 
Republic s.r.o.
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Příloha č. 1 – strana 3 stav k 31. 12. 2016



Zpráva dozorčí rady
E.ON Distribuce, a.s., za rok 2016

13

Dozorčí rada společnosti E.ON Distribuce, a.s. zasedala v roce 
2016 celkem dvakrát, a to 6. června a 5. prosince. V souladu 
se stanovami společnosti a dalšími obecně závaznými předpisy 
kontrolovala činnost společnosti a výkon působnosti představen-
stva. Na svých zasedáních byla dozorčí rada průběžně informo-
vána o důležitých událostech ve společnosti. Předseda dozorčí 
rady byl v kontaktu se společností i mimo uvedená zasedání a byl 
průběžně informován o aktuální hospodářské situaci a jejím stra-
tegickém vývoji. Dozorčí radě byly tímto dány podmínky, které jí 
umožnily plnit předepsané funkce během celého roku 2016.

Dozorčí rada na svých zasedáních kromě standardních záležitostí 
projednala a schválila několik významných investičních projektů 
týkajících se celkové nebo částečné rekonstrukce a moderniza-
ce distribučních sítí a rozvoden včetně projektu implementace 
smartmeteringové technologie AMM. Dozorčí rada dále schválila 
organizační změnu ve společnosti, a to formou insourcingu 
vybraných útvarů společnosti E.ON Česká republika Supervize 
distribuce, Dispečerské řízení a Síťový management a jejich 
následné začlení do společnosti. V závěru roku projednala 
a schválila dozorčí rada střednědobý plán na roky 2017 – 2019 
a jednotlivé roční plány na rok 2017. 

Dozorčí rada ve smyslu stanov společnosti a zákona o obchod-
ních korporacích přezkoumala a odsouhlasila řádnou účetní 
závěrku za rok 2016. 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 2016. Účetnic-
tví je ve společnosti vedeno v souladu s odpovídajícími právními 
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 2017

 

  

   Lorenz Pronnet
   předseda dozorčí rady
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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 2016

• Rozvaha 

• Výkaz zisku a ztráty 

• Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2016 

• Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2016 

• Všeobecné informace 

• Účetní postupy 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

• Dlouhodobý hmotný majetek 

• Pohledávky 

• Vlastní kapitál 

• Rezervy 

• Závazky 

• Smluvní a potenciální závazky 

• Tržby 

• Transakce se spřízněnými stranami 

• Zaměstnanci 

• Odměna auditorské společnosti 

• 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 2016
Datum sestavení účetní uzávěrky:  28. února 2017

označení

a

B.

B. I.

B. I. 2.

      B. I. 2. 1.

      B. I. 2. 2.

B. I. 3.

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.

31. 12. 2015

netto

4

60 316 290

48 679 906

-4 500 118

4 839 

4 839 

0 

-4 504 957 

53 180 024 

43 525 472 

240 729 

43 284 743 

9 256 371 

80 599 

80 599 

317 582 

11 411 

306 171 

31. 12. 2016

netto

3

63 843 238

49 619 263

-4 123 933

5 611 

5 611 

0 

-4 129 544 

53 743 196 

44 261 388 

251 452 

44 009 936 

9 092 622 

66 963 

66 963 

322 223 

8 746 

313 477 

korekce

2

-49 228 552

-49 099 707

11 689 007

-136 507 

-125 750 

-10 757 

11 825 514 

-60 788 714 

-47 414 765 

0 

-47 414 765 

-13 215 118 

-158 831 

-158 831 

0 

0 

0 

brutto

1

113 071 790

98 718 970

-15 812 940

142 118 

131 361 

10 757 

-15 955 058 

114 531 910 

91 676 153 

251 452 

91 424 701 

22 307 740 

225 794 

225 794 

322 223 

8 746 

313 477 

řádek

c

001

003

004

006

007

008

009

014

015

016

017

018

020

023

024

025

026

AKTIVA

b

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná práva

      Software

      Ostatní ocenitelná práva

Goodwill

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

Rozvaha
(v celých tisících Kč)

18



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.

