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Anotace 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení finanční situace vybraného podniku. 

Poté byly navrhnuty doporučení a opatření, která by mohly vézt ke zlepšení finančního 

zdraví.  

V práci bude nejprve představena společnost Třinecké železárny, a. s., která se 

zabývá výrobou ocelových dlouhých válcovaných výrobků. V teoretické části byly 

objasněny metody a nástroje finanční analýzy a poté použity v praktické části na vybraný 

podnik. Jako metody pro zjištění finančního zdraví jsem zvolila vertikální a horizontální 

analýzu, analýzu poměrových ukazatelů, pyramidální rozklad rentability vlastního 

kapitálu, bankrotní a bonitní modely.  

Klíčová slova: 

Vertikální analýza, horizontální analýza, poměrové ukazatele, Du Pont pyramidální 

rozklad, finanční analýza 

Summary 

The aim of this thesis is to assess the financial situation of the chosen company. 

Then there are designed the recommendations and measurements that will lead to the 

improvement of financial health in the thesis.  

The thesis introduces firstly Třinecké Iron Works, Inc., which is engaged in the 

production of long-rolled steel products. The theoretical part will explain the methods and 

tools of financial analysis and then these methods will be used in the practical part of the 

selected company. As a method to determine the financial health I chose the vertical and 

horizontal analysis, analysis of financial ratios, pyramidal decomposition of return on 

equity, bankruptcy and credibility models. 

Keywords: 

Vertical analysis, horizontal analysis, ratios, Du Pont pyramid decomposition, financial 

analysis 
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1 ÚVOD 

Cílem mé diplomové práce je vypracování finanční analýzy společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s. (dále jen TŽ). Hodnocení finančního zdraví bylo provedeno z pohledu 

externího uživatele. Finanční analýza byla zvolena pro širokou možnost praktického 

využití, názornosti a konkrétnosti. TŽ byla vybrána především kvůli velmi dlouhé historii, 

a také kvůli stabilnímu postavení, které si stále udržuje v průmyslu. Z důvodu dostupnosti 

firmy nebyl problém s konzultací. 

Podklady pro finanční analýzu jsou výroční zprávy společnosti z let 2008 – 2012, a to 

především rozvaha a výkaz zisku a ztrát. Zjištěné informace byly konzultovány 

s pracovníkem TŽ. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 se začala projevovat globální 

finanční krize, byly výsledky roku 2009 a 2010 zjištěním, jak se dokáže společnost 

vypořádat s vnějšími vlivy. Práce byla rozdělena na čtyři části.  

První část se zabývá představením společnosti TŽ včetně historie a současnosti. 

Ve druhé části byla zkoumána podstata finanční analýzy, její uživatele, zdroje, a postupy 

zpracování. Dále byly vysvětleny jednotlivé postupy finanční analýzy, pyramidální rozklad 

rentability vlastního kapitálu, bankrotní a bonitní modely.  

V další části nejprve finanční výkazy byly podrobeny vertikální a horizontální 

analýze. Poté byla zkoumána finanční a ekonomická situaci pomocí ukazatelů a modelů, 

které jsem popsala ve druhé kapitole. Hodnoceny byly především ukazatele likvidity, 

rentability, aktivity, stability a zadluženosti. Bližší zaměření bylo na ukazatel rentability 

vlastního kapitálu, který lze rozložit pomocí pyramidového rozkladu nazývaného jako 

„Dupont“. Jako poslední podkapitola třetí části, bylo zhodnocení společnosti pomocí 

bankrotních a bonitních modelů.   

Při hodnocení jednotlivých ukazatelů byla navržena doporučení společnosti, které jsou 

shrnuto v kapitole páté. V závěru pak byly zhodnoceny všechny dosažené poznatky a 

fakta, které jsem zjistila v průběhu celé práce o společnosti TŽ. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Ve druhé části práce se již budu zabývat charakteristikou vybraného podniku 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinecké železárny jsou významným podnikem v českém 

prostředí a zaměstnávají téměř 6000 zaměstnanců. 

2.1 Základní informace 

Základní kapitál společnosti činí 8 109 863 000 Kč a je tvořen akciemi na majitele 

v listinné podobě plně upsaných a splacených se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč za 1 akcii. 

Struktura akcionářů byla k 31. 12. 2012 následující: 

 MORAVIA STEEL a. s.  80,05 % 

 Finitrading, a. s.  16,63 % 

 Ostatní firmy   3,32 % 

2.2 Historie a současnost 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. jsou výrobcem dlouhých válcovaných ocelových 

výrobků. Hlavním předmětem činnosti společnosti je hutní výroba s uzavřeným hutním 

cyklem. Kvalitní, převážně konvertorová ocel, je za tepla válcována na čtyřech válcovacích 

tratích v Třinci a jedné v Bohumíně do široké škály výrobků, jako jsou dráty, betonářská a 

tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel, hutní polotovary atd. TŽ byly 

založeny Fondem národního majetku České republiky na základě zakladatelské listiny jako 

akciová společnost se sídlem v Třinci a vznikly zapsáním do obchodního rejstříku 

Krajského soudu v Ostravě dne 21. 3. 1991. Základní kámen byl však položen již v roce 

1839 Těšínskou komorou, kterou v té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský ve 

východním Slezsku. Počátky hutní výroby v Třinci jsou spjaty s výrobou slévárenského 

železa v dřevouhelné vysoké peci.  

Dnes je společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. největší českou hutí s domácím 

kapitálem a také nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA STEEL, a.s. Společně 

vytváří jedno z předních průmyslových uskupení v České republice (dále jen ČR). Na 

současné výrobě oceli v ČR se podílejí téměř celou polovinou. Roční výroba činí 

v uzavřeném hutním cyklu zhruba 2,5 milionu tun oceli.   
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Historického výrobního maxima dosáhly železárny v 80. letech 20. století, kdy ročně 

vyráběly více než 3,2 milionu tun oceli. Vedle růstu produkce byl důraz také kladen na 

zavádění moderních hutních technologií. K nejvýznamnějším investicím tohoto období 

patří vybudování kyslíkové konvertorované ocelárny s následným blokovým a později i 

sochorovým kontilitím. Od svého založení vyrobily Třinecké železárny ve svých 

ocelárnách 160 milionů tun oceli. Současný výrobní program Třineckých železáren je 

orientován především na zpracování konvertorové oceli do široké škály válcovaných 

výrobků. Výrobky Třineckých železáren jsou prodávány prostřednictvím obchodní sítě 

mateřské společnosti MORAVIA STEEL a. s., a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.  

V posledním období každoročně končí zhruba polovina celkové produkce 

válcovaných výrobků Třineckých železáren u zákazníků v přibližně 50 zemích po celém 

světě. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY vstoupily do 21. století s posláním zařadit se mezi 

vyspělé evropské průmyslové podniky. Základem pro splnění tohoto úkolu je dlouhodobá 

tradice hutní výroby a umění lidí, kteří si předávají hutnické řemeslo z generace na 

generaci.  
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3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza je důležitým nástrojem při finančním řízení podniku, neboť zajišťuje 

zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem rozhodnutí a skutečností. Finanční analýza 

je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek především hodnotových 

procesů podniku. S pomocí jednotlivých ukazatelů pomáhá odhalit případné poruchy 

„zdraví“ podniku a může tak napravit škody dřív, než se podnik pustí do složitých operací. 

Finanční analýza tedy umožňuje sledovat finanční vývoj společnosti v minulosti, 

současnosti a slouží také k odhadům budoucího vývoje její finančně-ekonomické situace.  

3.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Aby bylo možné finanční analýzu vytvořit, je nutné získat patřičná data, přičemž platí 

pravidlo, že čím přesnější jsou dostupné vstupní data, tím přesnější budou výsledky 

jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a tím přesněji bude zobrazen vývoj dané firmy 

v minulosti a v současnosti. Nejpřesnější vypovídající schopnost odhadů budoucího stavu 

je důležitá proto, aby se firma stihla včas připravit na konkrétní podmínky a byla schopná 

provést určitá opatření eliminující zjištěné negativní skutečnosti, to by mělo dále vést 

k lepšímu budoucímu vývoji finančně-ekonomické situace v podniku. Základní zdroj dat 

představují účetní výkazy podniku – výkaz zisku a ztrát, rozvaha a výkaz cash flow. Řadu 

cenných dat obsahuje také výroční zpráva. Možnosti přístupu k informacím, a tím i 

hloubka zpracované analýzy, se liší podle zpracovatele analýzy – na interní a externí 

zdroje. 

3.1.1 Interní zdroje 

Z literatury je uvedeno, že vnitřní zdroje informací se týkají přímo analyzované firmy, 

avšak ne všechny jsou dostupné. K veřejně dostupným interním informacím, které se 

používají pro zpracování finanční analýzy, patří data z účetní závěrky, která zahrnuje také 

rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohu, která obsahuje přehled o peněžních tocích a přehled 

o změnách vlastního kapitálu. (Růčková,2011) 
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Rozvaha (bilance) 

Rozvaha patří mezi základní účetní výkaz každého podniku. Informuje o tom, jaký 

majetek podnik vlastní a z jakých zdrojů je financován, umožňuje tak posoudit finanční 

pozici podniku. Rozvaha bývá nazývána výkazem o finanční pozici. Sestavuje se vždy k 

určitému datu (rozvahovému dni). Základní strukturu rozvahy zachycuje tabulka č. 1. 

Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – tzn. součet 

aktiv, se musí rovnat součtu pasiv. Jednotlivé položky rozvahy jsou podrobně popsány ve 

vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.(Knápková a Pavelková, 2010) 

Tabulka 1.: Rozvaha 

Aktiva Pasiva 

A. Pohledávky za upsaný ZK A. Vlastní kapitál 

B. Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál 

B.I. Dl. Nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dl. Hmotný majetek A.III. Rezervní fondy 

B.III. Dl. Finanční majetek A.IV. VH minulých let 

  
A.V. VH běžného účetního období 

C. Oběžná aktiva B. Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D. Časové rozlišení C. Časové rozlišení 

 

Aktiva (majetková struktura podniku) 

Základním parametrem členění aktiv je především doba jejich použitelnosti, 

rychlost a obtížnost jejich konverze v peněžní prostředky (likvidnost), aby bylo možné 

uhradit závazky. 

Finanční struktura podniku 

Finanční struktura je zachycena na straně pasiv rozvahy. Obsahuje zdroje 

financování podnikového majetku – tedy aktiv. Firmy srovnatelně velké a produkující 

podobné výrobky nebo poskytující srovnatelné služby by měly mít analogickou 

majetkovou a finanční strukturu, protože nesou obdobné riziko spojené s podnikáním.  

Zdroj: Vlastní zpracování, (Knápková a Pavelková,2010) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_bilan%C4%8Dn%C3%AD_rovnice
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Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát (VZZ) je účetním výkazem, který obsahuje písemný přehled o 

výnosech, nákladech a výsledcích hospodaření za určité časové období. Zachycuje tedy 

pohyb nákladů a výnosů, ne však pohyb příjmů a výdajů. Zároveň definuje činitele, které 

vedly k tvorbě hospodářského výsledku, to má pro finanční analýzu velký význam. Tento 

účetní výkaz se sestavuje, stejně jako rozvaha, pravidelně v ročních či kratších intervalech. 

