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Mezi největšími společnostmi ze střední Evropy je 74 firem
z ČR s ročním obratem 110,5 miliardy eur
Praha, 7. září 2016 – Celkem 74 českých firem se umístilo v žebříčku CE Top 500,
který už podesáté sestavila podle tržeb v regionu střední a jihovýchodní Evropy a
Ukrajiny společnost Deloitte. Obrat 500 největších společností dosáhl za rok 2015
na 685 miliardy eur, což je přibližně stejně jako předchozí rok. Českým firmám se
meziročně tržby mírně snížily o 1,9 % na 110,5 miliardy eur. Nejúspěšnější firmou
z ČR je už šestý rok po sobě Škoda Auto, která stejně jako loni obsadila celkově
třetí příčku. V první dvacítce jsou ještě další čtyři: ČEZ (7. místo), Agrofert (12.
příčka), RWE Supply & Trading CZ (16. pozice) a Foxconn CZ (20. místo).
„Celkově byl loňský rok úspěšný pro české zástupce v žebříčku největších firem v regionu
seřazených podle tržeb. Nejvíce se dařilo zástupcům energetického a automobilového
průmyslu. Rostly i společnosti zaměřené na oblast e-commerce a IT. Letos se do seznamu
top 500 společností v regionu zařadil jako první český internetový obchod s počítači a
elektronikou Alza.cz. Elektronické obchodování prochází velkým vývojem, a do budoucna
můžeme očekávat, že by se do žebříčku mohly dostat i další e-shopy,“ říká Josef Kotrba,
vedoucí partner Deloitte ČR.
“Za dobrým umístěním českých firem v žebříčku stojí růst domácí poptávky i exportních
zakázek. Díky tři roky trvajícímu trendu klesajících jednotkových mzdových nákladů a
relativně slabému kurzu koruny si české firmy udržely i posílily svou konkurenceschopnost v
evropském a globálním prostředí. Naopak limitem je relativně pomalý hospodářský růst v
zemích EU, které jsou hlavními obchodními partnery ČR,” připomíná David Marek, hlavní
analytik Deloitte ČR.
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Nejúspěšnější zemí je Polsko se 182 společnostmi, které následují Česká republika
(74) a Maďarsko (67).
Česko si připsalo prvenství hned ve dvou odvětvích, konkrétně ve výrobním (Škoda
Auto – celkově v žebříčku CE Top 500 na 3. místě) a technologickém (Foxconn CZ –
celkově 20. pozice).
Prvních pět míst obsadily stejné firmy, jako v roce 2014, a to i přes pokles obratu u
dvou z nich: 1. PKN Orlen (-17,2 %), 2. MOL (-15,6 %), 3. Škoda Auto (+6,3 %), 4.
Jeronimo Martins, 5. PGNiG.
V bankovním sektoru zlepšily své umístění Česká spořitelna, která se z loňské 5.
příčky posunula na třetí, a ČSOB (ze 7. místa na 4.)
Nejvíce firem v žebříčku CE Top 500 je ze spotřebitelského průmyslu (183),
energetiky (133) a výrobního sektoru (126).

Dosavadní výsledky napovídají tomu, že české firmy by v žebříčku měly vykázat dobré
výsledky také za rok 2016: „Letos ekonomika mírně zpomaluje, nicméně podmínky zůstávají
i tak dobré. Většina českých firem z CE Top 500 by měla zaznamenat další nárůst tržeb,“
doplňuje David Marek.
Prvních 20 míst v žebříčku CE Top 500 dle obratu
Pořadí Firma

Země

Obrat

1 PKN Orlen

Polsko

21 108,90

2 MOL

Maďarsko

13 263,10

3 Škoda Auto

Česká republika

11 547,90

4 Jeronimo Martins Polska

Polsko

9 380,20

5 PGNiG

Polsko

8 713,50

6 AUDI Hungaria Motor

Maďarsko

8 337,60

7 ČEZ

Česká republika

7 579,20

8 Volkswagen Slovakia

Slovakia

7 227,50

9 GE Infrastructure CEE

Maďarsko

6 925,90

10 PGE

Polsko

6 820,50

11 Agrokor

Chorvatsko

6 434,50

12 Agrofert

Česká republika

6 129,10

13 Metinvest

Ukrajina

6 108,40

14 Lotos

Polsko

5 426,70

15 Naftogaz of Ukraine

Ukrajina

5 375,80

16 RWE Supply & Trading CZ

Česká republika

5 207,70

17 Kia Motors Slovakia

Slovakia

5 073,40

18 Eurocash

Polsko

4 855,30

19 KGHM

Polsko

4 781,20

20 Foxconn CZ

Česká republika

4 630,20

CE Top 500 – metodologie
Žebříček 500 největších společností CE TOP 500 je sestaven podle konsolidovaných výnosů
společností za fiskální rok 2015 z 18 zemí střední a jihovýchodní Evropy a Ukrajiny.
Vyhodnocení vychází z výnosů, které vykázal konkrétní právní subjekt působící v těchto
oblastech. V případech, kde nebyl k dispozici výnos za fiskální rok 2015, naši analytici použili
vykázaný výnos za rok 2014.
Společnost Deloitte získávala informace prostřednictvím osobního kontaktu s jednotlivými
společnostmi, z výročních zpráv, veřejně dostupných databází, odhadů vycházejících ze
srovnání s výsledky předešlých období a z vlastního průzkumu. V žebříčku nejsou zahrnuty
společnosti, které jsme pro účast oslovili, nicméně nás písemnou či ústní formou informovaly
o tom, že se nechtějí letošního ročníku zúčastnit.
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