11 633 532 

11 619 811 

303 

190 

113 

113 

11 619 508 

55 667 

2 549 372 

9 014 469 

410 276 

359 782 

7 123 180 

1 121 231 

13 721 

198 

13 523 

2 852 

2 852 

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 

-128 845 

-128 845 

0 

0 

0 

0 

-128 845 

-128 845 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 349 491 

14 332 271 

208 

22 

186 

186 

14 332 063 

230 370 

5 380 268 

8 721 425 

236 

337 435 

7 261 915 

1 121 839 

17 220 

139 

17 081 

3 329 

3 329 

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. 2016

5

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 

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. 2015

6

60 316 290 

42 454 512 

14 430 371 

14 430 371 

1 243 830 

1 243 830 

1 243 830 

297 

297 

24 647 713 

24 647 713 

2 132 301 

14 099 349 

150 353 

0 

150 353 

13 948 996 

5 537 036 

5 537 036 

8 411 960 

6 460 232 

244 715 

1 707 013 

2 023 

1 121 

60 414 

1 558 488 

84 967 

3 762 429 

3 762 429 

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 2016        
Datum sestavení účetní uzávěrky:  28. února 2017 

2016

1

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 

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.

*

2015

2

18 907 468 

14 316 482 

841 548 

13 474 934 

0 

61 758 

45 053 

16 705 

15 606 

1 099 

2 856 055 

2 822 250 

2 822 250 

33 805 

894 969 

5 376 

0 

889 593 

57 268 

2 101 

0 

1 975 

3 480 

49 712 

2 510 874 

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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1 209 

1 209 

0 

54 

0 

54 

484 

756 

883 

3 104 530 

472 726 

474 470 

-1 744 

2 631 804 

2 631 804 

19 302 283 

VI.

VI. 1.

VI. 2.

J.

J. 1.

J. 2.

VII.

K.

*

**

L.

L. 1.

L. 2.

**

***

1 273 

1 199 

74 

44 

1 

43 

16 

314 

931 

2 511 805 

379 504 

364 126 

15 378 

2 132 301 

2 132 301 

19 803 726 

39

40

41

43

44

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

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Nákladové úroky a podobné náklady

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

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.

22



Statutární 
a ostatní

fondy

467

0

750

- 920

0

0

0

297

0

1 300

- 1 208

0

0

0

0

389

(tis. Kč)

Zůstatek k 1. lednu 2015

Převod nerozděleného zisku

Příděl do statutárních a ostatních fondů

Použití statutárních a ostatních fondů

Odměny členům statutárního orgánu 

Vyplacené podíly na zisku 

Výsledek hospodaření za účetní období

Zůstatek k 31. prosinci 2015

Převod nerozděleného zisku

Příděl do statutárních a ostatních fondů

Použití statutárních a ostatních fondů

Odměny členům statutárního orgánu 

Vyplacené podíly na zisku 

Výsledek hospodaření za účetní období

Zaokrouhlení

Zůstatek k 31. prosinci 2016

Základní
kapitál

14 430 371

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

1 243 830

0

0

0

0

0

0

0

1 243 830

Nerozdělený
zisk

23 129 341

1 518 372

0

0

0

0

0

24 647 713

847 867

0

0

0

0

0

- 1

25 495 579

Výsledek 
hospodaření 

běžného
 období

2 103 099

- 1 518 372

- 750

0

- 3 977

- 580 000

2 132 301

2 132 301

- 847 867

- 1 300

0

- 3 753

- 1 279 381

2 631 804

0

2 631 804

Celkem

40 907 108

0

0

- 920

- 3 977

- 580 000

2 132 301

42 454 512

0

0

- 1 208

- 3 753

- 1 279 381

2 631 804

- 1

43 801 973

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2016
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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***

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

- 54

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

 