(Baran, 2006) 

Opět lze podrobný popis jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty nalézt ve 

vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Každý řádek VZZ je označen 

římskou číslicí nebo písmenem. Římské číslice označují výnosové položky, písmena pak 

nákladové položky. Některé řádky jsou označeny (+) nebo (*). Tyto položky vznikly 

součtem nebo rozdílem nákladových a výnosových položek. (Knápková a Pavelková, 

2010) 

Příloha účetní závěrky 

Příloha účetní závěrky obsahuje údaje o dané účetní jednotce, informace o účetních 

postupech a metodách, všeobecných účetních zásadách, způsobech oceňování a dalších 

skutečnostech včetně přehledu o peněžních tocích. (Růčková, 2011) 

Cash Flow (přehled o peněžních tocích) 

Cílem tohoto účetního výkazu je zobrazit patřičné přírůstky nebo úbytky peněz spolu 

s danými podnikovými procesy, které jsou jejich průvodci. (Ryneš, 2009) Dále cash flow 

sleduje peněžní toky (přírůstky – příjmy a úbytky – výdaje) peněžních prostředků a 

peněžních ekvivalentů. Za peněžní prostředky lze považovat peníze v hotovosti, na účtech, 

ceniny a peníze na cestě. Mezi peněžní ekvivalenty pak řadíme krátkodobý likvidní 

majetek, který je možné přeměnit v danou peněžní částku. (Růčková, 2011) Cash Flow lze 

sestavit dvěma způsoby - přímo (pomocí sledování příjmu a výdajů firmy za určité 

období), nepřímo – nejčastější (transformací zisku do samotného pohybu peněžních 

prostředků).  

Výhodou výkazu CF je to, že zde nejsou promítnuty odpisy a neprojevují se 

nesoulady způsobené časovým rozlišením. Všechny tři výkazy (rozvaha, VZZ a CF) spolu 
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úzce souvisejí a jsou propojené. V tabulce č. 2 je pak zachycena základní struktura Cash 

Flow. 

Tabulka 2.: Struktura Cash Flow 

Zisk po úhradě úroků a zdanění 

   + odpisy 

  + jiné náklady 

   - výnosy, které nevyvolávají pohyb peněz 

Cash flow ze samofinancování 

    +- změna pohledávek (+úbytek) 

   +- změna krátkodobých cenných papírů (+úbytek) 

   +- změna zásob (úbytek) 

   +- změna krátkodobých závazků (+přírůstek) 

Cash flow z provozní činnosti 

   +- změna fixního majetku (+úbytek) 

   +- změna nakoupených obligací a akcií (+úbytek) 

Cash flow z investiční činnosti 

   +- změna dlouhodobých závazků (+přírůstek) 

   + přírůstek vlastního jmění z titulu emise akcií 

   - výplata dividend 

Cash flow z finanční činnosti 

 

Vzájemná provázanost výkazů uvedených v účetní závěrce 

Jak bylo již výše uvedeno, je možné sledovat společné souvislosti mezi rozvahou, 

VZZ a CF, které vystihuje obrázek 1. Základním výkazem je rozvaha, která zobrazuje 

majetkovou a finanční strukturu. Významným zdrojem financování je výsledek 

hospodaření za účetní období, který je do rozvahy převzat z VZZ. Rozdíl mezi stavem 

finančních prostředků v určitém období pak dokumentuje cash flow.  

Zdroj: Vlastní zpracování, (Růčková, 2011) 

Obrázek 1 - Provázanost účetních výkazů 

Zdroj: Vlastní zpracování, (Růčková, 2011) 
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3.1.2 Externí zdroje 

Externí zdroje jsou využívané především vnějšími subjekty (Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, Českým statistickým úřadem, odborným tiskem, apod.) a zahrnují 

nejenom informace o sledované firmě, ale také o jejím domácím a zahraničním okolí. 

Součástí této kategorie jsou informace typu různých mezinárodních, průmyslových či 

odvětvových analýz a auditů. Tyto informace mají charakter skutečností 

kvantifikovatelných (firemní statistika produkce, zaměstnanost) nebo 

nekvantifikovatelných (hodnocení managementu, image firmy).  

3.2 Metody a nástroje finanční analýzy 

Jako základ různých metod finanční analýzy lze považovat finanční ukazatele. 

Finančním ukazatelem rozumíme číselnou charakteristiku ekonomické činnosti podniku. 

V ekonomii je možno rozlišovat dva přístupy k hodnocení ekonomických procesů. (Fotr, 

1999) a to fundamentální analýzu (založena na souvislostech mezi ekonomickými a 

mimoekonomickými procesy) a technickou (využívá matematické a další algoritmizované 

metody ke kvantitativnímu zpracování dat a následnému posouzení výsledků 

z ekonomického hlediska). Finanční analýza využívá dvě skupiny metod. Metody 

elementární, které budou popsány a metody vyšší, které nejsou v praxi běžně používány. 

(Knápková a Pavelková, 2010) Nástroje finanční analýzy využívají široké spektrum skupin 

ukazatelů, pro tuto práci byly vybrány pouze ty nejvýznamnější. Ukazatele je možno 

rozčlenit na 3 základní skupiny a to na ukazatele-absolutní, rozdílové a poměrové. 

Absolutní ukazatele vycházejí z posuzování hodnot jednotlivých položek základních 

účetních výkazů.  Rozdílové ukazatele lze vypočítat jako rozdíl určité položky aktiv 

s určitou položkou pasiv. Poměrové ukazatele řadíme k nejčastěji využívaným nástrojům 

znázorňujícím poměr dvou veličin.  

3.2.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

Jde především o analýzu majetkové a finanční struktury, jejíž hlavním nástrojem je 

analýza trendů (horizontální analýza) a procentní rozbor jednotlivých dílčích položek 

rozvahy (vertikální analýza). 
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Horizontální analýza (analýza trendů) 

Horizontální analýza porovnává změny položek jednotlivých výkazů v časové 

posloupnosti. Výpočtem zjistíme absolutní výši změn (obvykle s retrospektivou 3 až 10 

let) a její procentní vyjádření (tzv. technika procentního rozboru) k výchozímu roku. 

Změny jednotlivých položek se sledují po řádcích, horizontálně, proto je metoda nazývána 

horizontální analýzou. Výpočet pro absolutní a procentní změnu je následující:  

-       (1) 

       (2) 

Vertikální analýza (procentní rozbor) 

Vertikální analýza spočívá v tom, že jednotlivé položky účetních výkazů vyjadřuje 

jako procentní podíl k jediné zvolené základně položené 100 %. Pro rozbor rozvahy 

zvolíme jako základnu výši aktiv (pasiv) a pro rozbor výkazu zisku a ztráty pak velikost 

celkových výnosů nebo nákladů. Analýza rozvahy se pak dále člení na analýzu majetkové 

struktury a analýzu finanční struktury. Při procentním vyjádření jednotlivých komponent 

postupujeme v jednotlivých letech sestupně dolů (ve sloupcích), vertikálně, proto je tato 

metoda nazývána vertikální analýzou. (Knápková a Pavelková, 2010) 

3.2.2 Poměrové ukazatelé finanční analýzy 

Analýzu poměrových ukazatelů lze řadit jako nejčastěji používaný rozborový 

postup k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz (např. 

odvětvová analýza). Vypočítá se jako poměr jedné nebo několika účetních položek 

základních účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, příp. cash flow) k jiné položce 

nebo k jejich skupině. V praxi je však osvědčeno využití jen několika základních ukazatelů 

roztříděných do skupin podle jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a finančního 

zdraví podniku. Jsou to skupiny ukazatelů likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. 

(Kislingerová a Hnilica, 2005) 

3.2.2.1 Poměrové ukazatelé likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatele likvidity 

poměřují to, čím je možno platit (čitatel), s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Podle 
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toho, jakou míru jistoty požadujeme, dosadíme do čitatele majetkové složky s různou 

dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnosti na peníze. Poměrové ukazatele likvidity určují tři 

základní stupně likvidity – pohotovou, okamžitou a běžnou likviditu.  

Ukazatel okamžité likvidity (hotovostní likvidita, likvidita 1. stupně) 

Tato likvidita zahrnuje pouze ty nejlikvidnější položky z rozvahy. Pro výpočet 

okamžité likvidity využijeme výpočet: 

     (3) 

Jako pohotové platební prostředky označujeme krátkodobý finanční majetek, kde 

patří peníze na běžném účtu, peníze v pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry a 

šeky. Dluhy s okamžitou splatností (krátkodobé závazky) tvoří běžné bankovní úvěry a 

krátkodobé finanční výpomoci. Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí od 0,2 – 0,5 

(Dvořáček, 1997). Příliš vysoké hodnoty svědčí o neefektivním využití finančních 

prostředků. Naopak nízké hodnoty okamžité likvidity značí, že podnik není schopen dostát 

svým závazkům.  

Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně) 

Pohotová likvidita oproti okamžité likviditě zahrnuje méně likvidní složky. 

Výpočet je proveden následovně: 

      (4) 

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí od 1 – 1,5. Při hodnotě menší než 1 

musí podnik spoléhat na případný prodej zásob. Pro věřitele je však výhodnější vyšší 

hodnota, která udává určitý stupeň jistoty platby za poskytnuté statky či služby. Vyšší 

hodnota není ale příznivá pro vlastníky a vedení podniku, protože ve velkém objemu aktiv 

jsou zbytečně vázány finanční prostředky, které by mohly být zhodnoceny jiným 

způsobem. (Růčková, 2011) 
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Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně) 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát jsou krátkodobé zdroje podniku pokryty 

oběžnými aktivy. Pro výpočet běžné likvidity využijeme výpočet: 

       (5) 

Při výpočtu běžné likvidity je nutno zvážit strukturu zásob a jejich realistické 

ocenění k jejich prodejnosti. Neprodejné zásoby by měly být odečteny, protože 

nepřispívají k likviditě podniku. Dále by měla být zvážena struktura pohledávek z hlediska 

lhůty splatnosti a nedobytných pohledávek, které by také neměly vstupovat do výpočtu.  

Ukazatel by měl nabývat hodnot v rozmezí od 1,5 – 2,5. Pokud hodnota ukazatele 

bude rovna 1, je podniková likvidita riziková, a závislá na tom, že obrat krátkodobých 

cizích zdrojů je vyšší než obrat oběžných aktiv. (Knápková a Pavelková, 2010) Velice 

rizikové je také hospodaření podniku, který využívá část krátkodobých cizích zdrojů 

k financování dlouhodobého majetku. Vysoká hodnota ukazatele znamená zbytečně 

vysokou hodnotu čistého pracovního kapitálu a drahého financování.  