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

2015

2 511 805

2 499 628

2 446 837

37 285

- 3 275

- 1 229

20 010

5 011 433

89 454

167 067

- 77 613

5 100 887

- 211

1 273

- 100 578

5 001 371

- 3 795 909

5 376

- 3 790 533

- 584 897

- 920

 - 583 977

 - 584 897

625 941

1 937 152

 2 563 093

 

Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2016
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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 souvislosti s realizací fúze splynutím bez likvidace zanikajících 
společností E.ON Distribuce, a.s. (IČO 260 78 198) a JČP Distri-
buce, 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 Společ-
nosti je distribuce 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 specific-
kých pouze pro distribuční soustavu, tak i služeb běžného typu 
jako je např. zajištění infrastruktury IT a TK (informační tech-
nologie a telekomunikace), služeb fakturace, služeb mzdového 
účetnictví, účetnictví, služeb call centra, služeb dopravy, proná-
jmu 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 stano-
vený roční objem realizovaných investic s tím, že měsíčně jsou 
fakturovány ukončené investiční akce v daném měsíci. Jedná se 
o pořízení investice (aktiva).

Složení představenstva k 31. prosinci 2016 a k 31. prosinci 
2015 bylo následující: 

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

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2016 a k 31. prosinci 2015 
bylo následující:

Jméno    
 
Lorenz Pronnet
Michael Fehn
Radek Lucký
Josef Havel

Společnost je členěna následujícím způsobem:

 • rozvoj a technické plánování,
 • řízení služeb pro distribuci,
 • regulace a obsluha účastníků trhu,
 • řízení bezpečnosti a distribučního IT.

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.

 Funkce

 předseda
 místopředseda 

člen

 Funkce

 předseda
místopředseda

 člen
 člen



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. Srovnatelné údaje

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí 
vyhlášky platné od 1. ledna 2016 došlo ke změně vykazování 
položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatel-
nosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 reklasifikovány 
v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 
„Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“.

2.3. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok 
a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován 
za dlouhodobý nehmotný majetek. 

Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích 
cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením 
související. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovno-
měrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti 
následujícím způsobem:

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmot-
ného majetku aktualizován na základě změn očekávané 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 sníženým o závazky. Záporný goodwill se odpisoval
do 31. prosince 2010 rovnoměrně po dobu 60 měsíců od roz-
hodného 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. 

Předpokládaná doba životnosti

3 roky

4 roky

4 roky

Dlouhodobý nehmotný majetek

Software 

Ocenitelná práva

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
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2.4. Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok 
a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován 
za dlouhodobý 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 hmotný majetek je prvotně vykázán 
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady 
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 hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se ne-
odpisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě 
jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného 
majetku aktualizován na základě změn očekávané doby život-
nosti.

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.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku 
se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého 
hmotného majetku přesahující 40 tis. Kč 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.

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
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2.5. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o oprav-
nou 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.

2.6. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a pe-
něžních 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 
známou 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. Pohledáv-
ka 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 považován za Peníze 
a peněžní ekvivalenty.

Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím 
nepřímé metody.

2.7. 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 ci-
zích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným 
Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové 
zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků 
jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 
 
Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlou-
hodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně 
a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kurzem 
zveřejněným 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.

2.8. 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 rozvahy Jiný výsledek 
hospodaření minulých let.

2.9. 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 příjmu. Pokud zálohy na daň z příjmů 
převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako 
krátkodobá pohledávka.

5 %
20 %
50 %

100 %
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2.10.  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.

2.11.  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 sousedních distribučních 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 vycházejí ze skutečného distribuovaného množství za pří-
slušné 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 plat-
ném 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 každé-
ho zákazníka a očekávané odběrové křivce a je oceněna ve vazbě 
na platné cenové výměry ERÚ pro dané kategorie zákazníků. 
Výnosy za dodanou a ještě nevyfakturovanou elektřinu jsou vy-
kázány v souladu s výpočtem, který je založen na simulaci faktur 
všech odběrných míst MOO a MOP. Tato simulace je standardní 
součástí zákaznického informačního systému.