3.2.2.2 Poměrové ukazatelé rentability 

Poměrové ukazatelé rentability vyjadřují výnosnost vloženého kapitálu, a jsou 

měřítkem schopnosti dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu, tzn. schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje. Samotná rentabilita je formou vyjádření míry zisku, která 

v tržní ekonomice slouží jako hlavní kritérium pro alokaci kapitálu. Mezi nejčastěji 

používané ukazatele patří rentabilita celkového kapitálu, rentabilita vlastního kapitálu a 

rentabilita tržeb. (Sedláček, 2011) 

Rentabilita celkového kapitálu (Return on Assets – ROA) 

Tento důležitý ukazatel měří výkonnost nebo produkční sílu podniku. Zavedením 

EBIT(zisk před odečtením úroků a před zdaněním, používá se především pro mezifiremní 

srovnání) v čitateli je možné měřit výkonnost podniku bez vlivu zadlužení a daňového 

zatížení. Čím vyšší je ukazatel rentability celkového kapitálu, tím je to pro vlastníky 

společnosti lepší, protože jejich zisky z celkového investovaného kapitálu budou vyšší. 



Bc. Lucie Panýrková: Finanční analýza společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

2012 12 
 

(Knápková a Pavelková, 2010) Pro výpočet rentability celkového kapitálu využijeme 

výpočet: 

        (6) 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

vlastníky podniku. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat několik procent nad 

dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů. Kladný rozdíl mezi úročením 

vkladů a rentabilitou je nazýván jako prémie za riziko. Dosahované hodnoty rentabilit by 

měly být posouzeny v delším časovém rozpětí, protože krátkodobě může dojít k výkyvům, 

které však nemusejí nutně znamenat problémy (zavádění nových produktů na trh apod.). U 

rentability vlastního kapitálu se snažíme o její maximalizaci. (Růčková, 2011) Pro výpočet 

využijeme výpočet: 

        (7) 

Rentabilita úplatného kapitálu (Return On Capital Employed – ROCE) 

Za úplatný kapitál lze považovat veškerý kapitál v podniku, který je považován za 

náklad, tzn. vlastní kapitál a dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje nesoucí úrok. Mimo jiné 

tak vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. (Kislingerová a Hnilica, 2005) Pro 

výpočet rentability úplatného kapitálu využijeme výpočet: 

     (8) 

Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) 

Rentabilita tržeb, často také nazývána jako zisková marže, definuje procentuální 

podíl zisku z jedné koruny tržeb. Ukazatel je velice důležitý pro hodnocení úspěšnosti 

podnikání. Místo tržeb ve jmenovateli můžeme použít výnosy a ukazatel potom bude 

měřit, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč celkových výnosů podniku. (Knápková a 

Pavelková, 2010) Pro výpočet rentability tržeb využijeme výpočet:  
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        (9) 

3.2.2.3 Poměrové ukazatelé aktivity 

Díky poměrovým ukazatelům aktivity dokážeme zjistit, zda je velikost jednotlivých 

druhů aktiv v rozvaze v poměru k současným nebo budoucím hospodářským aktivitám 

podniku přiměřená, tj. jak účinně firma využívá svůj majetek. Ukazatele aktivity můžeme 

znázornit v podobě obratu jednotlivých položek aktiv, pasiv, nebo v podobě doby obratu 

aktiv, pasiv. (Baran, 2006) Mezi nejpoužívanější můžeme zařadit: 

Obrat celkových aktiv (OCA)  

Také je nazýván jako vázanost celkového vloženého kapitálu. Tento ukazatel měří 

obrat neboli intenzitu využití celkového majetku a je především používán pro 

mezipodnikové srovnávání. Pro výpočet využijeme vzorec: 

      (10) 

Čím je ukazatel vyšší, tím efektivněji podnik využívá majetek, tzn., že trend by měl 

být stále stoupající. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1. Nízká hodnota by 

znamenala neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití.  

Doba obratu aktiv  

Doba obratu aktiv je obráceným ukazatelem obrátky celkových aktiv a vyjadřuje, 

za jak dlouho dojde k obratu celkových aktiv (majetku) ve vztahu k tržbám. Pozitivní je co 

nejkratší doba obratu, hodnotu určuje obrat fixního a pracovního kapitálu, trend by měl být 

proto klesající. Pro výpočet využijeme vzorec: 

    (11) 

Obrat zásob  

Znázorňuje, kolikrát za 1 rok firma zásoby prodá a znovu naskladní. Snahou by 

měla být hodnota tohoto ukazatele co nejvyšší. Pro výpočet využijeme vzorec: 

      (12) 
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Doba obratu zásob  

Tento ukazatel charakterizuje úroveň běžného provozního řízení. Je důležité 

udržovat dobu obratu zásob na technicky a ekonomicky stanovené výši. Ukazatel bývá 

citlivý na změny v dynamice výkonů a bývá široce používán. Trend by měl být klesající. 

(Dvořáček, 1997) Výsledná hodnota by měla být co nejnižší. Pro výpočet využijeme 

vzorec: 

     (13) 

Obrat pohledávek  

Vyjadřuje počet obrátek pohledávek přeměněných v peněžní prostředky za rok. Pro 

výpočet využijeme vzorec: 

       (14) 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, 

za jak dlouho jsou průměrně placeny faktury. Je také důležitý z hlediska plánování 

peněžních toků. Ukazatel by neměl trvale překračovat doby splatnosti, v opačném případě 

by bylo nutné prozkoumat platební kázeň odběratelů. Trend ukazatele by měl být 

klesající.(Knápková a Pavelková, 2010) Pro výpočet využijeme vzorec:  

   (15) 

Obrat závazků 

Ukazatel obratu závazků vypovídá o počtu obrátek závazků k tržbám. Pro výpočet 

využijeme vzorec: 

       (16) 
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Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků vyjadřuje počet dní, na které dodavatelé poskytli 

obchodní úvěr. Zobrazuje platební disciplínu podniku vůči dodavatelům. Pro výpočet 

využijeme vzorec: 

    (17) 

3.2.2.4 Poměrové ukazatelé zadluženosti a stability 

Finanční stabilita podniku je charakterizována strukturou zdrojů financování. Je 

hodnocena na základě analýzy vztahu podnikových aktiv a zdrojů jejich krytí (pasiv). Mezi 

nejdůležitější ukazatele se řadí: ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech, ukazatel 

majetkového koeficientu, ukazatel celkové zadluženosti, ukazatel úrokového krytí, 

koeficient samofinancování, ukazatel běžné zadluženosti apod.  

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech 

Tento ukazatel nám umožňuje porovnat údaje z bilance a hodnotit různé stránky 

finanční stability. Dále udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své prostředky 

(majetek) vlastními zdroji a jak vysoká je jeho finanční samostatnost. Doporučené hodnoty 

tohoto ukazatele se liší, a to podle druhu podniku, který budeme analyzovat. Existují i 

odvětví s minimálním množstvím vlastního kapitálu, avšak nejedná se o krachující firmy 

např. banky. Ideální stav tohoto ukazatele je v případě, kdy je trend stoupající.(Sedláček, 

2009) Pro výpočet využijeme vzorec: 

     (18) 

Majetkový koeficient „finanční páka“ 

Cílem finančního řízení je dosažení optimálního poměru vlastních a cizích zdrojů 

financování, jinými slovy optimální zadluženosti. Vlastní potřeby by měly být převážně 

kryty cizími zdroji, které jsou obvykle levnějším způsobem financování, aby nedocházelo 

k finančnímu zatěžování podniku a k nedostatečně pružné reakci na finanční potřeby 

podniku.(Sedláček, 2011) Pro výpočet využijeme vzorec: 

      (19) 
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Ukazatel celkové zadluženosti 

Ukazatel nám hodnotí přiměřenost zadlužení podniku. Celková zadluženost pak 

představuje podíl všech dluhů k veškerým aktivům společnosti a měří podíl věřitelů na 

celkovém kapitálu, z něhož je financován majetek firmy. Hodnota by měla být spíše menší 

(trend klesající), jelikož čím větší hodnota je, tím vyšší je riziko věřitelů. (Sedláček, 2011) 

Ukazatel ovlivňuje i výnosnost podniku. Pro výpočet využijeme vzorec: 

     (20) 

Ukazatel běžné zadluženosti 

Ukazatel běžné zadluženosti je analytickým ukazatelem celkové zadluženosti. Jeho 

trend by měl být klesající. Pro výpočet využijeme vzorec: 

   (21) 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu (VK) 

Přijatelná zadluženost vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje firmy a postoji 

vlastníků k riziku. Měla by se pohybovat v pásmu od 80 % do 120 % u stabilních 

společností. Trend by měl být klesající. Pro výpočet využijeme vzorec: 

     (22) 

3.2.3 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Tento ukazatel lze také nazývat jako tzv. DuPontův rozklad ROE. Cílem tohoto 

ukazatele je na jedné straně popsat vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a na straně 

druhé analyzovat složitější vnitřní vazby v rámci pyramidy. Jakýkoliv zásah do jednoho 

ukazatele se projeví v celé vazbě. Rozklad ROE nám říká, kam je třeba zaměřit úsilí o 

zvyšování rentability. Následující obrázek zobrazuje rozklad rentability vlastního kapitálu. 
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Obrázek 2.: DuPont rozklad rentability vlastního kapitálu 

 
 

 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

ROA – rentabilita aktiv 

A/VK – finanční páka 

ROS  - rentabilita tržeb 

OCA – obrat celkových aktiv 

EAT – čistý zisk 

A - aktiva 

Pyramidový rozklad ukazatele ROE má následující tvar: 

     (23) 

Pro výpočet tohoto ukazatele je nutná znalost speciálních metod. 

K nejvýznamnějším a nejpřesnějším metodám lze řadit metodu rozkladu podle logaritmů 

indexů analytických ukazatelů, tzv. logaritmická metoda. Lze ji však použít pouze 

v případě, existují-li mezi dílčími ukazateli multiplikační vazby a ukazatel nesmí mít 

zápornou hodnotu, tj. když čitatel i jmenovatel mají různá znaménka, nebo má-li ukazatel 

nulovou hodnotu. Další významnou metodou je tzv. Funkcionální metoda, která přiřazuje 

změnu syntetického ukazatele k jednotlivým analytickým ukazatelům dělením. Je vhodná 

pro multiplikativní vazby a není citlivá na volbu pořadí dílčích ukazatelů, ani na záporné 

hodnoty analytických ukazatelů. (Sedláček, 2011) Vypočítáme ji podle vzorce: 

      (24) 

kde:  představují základní a běžnou hodnotu syntetického ukazatele X 

Zdroj: Vlastní zpracování, (Růčková, 2008) 
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  - představují základní hodnoty analytických ukazatelů 

  - představují běžné hodnoty analytických ukazatelů 

Poté platí, že přírůstek syntetického ukazatele X je dán součtem přírůstků jednotlivých 

analytických ukazatelů: 

     (25) 

        (26) 

Níže je pak uveden vliv změn tří dílčích analytických ukazatelů: 

        (27) 

        (28) 

        (29) 

       (30) 

A poslední metodou je tzv. Postupná metoda, kterou používáme v případě, kdy 

mezi syntetickým ukazatelem a dílčími analytickými ukazateli existuje součin. U této 

metody se mění pouze její činitel a ostatní zůstávají nezměněny. Největší výhodou je její 

jednoduchost. 

Pyramidový rozklad zisku 

Rovnice nám říká, jak je zisk určován rentabilitou tržeb (výnosů), a jejich objemem. 

        (31) 

Výnosnost nepatří mezi vhodné ukazatele pro další rozklad, a proto jej transformujeme na 

ukazatel nákladovosti. Výhodou je, že jej můžeme dále aditivně (součtově) členit, což je 

výhodné pro další rozklad. Poté platí: 

v = 1-n   a  n = 1- v, 
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protože v + n = 1 pak      

Rovnici rozkladu zisku můžeme tedy formulovat: 

       (32) 

Dále budeme rozkládat ukazatel nákladovosti  na jednotlivé dílčí nákladovosti. 

(Střeleček, 1991) 

Níže jsou uvedeny výpočty jednotlivých nákladovostí, které použiji v praktické části práce. 

Celkové náklady jsou ve vzorcích uvedeny jako CN, zisk pak Z, výnosy jako V. 

Vliv nákladovosti výkonové spotřeby (VS) 

         (33) 

Vliv osobní nákladovosti (ON) 

         (34) 

Vliv nákladovosti odpisů dlouhodobého majetku (ODM) 

        (35) 

Vliv ostatní provozní nákladovosti (OPN) 

        (36) 

Vliv převodu provozních nákladů (PPN) 

        (37) 
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Vliv ostatní finanční nákladovosti (OFN) 

        (38) 

Vliv nákladovosti daní a poplatků (Da) 

         (39) 

V rozkladu je postupováno podle následujícího obrázku: 

Obrázek 3 - Pyramidový rozklad zisku 

 

3.2.4 Bankrotní a bonitní modely 

Do této skupiny hodnocení řadíme účelově vybrané skupiny ukazatelů, jejichž 

cílem je kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy, neboli předpovědět její další vývoj 

na základě jedno-číselné charakteristiky. Řadíme sem: 

Bankrotní modely 

Tyto modely nás informují, zda lze do budoucnosti předvídat bankrot. Mezi 

nejvýznamnější patří Altmanův model důvěryhodnosti, Tafflerův model, model IN – Index 

důvěryhodnosti. Všechny tyto modely budou popsány v praktické části. 

Zdroj: Vlastní zpracování, (Střeleček, 1991) 
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Altmanův model důvěryhodnosti 

Tento model je stanoven jako součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, 

kterým je přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Je 

oblíbený v ČR, kde ho využívají zejména banky.(Sedláček, 2011) Jelikož akcie Třineckých 

železáren byly naposled obchodovatelné na burze v roce 2008, zvolila jsem pro své účely 

upravený model pro veřejně neobchodovatelné společnosti. 

    (40) 

X1 = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům 

X2 = rentabilita čistých aktiv 

X3 = EBIT/aktiva celkem 

X4 = tržní hodnota ZJ/celkové závazky nebo průměrný kurz akcií/ nominální hodnota 

cizích zdrojů 

X5 = tržby/aktiva celkem 

Tabulka 3.: Interpretace hodnoty Z faktoru 

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU 

Z > 2,9 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

 

Tafflerův model 

Tento model byl poprvé zveřejněn v roce 1977 a využívá 4 poměrové ukazatele. 

(Sedláček, 2011) Tafflerova rovnice se vypočítá podle vzorce: 

      (41) 

 

 = zisk před zdaněním/krátkodobé závazky 

 = oběžná aktiva/cizí kapitál 

= krátkodobé závazky/celková aktiva 

 = tržby celkem/celková aktiva 

Zdroj: Vlastní zpracování, (Sedláček, 2009) 
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Tabulka 4.: Zhodnocení Tafflerova modelu 

Zhodnocení 

výsledek nižší než 0,2 znamená velkou pravděpodobnost bankrotu   

výsledek větší než 0,3 znamená to malou pravděpodobnost bankrotu   

 

Model IN-Index důvěryhodnosti 

Účelem tohoto modelu je vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém 

prostředí. Model IN je opět vyjádřen rovnicí, v níž jsou zahrnuty poměrové ukazatele 

zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Jelikož jsou Třinecké železárny průmyslovým 

podnikem, zvolila jsem pro své výpočty Index IN05 počítaný jako: 

IN05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09 E     (42) 

A = aktiva/cizí kapitál 

B = EBIT/nákladové úroky 

C = EBIT/celková aktiva 

D = celkové výnosy/celková aktiva 

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

Tabulka 5.: Hodnotící intervaly Modelu IN - Index 

Intervaly, podle kterých porovnáme hodnoty 

IN >1,6  uspokojivá finanční situace 

0,9 < IN ≤ 1,6 šedá zóna 

IN ≤ 0,9 finanční problémy 

 

 

Bonitní modely 

Pomocí bodového hodnocení stanovujeme bonitu hodnoceného podniku a 

zařazujeme firmu z finančního hlediska při mezifiremním srovnání. Do této skupiny patří 

Tamariho model, soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, modifikovaný 

Quicktest a Kralickův Quicktest, který byl zvolen pro finanční analýzu. 

Kralickův Quicktest 

Model je sestaven ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě lze hodnotit situaci 

v podniku. První dvě rovnice vypovídají o finanční stabilitě firmy, další dvě pak hodnotí 

výnosovou situaci firmy. (Růčková, 2011) 

Zdroj: Vlastní zpracování, (Sedláček, 2009) 

Zdroj: Vlastní zpracování, (Sedláček, 2009) 
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         (43) 

       (44) 

         (45) 

        (46) 

Výsledky jsou poté hodnoceny bodovou tabulkou.  

Tabulka 6.: Bodové hodnocení Kralickova Quicktestu 

 

 

Hodnocení finanční stability se provede součtem bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2. 

Hodnocení výnosové situace pak součtem R3 a R4 opět dělený 2 a hodnocení celkové 

situace jako součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2. 

(Růčková, 2011) Hodnoty nižší než 1 signalizují potíže ve finančním hospodaření firmy. U 

hodnot vyšších než 2 lze říci, že se jedná o podnik s dobrým finančním zdravím.  

  

0 1 2 3 4

kvóta vlastního kapitálu <0 0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 >0,3

doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let 12 let-30 let > 30 let

cash flow v tržbách <0 0-0,05 0,05-0,08 0,08-0,1 >0,1

ROA <0 0-0,08 0,08-0,12 0,12-0,15 >0,15

ukazatel
bodové hodnocení

Zdroj: Vlastní zpracování, (Růčková, 2011) 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI 

V této části své diplomové práce provedu finanční analýzu podniku TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s. v letech 2008 – 2012. Pro analýzu budu přejímat data z účetních 

výkazů (rozvahy podniku, výkazu zisku a ztráty a cash flow), z výročních zpráv a z dalších 

informací poskytnutých při konzultaci se zaměstnancem společnosti. Nejprve provedu 

horizontální a vertikální analýzu účetních závěrek (rozvahy a výkazu zisku a ztráty), poté 

se zaměřím na analýzu poměrových ukazatelů, sestavím pyramidální rozklad rentability 

vlastního kapitálu a vypočítám bankrotní a bonitní model. V další kapitole na základě 

výsledků finanční analýzy zhodnotím finanční situaci podniku.  

4.1 Analýza stavových (absolutních ukazatelů) 

Při analýze stavových ukazatelů budou řešeny vývojové trendy účetních výkazů 

(horizontální analýzou) a procentním rozborem komponent (vertikální analýzou) ve 

sledovaném období 2008 – 2012. Zohledním pouze ty největší změny.  

4.1.1 Horizontální analýza rozvahy 

Horizontální analýza firmy odpovídá na otázky, o kolik se změnily jednotlivé 

položky finančních výkazů v čase anebo o kolik procent se změnily jednotlivé položky 

v čase. Pro výpočet jsem využila řetězový index, který je v praxi běžnější neboť meziroční 

srovnání, má vyšší vypovídací schopnost. Změna je vyjádřena jak v procentuální změně, 

tak v absolutní. Kompletní analýza se nachází v příloze č. 1. 

Tabulka 7.: Horizontální analýza rozvahy - aktiva 

 

v Kč v % v Kč v % v Kč v % v Kč v %

Aktiva celkem -1 686 780 -6,82% 2 420 946 10,51% 1 455 944 5,72% 53 481 0,20%

A

Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0

B Dlouhodobý majetek 293 807 2,10% 1 101 488 7,71% -132 523 -0,86% 1 350 780 8,86%

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek -7 699 -30,31% -4 893 -27,64% 43 648 340,71% 35 824 63,45%

B.II Dlouhodobý hmotný majetek -417 329 -4,53% 1 404 846 15,97% -73 175 -0,72% -154 339 -1,52%

B.III Dlouhodobý finanční majetek 718 835 15,13% -298 465 -5,46% -102 996 -1,99% 1 469 295 28,99%

C Oběžná aktiva -1 955 514 -18,36% 1 334 679 15,35% 1 594 464 15,90% -1 287 809 -11,08%

C.I Zásoby -1 545 179 -25,72% 1 659 973 37,20% 1 215 883 19,86% -695 115 -9,47%

C.II Dlouhodobé pohledávky 4 286 117,23% 70 827 891,80% -73 306 -93,06% 798 14,61%

C.III Krátkodobé pohledávky 84 769 3,41% 677 125 26,33% 513 258 15,80% -665 393 -17,69%

C.IV Krátkodobý finanční majetek -499 390 -23,22% -1 073 246 -65,00% -61 371 -10,62% 71 901 13,92%

D.I Časové rozlišení -25 073 -28,68% -15 221 -24,41% -5 997 -12,72% -9 490 -23,07%

HORIZONTÁLNÍ 

ANALÝZA 

ROZVAHY

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů z let 2008 - 2012 
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Tabulka 8.: Horizontální analýza rozvahy - pasiva 

 
 

Nejdůležitější položka, kterou budu srovnávat v čase, je bilanční suma, která je 

charakterizována celkovou sumou aktiv nebo pasiv. V roce 2009 došlo k poklesu 

celkových aktiv o 1 687 mil. Kč, i přesto, že došlo k nárůstu dlouhodobého majetku o 

293 tis. Kč. Na tomto snížení se podílel pokles oběžných aktiv včetně časového rozlišení o 

1 981 mil. Kč. Od roku 2009 až do roku 2012 má již položka celkových aktiv rostoucí 

trend. Na konci roku 2012 lze zaznamenat navýšení hodnoty až na 3 931 mil. Kč, na čemž 

se podílel nárůst dlouhodobého majetku o 1 351 mil. Kč. Jako hlavní důvod zvýšení 

hodnoty aktiv mezi roky 2009 a 2010 až o 10,51% lze považovat nárůst dlouhodobého 

hmotného majetku a zvýšení hodnoty stavu zásob.  