Distribuční služby provozovatele distribuční sítě plynu jsou od 
července 2012 fakturovány v kategorii odběratelů domácnosti 
(DO) a maloodběr (MO) jednou ročně dle příslušných cyklů a na 
základě provedených odečtů (před červencem 2012 fakturace 
probíhala ročně vždy ke konci kalendářního roku na základě pro-
vedených 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.

2.12.  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 11 Transakce se spřízněnými stranami.
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2.13.  Leasing

Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo ope-
rativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. 
Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně  
po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, 
které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze 
k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze.

2.14.  Úrokové náklady 

Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů.

2.15.  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.

2.16.  Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v pří-
padě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnos-
tech, 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 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

1. ledna 2015

116 714

10 755

 - 15 955 058

0

- 15 827 589

- 113 062

- 10 755

 11 074 688

 10 950 871

- 4 876 718

(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

3 616

0

0

3 616

7 232

- 2 429

0

 375 413

372 984

 

Vyřazení

0

0

0

- 3 616

- 3 616

0

0

0

0

 

31. prosince 2015

120 330

10 755

- 15 955 058

0

- 15 823 973

- 115 491

- 10 755

11 450 101

 11 323 855

- 4 500 118
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Položka Vyřazení u Nedokončeného dlouhodobého nehmotného 
majetku přeúčtování (aktivaci) na jednotlivé řádky dlouhodobého 
nehmotného majetku. Výše uvědená položka neobsahuje žádné 
zmařené investice.



4. Dlouhodobý hmotný majetek

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

1. ledna 2015

229 210

87 198 747

22 036 408

225 450

4 775

112 411

109 807 001

- 44 713 302

- 12 753 475

- 130 571

- 57 597 348

52 209 653

(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

11 768

3 169 723

734 085

0

16 566

4 097 695

8 029 837

- 2 052 493

- 761 320

- 13 899

- 2 827 712

Vyřazení

- 249

- 1 015 829

- 473 978

- 548

- 9 930

- 3 903 935

- 5 404 469

697 897

474 651

167

1 172 715

31. prosince 2015

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

Výše uvedená položka obsahuje rovněž zmařené investice, jejichž 
výše byla k 31. prosinci 2016: 3 123 tis. Kč  
(k 31. prosinci 2015: 8 407 tis. Kč).

Společnost rovněž používá majetek získaný finančním leasin-
gem, který je však účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až 

po skončení doby leasingu a po převodu vlastnického práva. 

K 31. prosinci 2016 a 2015 nebyly aktivní již žádné leasingové 
smlouvy, všechny leasingové splátky byly zaplaceny.  
K 31. prosinci 2016 a 2015 byla zůstatková hodnota aktiv získa-
ných po skončení smluv o finančním leasingu nulová.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 
2016 jsou vykázány včetně uplatněné daně z přidané hodnoty  
ve výši 616 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 445 tis. Kč).

5. Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti činily  
k 31. prosinci 2016: 182 192 tis. Kč  
(k 31. prosinci 2015: 195 828 tis. Kč).

Jiné pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2016: 0 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2015: 2 tis. Kč).

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. pro-
sinci 2016 představuje cash-pooling ve výši 5 380 268 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2015: 2 549 372 tis. Kč) mezi Společností a spo-
lečností E.ON Česká republika, s.r.o., vedený na základě smluv 

u peněžních ústavů Komerční banka a ČSOB. Společnost je pro-
střednictvím cash-poolingu zapojena do skupinového zhodnoce-
ní finančních prostředků a financování potřeb Společnosti.

Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31. prosinci 2016 jsou vykázá-
ny včetně uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši  
49 052 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 62 100 tis. Kč). 

Jiné pohledávky k 31. prosinci 2016 zahrnují převážně daň z při-
dané 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:

2016

143 422

85 578

- 52 700

- 47 455

128 845

(tis. Kč)

Počáteční zůstatek k 1. lednu

Tvorba opravné položky

Zrušení opravné položky

Použití k odpisu pohledávek

Konečný zůstatek k 31. prosinci

2015

109 617

108 388

- 54 572

- 20 011

143 422



6. 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 i 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 Společnosti.