Další důležitou položkou je dlouhodobý hmotný majetek. Trend dlouhodobého 

hmotného majetku byl do roku 2009 klesající avšak díky nákupům a modernizacím došlo 

k výraznému zvýšení až o 15,97%. Největší podíl na tomto zvýšení má fúze s podnikem 

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a. s., která byla uskutečněna v srpnu roku 2010. V roce 2009 

došlo také ke zvýšení dlouhodobého finančního majetku v souvislosti s převodem 

společnosti FERROMORAVIA, s. r. o. ze Strojíren S. A. a zvýšením základního kapitálu 

ve společnosti Zameczek BlogociceSp. Z. o. o. Hodnota se zvyšovala až do roku 2010, kdy 

došlo vlivem již zmíněné fúze ke snížení. Nárůst hodnoty můžeme sledovat až v roce 2012 

o 1 469 mil. Kč zejména pořízením nových akvizic ŽDB DRÁTOVNA a. s., DALSELV 

DESIGN a. s. a navýšením základního kapitálu ve společnosti D&D Drótáru Zrt.  

Pokud se podíváme na oběžná aktiva, tak můžeme vidět, že nejvýznamnější část je 

zachycena hodnotou podnikových zásob, které dosahovaly největších hodnot v roce 2011. 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY

Pasiva celkem -1 686 780 -6,82% 2 420 946 10,51% 1 455 944 5,72% 53 481 0,20%

A Vlastní kapitál -731 536 -3,81% -372 032 -2,01% 1 250 618 6,91% 793 458 4,10%

A.I Základní kapitál 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A.II Kapitálové fondy 0 0,00% 144 181 166,95% -126 770 -54,99% -1 0,00%

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 60 221 2,24% 23 0,00% -23 0,00% 68 871 2,50%

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 1 144 199 16,06% -615 655 -7,45% -632 117 -8,26% 1 308 540 18,64%

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1 935 956 -160,74% 99 419 13,59% 2 009 528 317,90% -583 952 -42,39%

B Cizí zdroje -955 158 -17,36% 2 793 215 61,44% 209 142 2,85% -745 179 -9,87%

B.I Rezervy -249 337 -61,97% -9 355 -6,11% 97 770 68,05% -126 560 -52,42%

B.II Dlouhodobé závazky -228 475 -43,48% -245 353 -82,60% 234 793 454,22% 197 418 68,91%

B.III Krátkodobé závazky -39 868 -1,12% 917 944 26,13% 285 170 6,44% -968 689 -20,54%

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci -437 478 -42,88% 2 129 979 365,53% -408 591 -15,06% 152 652 6,63%

C.I Časové rozlišení -86 -1,08% -237 -3,00% -3 816 -49,84% 5 202 135,47%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů z let 2008 - 2012 
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Mezi roky 2008 až 2009 došlo ke snížení podnikových zásob důsledkem opravných 

položek k polotovarům a nedokončené výrobě. Na snížení stavu zásob od počátku roku se 

také podílely jak nižší ceny surovin, tak nižší objem zásob surovin, zejména rudy i nižší 

objem zásob polotovarů. Následně roku 2010 dochází ke zvyšování hodnot až do roku 

2011. V roce 2012 dochází opět k poklesu snížením cen surovin. Dlouhodobé pohledávky 

měly rostoucí trend až do roku 2010, kde narostly vlivem zvýšení odložené daňové 

pohledávky. Poté v roce 2011 začaly opět klesat a v roce 2012 nevýrazně stouply. 

Krátkodobé pohledávky se v roce 2010 zvýšily zejména v oblasti pohledávek z obchodních 

vztahů. K poklesu krátkodobých pohledávek došlo teprve v roce 2012, kdy se snížily 

pohledávky z obchodních vztahů a daňové pohledávky vůči státu. Společnost ročně eviduje 

maximálně 2% svých krátkodobých pohledávek po splatnosti, tudíž můžeme říct, že TŽ 

nemají problémy s odběrateli.  

Za výrazně zápornou hodnotu v pasivech lze považovat výsledek hospodaření hlavně 

v letech 2008 - 2009, kdy byl podnik ve ztrátě důsledkem globální finanční krize. V roce 

2010 se podnik ocitnul opět v kladných číslech. Pokud se zaměříme na cizí zdroje, tak 

můžeme sledovat pokles v roce 2009 o 955 tis. Kč, přičemž došlo ke snížení bankovních 

úvěrů, rezerv i závazků. Následující rok cizí zdroje vzrostly o 2 793 mil. Kč, kde došlo ke 

zvýšení bankovních úvěrů a závazků. Výše bankovních úvěrů je velice nestabilní. Mezi 

roky 2008 až 2009 se bankovní úvěry zmenšily téměř na polovinu, avšak v roce 2010 se 

zvedly o 365,53%. Tento nárůst způsobila především fúze s podnikem VÁLCOVNA 

TRUB TŽ, a. s. kdy TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY převzaly jejich investiční a provozní 

úvěry. V roce 2011 došlo ke snížení, protože splátky úvěrů převýšily čerpání úvěru. V roce 

2012 došlo opět k mírnému zvýšení. Na základě zjištěných dat lze říci, že podnik nemá 

dlouhodobě problémy se splácením svých závazků.  

4.1.2 Vertikální analýza rozvahy 

Při vertikální analýze budu posuzovat jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, 

abych zjistila, z jakých zdrojů je majetek pořízen. Hodnoty v tabulce jsou vyjádřeny 

v procentech a odrážejí skutečnost, z kolika procent se podílejí na (celkové) bilanční sumě.  
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Tabulka 9.: Vertikální analýza rozvahy 

 
 

 

Za nejvýznamnější položkou dlouhodobého majetku ve společnosti TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY považuji dlouhodobý hmotný majetek. Na celkových aktivech se podílí 

průměrně 37%, což představuje přibližně 10 mil. Kč.  

Pokud se podíváme na strukturu pasiv TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, kterou 

můžeme rozčlenit na vlastní kapitál a cizí zdroje, můžeme vidět, že většina podnikových 

aktiv je kryta vlastními zdroji. Za neměnnou položku můžeme považovat základní kapitál, 

jehož hodnota je stále 8 109 mil. Kč a podíl na celkových aktivech činí v roce 2012 

30,07%. V oblasti pasiv došlo v roce 2009 meziročně ke zvýšení podílu vlastních zdrojů na 

celkových zdrojích společnosti o 2,51 % na 80,23%. V roce 2012 došlo k poklesu o 5,49%, 

z 80,23% na 74,74%.Nejvýznamnější položkou cizích zdrojů jsou krátkodobé závazky, 

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 2008 2009 2010 2011 2012

Aktiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A Pohledávky za upsaný základní kapitál 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B Dlouhodobý majetek 56,58% 61,99% 60,43% 56,66% 61,56%

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 0,10% 0,08% 0,05% 0,21% 0,34%

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 37,26% 38,18% 40,06% 37,62% 36,98%

B.III Dlouhodobý finanční majetek 19,22% 23,74% 20,31% 18,83% 24,24%

C Oběžná aktiva 43,07% 37,73% 39,39% 43,18% 38,32%

C.I Zásoby 24,30% 19,37% 24,05% 27,26% 24,63%

C.II Dlouhodobé pohledávky 0,01% 0,03% 0,31% 0,02% 0,02%

C.III Krátkodobé pohledávky 10,06% 11,16% 12,76% 13,98% 11,48%

C.IV Krátkodobý finanční majetek 8,70% 7,17% 2,27% 1,92% 2,18%

D.I Časové rozlišení 0,35% 0,27% 0,19% 0,15% 0,12%

Pasiva celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A Vlastní kapitál 77,72% 80,23% 71,14% 71,94% 74,74%

A.I Základní kapitál 32,80% 35,20% 31,86% 30,13% 30,07%

A.II Kapitálové fondy 0,35% 0,37% 0,91% 0,39% 0,38%

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 10,88% 11,94% 10,80% 10,22% 10,45%

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 28,82% 35,89% 30,06% 26,09% 30,89%

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 4,87% -3,18% -2,48% 5,12% 2,94%

B Cizí zdroje 22,25% 19,73% 28,83% 28,05% 25,23%

B.I Rezervy 1,63% 0,66% 0,56% 0,90% 0,43%

B.II Dlouhodobé závazky 2,13% 1,29% 0,20% 1,06% 1,79%

B.III Krátkodobé závazky 14,37% 15,25% 17,41% 17,52% 13,90%

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 4,13% 2,53% 10,66% 8,56% 9,11%

C.I Časové rozlišení 0,03% 0,03% 0,03% 0,01% 0,03%

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů z let 2008 - 2012 
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které se podílí ve všech letech na cizích zdrojích 60%. Krátkodobé závazky jsou tvořeny 

především závazky z obchodních vztahů.  

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Rok 2009 byly TŽ velmi ovlivněny celosvětovou hospodářskou krizí. S ní spojený 

pokles poptávky po válcovaných výrobcích včetně poklesu cen.  

Tabulka 10.: Horizontální analýza VZZ 

 
 

 

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb dosáhly svého maxima v roce 2011 

s hodnotou 38 893 mil. Kč. Jak sem již výše uvedla, nejnižší částka byla zaznamenána 

v roce 2009, kdy došlo k poklesu oproti roku 2008 o 34,44% s hodnotou 12 772 mil. Kč. 

Společnost proto musela přistoupit na snížení výroby. K poklesu tržeb také přispěl pokles 

ceny (-4 351 Kč/t), ale také nižší objem. Od roku 2010 můžeme sledovat rostoucí trend až 

do roku 2011. V roce 2012 dochází opět k mírnému snížení a to vlivem nižších tržeb za 

prodej válcovaného zboží a oceli.  

Jako další významnou položku lze považovat výkonovou spotřebu. V roce 2009 

výkony dosáhly hodnoty 24 305 mil. Kč, což je méně o 36,44% a hodnotově o 13 936 mil. 

Kč než předchozí rok. Pokles zapříčinily nízké tržby za prodej válcovaného zboží a oceli. 

Výkonová spotřeba byla nižší o 10 404 mil. Kč z důvodu poklesu spotřeby surovin v přímé 

souvislosti s výší výroby. Položku také ovlivnila nižší cena vstupních komodit, která však 

pouze zčásti kompenzovala rychlejší pokles realizačních cen. Rok 2010 byl pro společnost 

pozitivnější, hlavně díky meziročnímu zvýšení výkonů o 8 604 mil. Kč, což je 

procentuálně o 35,40%. Nárůst ovlivnily vyšší tržby za prodej válcovaného zboží a oceli 

(31 162 mil. Kč), které byly ovlivněny především zvýšeným realizovaným objemem. 

Došlo také k nárůstu průměrné realizační ceny, kterou ale kompenzoval rychlejší růst cen 

v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v %

II Výkony -13 936 -36,44 8 604 35,40 6 919 21,02 -2 291 -5,75

II. Tržby za prodej vl. výrobků a služeb -12 772 -34,44 8 141 33,49 6 439 19,84 -1 792 -4,61

B Výkonová spotřeba -10 404 -32,21 9 836 44,92 2 401 7,57 -1 390 -4,07

* Provozní výsledek hospodaření -2 693 -195,56 -204 -15,53 3 150 207,20 -534 -32,78

* Finanční výsledek hospodaření 222 158,76 247 68,12 -553 -90,83 -148 -265,25

** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost -1 936 -160,74 97 13,24 2 012 317,01 -584 -42,39

*** Výsledek hospodaření za účetní jednotku -1 936 -160,74 94 12,88 2 015 316,13 -584 -42,39

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VZZ
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů z let 2008 - 2012 
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vstupů. Výkonová spotřeba byla oproti roku 2009 vyšší o 9 836 mil. Kč a procentuálně o 

44,92%. Nejvýznamnější vliv na toto zvýšení měly ceny rozhodujících komodit, v první 

řadě vyšší cena i spotřeba nakupovaného koksu vzhledem k probíhající modernizaci a 

rekonstrukci.  