Dne 24. června 2016 valná hromada schválila účetní závěrku 
Společnosti za rok 2015 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015 
ve výši 2 132 301 tis. Kč, jak je znázorněno v Přehledu o změ-
nách vlastního kapitálu.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhla Společnost rozdě-
lení zisku za rok 2016.

Schválené a vydané akcie:

Počet (tis. ks)

14 430 371

31. prosince 2016

Účetní hodnota (tis. Kč)

14 430 371

Počet (tis. ks)

14 430 371

31. prosince 2015

Účetní hodnota (tis. Kč)

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



7. Rezervy
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Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden  
v poznámce 14 Daň z příjmů.

Zálohy na daň z příjmu ve výši 345 125 tis. Kč zaplacené Společ-
ností k 31. prosinci 2016 (k 31. prosinci 2015: 775 666 tis. Kč) 
byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 472 672 tis. Kč 
vytvořenou k 31. prosinci 2016  
(k 31. prosinci 2015: 365 623 tis. Kč).

Odměny a  
nevyčerpaná  

dovolená

4 118

7 598

- 24

- 4 094

- 1

7 597

7 678

- 621

- 5 696

8 958

(tis. Kč)

Počáteční zůstatek k 1. lednu 2015

Tvorba rezerv

Zrušení rezerv

Použití rezerv

Zaokrouhlení

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2015

Tvorba rezerv

Zrušení rezerv

Použití rezerv

Konečný zůstatek k 31. prosinci 2016

Rezerva na úhradu 
regulovaných  

nákladů výroby  
el. energie

142 756

0

0

0

0

142 756

0

0

0

142 756

Daň z příjmů  
snížená o zálohy

0

0

0

0

0

0

127 547

0

0

127 547

Celkem

146 874

7 598

- 24

- 4 094

- 1

150 353

135 225

- 621

- 5 696

279 261

8. 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 
2016 vykázány včetně uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši
1 121 546 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 1 121 076 tis. Kč). 

Položka Stát – daňové závazky tvoří především závazek z titulu 
daně z přidané hodnoty ve výši 92 755 tis. Kč  
(k 31. prosinci 2015: 59 995 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.
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9. Smluvní a potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závaz-
ků Společnosti k 31. prosinci 2016 a 2015.

Společnost neevidovala k 31. prosinci 2016 a 2015 žádné 
smluvní závazky z operativních leasingů.

Společnost eviduje následující smluvní závazky:

31. prosince 2016

3 319 315

6 148 674

9 467 989

(tis. Kč)

Smluvní investiční závazky

Ostatní smluvní závazky včetně nájmů

Smluvní závazky celkem

31. prosince 2015 

3 206 726

6 411 049

9 617 775

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 2016 ve výši 2 946 633 tis. Kč 
(k 31. prosinci 2015: 3 175 284 tis. Kč).

A dále smlouvy související s nákupem služeb pro distribuci elek-
třiny. Nejvyšší podíl tvoří smlouvy uzavřené mezi Společností 
a společností ČEPS a.s., ve výši 2 600 000 tis Kč  
(k 31. prosinci 2015: 2 620 000 tis. Kč).

2016

17 196 674

1 111 918

77 896

18 386 488

42 668

871 434

1 209

484

19 302 283

(tis. Kč)

Tržby za distribuci elektrické energie

Tržby za distribuci zemního plynu

Ostatní tržby z prodeje vlastních produktů a služeb

Tržby za prodej výrobků a služeb 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Jiné provozní výnosy

Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční výnosy

Čistý obrat za účetní období

2015

17 848 628

971 923

86 917

18 907 468

5 376

889 593

1 273

16

19 803 726

10. Tržby
Tržby lze členit následovně:

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



11. Transakce se spřízněnými stranami

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

(tis. Kč)