V roce 2011 došlo u výkonů i výkonové spotřeby rovněž ke zvýšení, už to nebylo tak 

rozdílné jako v roce 2010. V dalším roce byla již výkonová spotřeba nižší a to o 1 390 mil. 

Kč vlivem opětovného snížení spotřeby surovin v souvislosti s poklesem cen. Výše 

uvedené údaje ohledně výkonové spotřeby a tržeb vysvětlují vývoj provozního výsledku 

hospodaření. V roce 2008 dosahoval hodnotu 1 377 mil. Kč. Poté následovaly dva roky, 

kdy podnik vykazoval ztrátu ve výši 1 316 mil Kč (rok 2009) a 1 515 mil. Kč (rok 2010). 

Rok 2011 a 2012 můžeme považovat již za ziskový, i přesto, že v roce 2012 došlo 

k mírnému poklesu o 534 mil. Kč, procentuálně o 32,78%.  

Další významná položka, která ovlivňuje výsledek hospodaření je zastoupena 

finančním výsledkem hospodaření. Hlavními složkami jsou zejména výnosy 

z dlouhodobého finančního majetku (výše přijatých dividend dceřiných společností), 

ostatní finanční výnosy a náklady, které zahrnují kurzové zisky a ztráty. Finanční výsledek 

hospodaření rostl až do roku 2010, poté začal klesat. Nejprve v roce 2011 o 553tis. Kč, a 

v roce 2012 o 148 tis. Kč především díky klesajícím výnosům z dividend.  

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pokud se jedná o vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát budou veškeré 

procentuální podíly vyjádřeny v první tabulce jako podíl na nákladech a v druhé tabulce 

jako podíl na výnosech. Analýza vývoje tržeb za prodej zboží není podstatná, jelikož jejich 

podíl na celkových výnosech z běžné činnosti nedosáhl ani 1%, tudíž nemají podstatný vliv 

na finanční situaci podniku. V tabulkách jsou uvedeny pouze zkrácené verze vertikální 

analýzy výkazu zisku a ztráty. Některá moje hodnocení lze vidět pouze v celé verzi 

vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty, která se nachází v příloze č. 3. 
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Tabulka 11.: Vertikální analýza VZZ - náklady 

 
 

 

Tabulka 12.: Vertikální analýza VZZ - výnosy 

 

 

Z tabulky vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty – náklady by mělo být zřejmé, že 

jako vztažná veličina byla použita suma celkových nákladů. Výkonová spotřeba tvoří více 

jak 80% nákladů, a lze sledovat růst tohoto podílu až do roku 2010. Hlavní položkou, která 

ovlivňuje výkonovou spotřebu, je především spotřeba materiálu a energie, která tvoří skoro 

92% výkonové spotřeby, jejíž hodnotu si lze ověřit podle přílohy č. 3, kde je uvedena 

úplná tabulka vertikální analýzy – nákladů. V roce 2010 byly v oblasti zpracovacích 

nákladů stanoveny limity jejich čerpání, jejich dodržování a pravidelné hodnocení 

2008 2009 2010 2011 2012

Celkové náklady 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

A Náklady vynaložené na prodej zboží 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%

B Výkonová spotřeba 82,63% 83,09% 89,90% 85,46% 87,04%

C Osobní náklady 6,87% 8,83% 7,26% 7,33% 7,61%

D Daně a poplatky 0,04% 0,02% 0,06% 0,06% 0,06%

E Odpisy investičního majetku 2,63% 4,09% 2,61% 2,28% 2,39%

F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,27% 0,20% 0,31% 0,27% 0,26%

G Změna stavu rezerv a opravných položek 1,67% -0,27% -2,63% 0,22% -0,59%

H Ostatní provozní náklady 4,57% 4,45% 3,08% 3,12% 2,21%

I. Převod provozních nákladů 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00%

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -0,13% 0,00% -0,01% 0,19% 0,26%

N. Nákladové úroky 0,18% 0,14% 0,13% 0,18% 0,13%

O Ostatní finanční náklady 0,47% 0,29% 0,07% 0,12% 0,07%

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,80% -0,84% -0,78% 0,77% 0,56%

R. Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ - NÁKLADY

2008 2009 2010 2011 2012

Výnosy celkem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

II Výkony 94,90% 94,86% 94,93% 96,38% 97,72%

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,33% 0,23% 0,31% 0,31% 0,29%

IV. Ostatní provozní výnosy 3,93% 3,06% 2,81% 2,70% 1,78%

XI. Ostatní finanční výnosy 0,29% 0,32% 0,15% 0,11% 0,09%

XIII. Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VZZ - VÝNOSY

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů z let 2008 - 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů z let 2008 - 2012 
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eliminovalo propad hospodářského výsledku. Úsporná opatření byla zaměřena na opravy a 

údržbu, osobní náklady, náklady na výrobní a režijní materiál, služby apod. Zpracovací 

náklady sice poklesly i přesto že, došlo k jejich absolutnímu nárůstu v souvislosti s fúzí se 

společností VÁLCOVNA TRUB TŽ, a. s. 

V roce 2011 můžeme sledovat nárůst zpracovacích nákladů zejména v oblasti 

osobních nákladů z důvodu vyplácení odměn a nárůstu mezd vyplývajícího z kolektivní 

smlouvy za splnění a překročení plánovaného hospodářského výsledku. Došlo rovněž ke 

zvýšení hodnoty v opravách, v oblasti služeb a spotřebě materiálu. Také v dalším roce 

můžeme vidět nárůst nákladů zejména v oblasti spotřeby energie a ve spotřebě služeb a 

oprav. Dalším negativem bylo kromě toho zvýšení cen silové elektřiny, kyslíku, zemního 

plynu a též zavedení výše příspěvku na obnovitelné zdroje elektrické energie. V tabulce 

vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – výnosy můžeme vidět, že jsou to opět výkony, 

které ovlivňují celkovou sumu výnosů. Lze říci, že 97% výkonů tvoří tržby z prodeje 

vlastních výrobků a služeb, což jde ověřit dle přílohy č. 4. 

4.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Jak bylo již výše zmíněno, v této části se budu zabývat analýzou likvidity, 

rentability, aktivity a zadluženosti. Zatímco vertikální a horizontální analýza sledovala 

vývoj jedné veličiny v čase nebo ve vztahu k jedné vztažné veličině, poměrová analýza 

bude dávat do poměru položky vzájemně mezi sebou.  

4.2.1 Poměrové ukazatelé likvidity 

Graf umístěný níže zobrazuje hodnoty jednotlivých likvidit.  



Bc. Lucie Panýrková: Finanční analýza společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

2012 32 
 

Graf 1.: Poměrové ukazatelé likvidity 

 
 

 

Z grafu vyjadřujícího likviditu je patrné, že hodnoty všech ukazatelů do roku 2010 

klesají a v posledních dvou letech se opět zvyšují. Nejvyšší hodnoty byly dosaženy v roce 

2008, kdy se dopady celosvětové krize ještě neprojevily. Ukazatele běžné likvidity ve 

všech letech můžeme hodnotit pozitivně, pouze v roce 2008 hodnota mírně přesahuje 

doporučené hodnoty, což způsobily především nadměrné zásoby. U pohotové likvidity již 

hodnoty nejsou tak stabilní. Pohotová likvidita dosahovala doporučených hodnot pouze 

v roce 2008 a 2009. Nejnižší hodnota byla dosažena v roce 2010 a to 0,65 a to z důvodu 

tvorby opravných položek u zásob, které hodnotu oběžných aktiv v roce 2009 značně 

snížily. V dalších letech se hodnota již pomalu zvyšuje, avšak ani v roce 2012 nedosahuje 

doporučené hodnoty.  

Ani okamžitá likvidita na tom není příliš dobře. Doporučená hodnota je dosažena 

pouze v roce 2009, hodnota v roce 2008 převyšuje danou mez a hodnoty ostatních let jsou 

těsně pod doporučenou hodnotou. Snížení pohotové a okamžité likvidity v roce 2009 je 

příčinou hlavně poklesem krátkodobého finančního majetku. Důvodem zhoršení rovněž 

v roce 2010 byl růst krátkodobých závazků z obchodních vztahů a čerpání krátkodobých 

bankovních úvěrů. Jak jsem již výše uvedla, hlavní podíl na zvýšení těchto úvěrů má 

především fůze s VÁLCOVNOU TRUB TŽ, a.s. V roce 2011 a 2012 můžeme zaznamenat 

2,67 

2,33 

1,71 

1,98 2,19 

1,16 

1,13 

0,65 0,73 0,78 

0,54 

0,44 
0,10 0,09 0,12 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

2008 2009 2010 2011 2012 

H
o

d
n

o
ty

 li
kv

id
it

y 

Roky 

Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita 
(current ratio)  

Pohotová 
likvidita (quick 
ratio) 

Okamžitá 
likvidita (cash 
ratio) 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů společnosti Třinecké železárny, a. s. 
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růst ukazatelů likvidity, který je způsobený především růstem zásob a vysokými splátkami 

bankovních úvěrů, které překračují jejich čerpání.  

4.2.2 Poměrové ukazatelé rentability 

Ukazatele rentability jsou nejsledovanějšími vzhledem k tomu, že informují o 

efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem. V následujícím grafu jsou zobrazeny 

jednotlivé hodnoty.  

Graf 2.: Poměrové ukazatelé rentability 

 
 

 

Vývoj rentability ve sledovaném období nelze považovat za příznivý. Hodnota 
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pro akcionáře a věřitele, kteří investovali své finance do společnosti. Opět jsem převedla 

tyto hodnoty na koruny a můžeme vidět, že v roce 2008 vydělala rentabilita investovaného 

kapitálu 0,07 Kč z 1 Kč investované akcionáři a věřiteli, avšak v roce 2009 to bylo -0,05 

Kč, což muselo znamenat pro akcionáře velice znepokojující zprávu. Posledním 

ukazatelem, kterým se budu zabývat, je rentabilita tržeb. Hodnoty z grafu č. 2 jsou opět 

převedeny na koruny. Společnost vytvořila v roce 2008 0,05 Kč zisku z jedné koruny 

tržeb, ovšem v roce 2009 následoval pokles až o 200 %, na hodnotu – 0,05 Kč ztráty 

z jedné koruny tržeb. Lze říci, že společnost se pohybuje v kladných číslech, kromě roku 

2009 a 2010, kdy byla ovlivněna celosvětovou hospodářskou krizí.  

4.2.3 Poměrové ukazatelé aktivity 

Mezi ukazatele aktivity jsou řazeny ukazatelé relativní vázanosti kapitálu v různých 

formách aktiv, jak krátkodobých tak dlouhodobých. Graf umístěný níže zobrazuje Obrat 

aktiv, zásob, pohledávek a závazků.  

Graf 3.: Ukazatelé aktivity - Obrátky 
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Graf 4.: Ukazatelé aktivity - Doba obratu 
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Další částí je obrat a doba obratu pohledávek a závazků. Nejvyšší hodnotu 

dosahoval obrat pohledávek v roce 2008 a to 14,89. To znamená, že pohledávky byly 

přeměněny na finanční prostředky skoro 15 krát. Nejnižší hodnoty pak bylo dosaženo 

v roce 2009 a poté již dochází k opět k nárůstu, avšak hodnota se zatím nevyrovnala roku 

2008. Doba splatnosti pohledávek a závazků bývá obvykle 30 dní. Velmi příznivé hodnoty 

podnik vykazuje v roce 2008, kde doba obratu pohledávek není ani 30 dní. V roce 2009 se 

doba splatnosti prodlužuje až na 39 dní, poté dochází k poklesu až do roku 2012, kdy 

hodnota dosahuje 30 dní. Totéž můžeme říct o splatnosti závazků. Ve sledovaném období 

docházelo současně k růstu jak doby splatnosti pohledávek, tak i k růstu doby splatnosti 

závazků. Z hlediska obchodních vztahů s dodavateli nejsou dlouhodobě vyšší hodnoty 

tohoto ukazatele optimální. Tento ukazatel je důležité hlídat, protože má návaznost na 

likviditu firmy.  

4.2.4 Poměrové ukazatele zadluženosti a stability 

Zadluženost nemá pouze negativní vliv na podnik, růst zadluženosti může přispět k 

zlepšení celkové rentability a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku, současně se však zvyšuje 

riziko nestability. Na grafu a v tabulce jsou uvedeny hodnoty všech ukazatelů zadluženosti, 

které jsem zvolila pro svou práci.  

Graf 5.: Poměrové ukazatelé zadluženosti 
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Tabulka 13.: Ukazatelé dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti) 

 
 

 

Celková zadluženost se ve všech letech pohybuje mezi nízkými čísly a to je velice 

výhodné zejména pro věřitele. Díky hodnotám na nízké úrovni lze získat také levnější 

úvěry. Prospěšné to není pro akcionáře, kteří požadují neustálý růst rentability vložených 

prostředků. Pro společnost by bylo vhodné vyšší zapojení cizích zdrojů, které by kladně 

působilo na zvyšování rentability vlastního kapitálu.  

Hodnoty finanční páky ve sledovaném období jsou relativně nízko a to díky 

vysokému využívání vlastního kapitálu jako zdroje krytí majetku. V roce 2009 tento 

ukazatel dosáhl hodnoty 80%. Společnost by se měla snažit o zvýšení finanční páky, což 

by bylo kladem pro akcionáře. Od roku 2010 dochází k poklesu, avšak v roce 2012 

můžeme pozorovat nárůst, i když ne na takovou hodnotu jako v roce 2009.  

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu má stejnou vypovídací schopnost jako 

ukazatel celkové zadluženosti. Oba ukazatele rostou s tím, jak roste proporce dluhů ve 

finanční struktuře podniku. Od roku 2011 začínají klesat. Ukazatel běžné zadluženosti nám 

říká, jaký procentní podíl má krátkodobý cizí kapitál na aktivech. V roce 2008 a 2009 jsou 

tyto hodnoty nejnižší a to 16 %. V roce 2010 došlo ke zvýšení o 7 %, avšak poté dochází 

opět k poklesu.  

4.3 Pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu 

Pro pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu jako vrcholového ukazatele 

podniku jsem zvolila funkcionální analýzu. Jak jsem již uvedla výše, tato metoda je 

nejvhodnější zejména protože TŽ vykazují v letech 2009 a 2010 záporné hodnoty, což není 

vhodné pro logaritmickou metodu. V tabulce jsou vstupní data pro pyramidální rozklad 

rentability vlastního kapitálu.  

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

1 Majetkový koeficient "Finanční páka" 1,29 1,25 1,41 1,39 1,34

2 Ukazatel zadluženosti VK 0,29 0,25 0,41 0,39 0,34

3 Ukazatel běžné zadluženosti 0,16 0,16 0,23 0,22 0,17

Ukazatele dlouhodobé finanční rovnováhy (zadluženosti)
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Tabulka 14.: Vstupní data pro pyramidální rozklad ROE 

Ukazatel 
Hodnota ukazatele 

2008 2009 2010 2011 2012 

(ROA) 0,0627 -0,0396 -0,0352 0,0711 0,0394 

multiplikátor 1,2867 1,2464 1,4057 1,3901 1,3380 

zisková marže 0,0299 -0,0285 -0,0184 0,0333 0,0206 

obrat aktiv 1,6304 1,1124 1,3620 1,5355 1,4249 

 

Nejprve jsem rentabilitu vlastního kapitálu rozložila podle schématu v teoretické 

části, vzorec (23), na ziskovou marži, obrat aktiv a multiplikátor vlastního jmění.  

Tabulka 15.: Absolutní a relativní změna ROE 

Absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel         

ROE (Z/E) -0,1022 0,0046 0,1064 -0,0318 

Analytické ukazatele         

Zisková marže (Z/T) -0,1016 0,0167 0,1047 -0,0256 

Obrat aktiv (T/A) -0,0005 -0,0077 0,0018 -0,0041 

Multiplikátor kapitálu akcionářů (A/E) -0,0001 -0,0044 -0,0002 -0,0021 

Relativní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Syntetický ukazatel 

ROE (Z/E) -163,01% 11,56% 302,24% -44,71% 

Analytické ukazatele 

Zisková marže (Z/T) -162,06% 42,22% 297,56% -35,99% 

Obrat aktiv (T/A) -0,86% -19,53% 5,12% -5,74% 

Multiplikátor kapitálu akcionářů (A/E) -0,08% -11,13% -0,45% -2,98% 

 

Rentabilita vlastního kapitálu procházela ve sledovaném období jak růstem, tak i 

poklesem. V tabulce můžeme pozorovat, že nejvyšší vliv na ROE ve všech sledovaných 

obdobích má ukazatel ziskové marže. Kromě ziskové marže a obratu aktiv ovlivňuje 

ukazatel také multiplikátor kapitálu akcionářů neboli finanční páka. Její hodnoty jsou ve 

sledovaném období relativně nízké, a to díky vysokému využívání vlastního kapitálu jako 

zdroje krytí majetku (až 80% v roce 2009). Jak bylo již uvedeno u poměrových ukazatelů 

rentability, bylo by výhodné zvýšit finanční páku, čímž by se docílilo vyšší hodnoty ROE.  

V porovnávaném období 2008/2009 činí hodnota ROE – 163,01 %, což rozhodně 

není dobře. Mezi léty 2009 a 2010 došlo ke kladné relativní změně ve výši 11,56%, nejvíce 

se na tom podílel kladně analytický ukazatel ziskové marže, který vykazoval 42,22%, 

záporně pak ukazatel obratu aktiv, který vykazoval -19,53% a multiplikátor kapitálu 

akcionářů s hodnotou -11,13%. V roce 2011 došlo opět ke kladné relativní změně 

syntetického ukazatele ROE o 302,24% . Bylo psáno, že největší podíl na tom měl znovu 

analytický ukazatel ziskové marže, u kterého můžeme pozorovat až osminásobné zvýšení. 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů z let 2008 - 2012 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Dále se kladně podílel ukazatel obratu aktiv s hodnotou 5,12%, který však měl velmi malý 

pozitivní vliv na ROE. Záporně se pak podílel pouze multiplikátor kapitálu akcionářů a to 

s hodnotou -0,45%. Rok 2012 je pro společnost opět negativní. ROE má opět zápornou 

relativní změnu, a to -44,71%. Negativně k tomu přispěly všechny analytické ukazatele, 

nejvíce však zisková marže s hodnotou -35,99%.  

Vzhledem k tomu, že ukazatel ROE byl ve sledovaném období nejvíce ovlivněn 

ziskovou marží, byla vybrána také analýza nákladovosti, kde bude zřejmé, jaká nákladová 

položka má na analytický ukazatel největší vliv. V tabulce jsou uvedena vstupní data pro 

jednotlivé nákladovosti.  

Tabulka 16.: Vstupní data nákladovosti 

Nákladovosti 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková nákladovost 0,9701 1,0285 1,0182 0,9667 0,9794 

Výkonová spotřeba 0,8014 0,8545 0,9153 0,8260 0,8522 

Osobní náklady 0,0666 0,0908 0,0739 0,0709 0,0745 

Odpisy DNM a DHM 0,0255 0,0421 0,0266 0,0220 0,0234 

Ostatní provozní náklady 0,0443 0,0457 0,0313 0,0302 0,0216 

Ostatní finanční náklady 0,0046 0,0030 0,0007 0,0012 0,0007 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0078 0,0087 -0,0080 0,0075 0,0055 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0,0162 0,0028 -0,0268 0,0021 0,0058 

Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti 0,0013 0,0000 -0,0001 0,0019 0,0026 

 

Tabulka 17.: Nákladovosti - Absolutní a relativní změna 

Nákladovosti - absolutní změna 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Celková nákladovost -0,1016 0,0167 0,1047 -0,0256 

Výkonová spotřeba -0,0924 -0,0984 0,1813 -0,0529 

Osobní náklady -0,0420 0,0275 0,0061 -0,0073 

Odpisy DNM a DHM -0,0288 0,0251 0,0093 -0,0028 

Ostatní provozní náklady -0,0024 0,0233 0,0023 0,0174 

Ostatní finanční náklady 0,0028 0,0036 -0,0008 0,0009 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0,0286 -0,0011 -0,0313 0,0040 

Změna stavu rezerv a opravných položek 0,0330 0,0390 -0,0587 0,0160 

Změna stavu rezerv a opravných  
položek ve finanční oblasti -0,0022 0,0002 -0,0040 -0,0014 

Nákladovosti - relativní změna 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Celková nákladovost -162,06% 42,22% 297,56% -35,99% 

Výkonová spotřeba -147,39% -248,71% 515,30% -74,41% 

Osobní náklady -67,08% 69,37% 17,26% -10,32% 

Odpisy DNM a DHM -46,00% 63,37% 26,31% -3,94% 

Ostatní provozní náklady -3,87% 58,96% 6,60% 24,40% 

Ostatní finanční náklady 4,45% 9,09% -2,41% 1,25% 

Daň z příjmu za běžnou činnost 45,57% -2,84% -89,08% 5,68% 

Změna stavu rezerv a opravných položek 52,67% 98,46% -166,94% 22,52% 

Změna stavu rezerv a opravných  
položek ve finanční oblasti -3,56% 0,46% -11,41% -1,97% 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulkách nejsou zahrnuty nákladovosti, které nemají podstatný vliv na celkovou 

nákladovost, nebo jejich hodnota je nepatrná. Největší podíl na ukazateli rentability tržeb 

nese ve sledovaném období jednoznačně výkonová spotřeba. V roce 2009 došlo 

k výraznému poklesu výkonové spotřeby o 10 404 mil. Kč a také k poklesu tržeb o 1 468 

mil Kč, to na ukazateli výkonové spotřeby představuje – 147,39%. Přestože poklesly 

osobní náklady, nastal pokles celkových tržeb, což ve výsledku znamená negativní vliv 

ukazatele osobních nákladů v relativní hodnotě – 67,08%. K výraznému poklesu 

hospodářskému výsledku přispěl také ukazatel odpisů DNM a DHM, který vykazoval - 

46,00%. Celkovou nákladovost v tomto roce nejvíce kladně ovlivnil ukazatel Změny stavu 

rezerv a opravných položek s hodnotou 52,67% a ukazatel Daně z příjmu za běžnou 

činnost s hodnotou 45,57% . Kladnou změnu vykazovala také položka ostatních finančních 

nákladů s hodnotou 4,45%.    