Výnosy

Prodej služeb

Úrokové výnosy

Ostatní výnosy

Celkem

Náklady

Spotřebované nákupy

Nakoupené služby

Pořízení majetku

Úrokové náklady

Ostatní náklady

Celkem

2015

11 390 759

1 199

8 178

11 400 136

840 235

3 507 220

3 360 075

1

15 895

7 723 426
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V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se 
spřízněnými stranami. U transakcí, které nebyly uzavřeny za běž-
ných tržních podmínek a jejichž pochopení je nutné k porozumění 

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

31. prosince 2016

44 082

5 861 555

5 380 268

11 285 905

7 335 781

6 632 861

702 920

7 335 781

(tis. Kč)

Pohledávky

Pohledávky z obchodních vztahů

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

Celkem

31. prosince 2015

79 645

5 731 119

2 549 372

8 360 136

5 328 428

4 690 554

637 874

5 328 428

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

Položka Pohledávky z Cash-poolingu zahrnuje pohledávky vyplý-
vající ze zavedení korunového cash-poolingu v celkové výši  
5 380 268 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 2 549 372 tis. Kč)  
za společností E.ON Česká republika s.r.o.

Členům představenstva Společnosti, dozorčí rady ani členům 
vedení nebyly v roce 2016 a 2015 poskytnuty žádné půjčky  
a zápůjčky.

Odměna členům představenstva Společnosti činila 6 777 tis. Kč 
(2015: 6 639 tis. Kč). Členům představenstva Společnosti byly 
dále vyplaceny tantiémy ve výši 3 754 tis. Kč  
(2015: 3 977 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

-

-

2

68

-

-

70

Mzdové náklady
(tis. Kč)

6 777

302

3 267

42 588

18 695

1 565

73 194

počet

-

-

3

45

-

-

48

Mzdové náklady
(tis. Kč)

6 639

1 606

3 432

33 376

15 606

1 099

61 758

20152016

13. Odměna auditorské společnosti 
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12. Zaměstnanci

Členové statutárních orgánů nejsou zaměstnanci Společnosti.

Ostatní vedoucí zaměstnance zahrnuje vedoucí zaměstnance, 
kteří jsou přímo podřízeni členům představenstva.

Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány  
v poznámce 11 Transakce se spřízněnými stranami.

Informace o odměně auditorské společnosti  
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. jsou uvedeny v příloze 
konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti E.ON SE.



2016

472 672

- 1 744

168

1 630

472 726

(tis. Kč)

Splatná daň 

Odložená daň

Dodatečné daňové přiznání

Úprava daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání

Daňový náklad celkem

2015

365 623

15 378

409

- 1 906

379 504

2016

3 104 530

- 707 432

90 811

2 487 909 

472 703

31

472 672

345 125

127 547

(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

2015

2 511 805

- 709 516

122 042

1 924 331

365 623

0

365 623

775 666

- 410 043

31. prosince 2016

- 5 573 680

- 50

- 5 573 730

37 855

583

38 438

- 5 535 292

(tis. Kč)

Odložený daňový závazek z titulu: 

zrychlených daňových odpisů majetku

smluvních pokut a úroků z prodlení

Odložený daňový závazek celkem

Odložená daňová pohledávka z titulu:

rezerv a opravných položek 

ostatních odčitatelných přechodných rozdílů

Odložená daňová pohledávka celkem

Čistý odložený daňový závazek 

31. prosince 2015

- 5 567 828

- 25

- 5 567 853

30 200

617

30 817

- 5 537 036
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14. Daň z příjmů
Daňový náklad lze analyzovat následovně:

Splatná daň byla vypočítána následovně:

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % 
(daňová sazba pro roky 2015 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:



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

31. prosince 2016

5 380 268

17 081

139

5 397 488

(tis. Kč)

Pohledávka z Cash-poolingu

Peněžní prostředky na účtech

Peníze - ceniny

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem

31. prosince 2015

2 549 372

13 523

198

2 563 093

16. Následné události

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 

   28. února 2017

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

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