V roce 2010 vykazuje celková nákladovost výrazné zlepšení, a to především 

dosažením kladné relativní hodnoty 42,22%. Celková nákladovost byla záporně ovlivněna 

především Výkonovou spotřebou, která poklesla až o hodnotu – 248,71% a dále 

ukazatelem Daně z příjmu za běžnou činnost se zápornou hodnotu – 2,84%. Ostatní 

nákladové položky vykazují kladný charakter, díky, jímž je celková nákladovost a tedy i 

rentabilita tržeb v tomto roce kladná. Největší vliv, co se týče kladné položky, představuje 

změna stavu rezerv a opravných položek, které vykazují 98,46%. Mezi další položky 

s výrazným kladným vlivem lze řadit osobní náklady s hodnotou 69,37%, které sice 

vzrostly, ale se současným růstem tržeb. Kladně působily také položky Odpisy DNM a 

DHM s hodnotou 63,37% a ostatní provozní náklady s hodnotou 58,96%. V roce 2011 již 

dochází k výraznému zlepšení výkonové spotřeby s relativní hodnotou 515,30%. Celková 

nákladovost byla nejvíce záporně ovlivněna položkou Změna stavů rezerv a opravných 

položek, která vykazovala hodnotu – 166,94%. U ostatních položek můžeme konstatovat 

pokles o zhruba 60 - 70%. V dalším roce je celková nákladovost záporná s relativní 

hodnotou – 35,99%. Negativně se na této hodnotě podílel ukazatel výkonové spotřeby, 

který vykazoval – 74,41%. Nejvíce kladně celkovou nákladovost ovlivnil ukazatel 

celkových provozních nákladů s relativní hodnotou 24,40%, dále změna stavu rezerv a 

opravných položek s hodnotou 22,52% a také daň z příjmu za běžnou činnost s hodnotou 

5,68%. 
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Protože ukazatel ROE byl ve sledovaném období také hodně ovlivněn obratem 

aktiv, zvolila jsem i analýzu Obratu aktiv, který je rozložen na fixní, oběžná a ostatní 

aktiva. V tabulce jsou uvedena vstupní data pro jednotlivé obraty aktiv.  

Tabulka 18.: Vstupní data obratovosti aktiv 

Obratovost aktiv 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat aktiv 0,6134 0,8989 0,7342 0,6512 0,7018 

Fixní aktiva 0,3470 0,5573 0,4437 0,3690 0,4321 

Oběžná aktiva 0,2642 0,3392 0,2892 0,2812 0,2689 

Ostatní aktiva 0,0022 0,0024 0,0014 0,0010 0,0008 

 

Tabulka 19.: Obratovost aktiv - absolutní a relativní změna 

Obratovost aktiv - absolutní 
změna 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Obrat aktiv -0,0005 -0,0077 0,0018 -0,0041 

Fixní aktiva -0,0004 -0,0053 0,0016 -0,0051 

Oběžná aktiva -0,0001 -0,0023 0,0002 0,0010 

Ostatní aktiva 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

Obratovost aktiv - relativní změna 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

Obrat aktiv -0,86% -19,53% 5,12% -5,74% 

Fixní aktiva -0,63% -13,47% 4,61% -7,15% 

Oběžná aktiva -0,23% -5,93% 0,49% 1,39% 

Ostatní aktiva 0,00% -0,13% 0,02% 0,02% 

 

Analytický ukazatel Obrat aktiv byl ve sledovaném období nejvíce ovlivněn hlavně 

ukazatelem fixní aktiva. V roce 2009 měl ukazatel Obratu aktiv relativní změnu – 0,86%. 

Negativně tuto změnu působil ukazatel fixních aktiv relativní hodnotou -0,63%. Změna 

byla způsobena především nárůstem investičního majetku, který však nezvýšil podíl tržeb. 

Téměř zanedbatelně kladně se v tomto roce podílel pouze ukazatel ostatních aktiv. V roce 

2010 došlo k prohloubení propadu ukazatele obratu aktiv až o hodnotu -19,53%, přičemž 

největší podíl měl opět ukazatel fixních aktiv s hodnotou -13,47%, kdy společnost opět 

investovala do nákupu investičního majetku. V tomto roce došlo ke zvýšení tržeb, ne však 

k razantní změně. Výrazně poklesl také ukazatel oběžných aktiv na hodnotu -5,93%. 

Navýšení oběžných aktiv souvisela zejména s fúzí se společností VÁLCOVNA TRUB TŽ, 

a. s. V dalším roce již měla hodnota obratu aktiv kladnou změnu a to 5,12%. Největší vliv 

na kladný výsledek měla hlavně kladná změna fixních aktiv s hodnotou 4,61%. Společnost 

snížila svá fixní aktiva při současném růstu tržeb. Kladnou změnu zaznamenal také 

ukazatel oběžných aktiv, který měl 0,49% a také ukazatel ostatních aktiv, který vykazoval 

0,02%. V roce 2012 je hodnota obratu aktiv záporná a to vlivem negativní změny ukazatele 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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fixních aktiv. Negativní změna byla způsobena zvláště navýšením dlouhodobého 

finančního majetku o 1 469 mil. Kč pořízením nových akvizic ŽDB DRÁTOVNA a. s. a 

DALSELV DESIGN a. s.  

4.4 Bankrotní a bonitní modely 

Cílem bankrotních i bonitních modelů je přiřadit firmě jednu jedinou číselnou 

charakteristiku, na jejímž základě lze posuzovat finanční zdraví firmy. Bankrotní modely 

pak odhalují, zda je společnost ohrožena bankrotem. 

Altmanův model důvěryhodnosti 

Tabulka 20.: Altmanův model důvěryhodnosti 

   

2008 2009 2010 2011 2012 

  Ukazatel Váha Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

X1 EBIT/AKT 3,11 0,20 -0,12 -0,11 0,20 0,12 

X2 Tržby/AKT 1,00 1,50 1,06 1,28 1,45 1,38 

X3 Tržní hodnota VK/Cizí zdroje 0,42 1,45 1,75 1,09 1,06 1,17 

X4 Zadržený zisk/AKT 0,85 0,35 0,35 0,30 0,33 0,35 

X5 WC/AKT 0,72 0,19 0,15 0,12 0,15 0,15 

  Z FAKTOR   3,70 3,19 2,67 3,19 3,17 

 

Jak jsem již uvedla v teoretické části, Altmanův model je velmi oblíbený v České 

republice zejména kvůli své jednoduchosti. Vypočtený výsledek v tabulce jsem zařadila do 

rozhraní tří možností, ze kterých lze vyhodnotit faktor Z. Jsou to zejména podniky 

s hodnotou nižší než 1,2, které představují pásmo bankrotu, s hodnotou od 1,2 – 2,9 jsou 

v tzv. pásmu šedé zóny a s hodnotou nad 2,9 označované jako prosperující. Třinecké 

železárny ve sledovaném období lze řadit mezi prosperující, s tím, že v roce 2010 se ocitly 

v pásmu šedé zóny. Příčina poklesu v roce 2010 byla způsobena především ztrátou a 

vyšším čerpáním bankovních úvěrů. 

Tafflerův model 

Tabulka 21.: Tafflerův model 

  váha 2008 2009 2010 2011 2012 

Zisk před zdaněním/krátkodobé závazky 0,53 
0,38 -0,26 

-
0,16 0,29 0,21 

oběžná aktiva/cizí zdroje 0,13 1,94 1,91 1,37 1,54 1,52 

krátkodobé závazky/celková aktiva 0,18 0,16 0,16 0,23 0,22 0,17 

tržby/aktiva celkem 0,16 1,51 1,06 1,28 1,45 1,38 

tafflerův model   0,72 0,31 0,34 0,62 0,56 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Další model, který jsem zvolila pro analýzu bankrotu společnosti je Tafflerův model. 

Tento model nám určuje, jak velká je pravděpodobnost bankrotu v dané společnosti. 

Výsledky s hodnotou nižší než 0,2 předvídají velkou pravděpodobnost bankrotu. Výsledky 

s hodnotou vyšší než 0,3 znamenají nízkou pravděpodobnost bankrotu. Můžeme říct, že 

společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY je ve sledovaném období stále nad hodnotou 0,3, 

tudíž pravděpodobnost bankrotu je zanedbatelná. 

Model In- Index důvěryhodnosti 

Tabulka 22.: Model In - Index důvěryhodnosti 

  váha 2008 2009 2010 2011 2012 

aktiva/cizí zdroje 0,13 4,49 5,07 3,47 3,57 3,96 

EBIT/nákladové úroky 0,04 23,01 -25,74 -19,14 25,09 21,50 

EBIT/aktiva 3,97 0,06 -0,04 -0,03 0,07 0,04 

celkové výnosy/aktiva 0,21 1,63 1,11 1,36 1,54 1,42 

OA/krátkodobé závazky +  
krátkodobý bankovní úvěr 0,09 2,67 2,33 1,71 1,98 2,19 

IN 01   2,34 -0,09 -0,01 2,23 2,03 

 

Jako další ukazatel jsem zvolila Index In. Výsledky z tabulky lze rozdělit do tří 

skupin, podle nichž zhodnotím, jak firma nakládá se svěřenými prostředky jak z hlediska 

věřitele, tak z hlediska investora. Hodnota podniku s dobrým finančním zdravím by měla 

být vyšší než 1,6. Pokud se hodnota bude pohybovat mezi 0,9 – 1,6, půjde o firmu 

s potenciálními problémy. Bude-li však hodnota indexu menší než 0,9, jde o projev 

finanční neduživosti a firma se může ocitnout v existenčních problémech. Ve sledovaném 

období můžeme konstatovat, že společnost přesahuje hodnotu vyšší než 2, tudíž lze říct, že 

se jedná o podnik s dobrým finančním zdravím. Pouze v letech 2009 – 2010 jsou 

vykazovány negativní hodnoty indexu a to z důvodu vysoké citlivosti modelu na vývoj 

zisku před úroky a zdaněním. Na závěr lze říci, že podnik nemá předpoklady k bankrotu.  

Kralickův Quicktest 

Tabulka 23.: Kralickův Quicktest 

  2008 2009 2010 2011 2012 

kvóta vlastního kapitálu 77,72% 80,23% 71,14% 71,94% 74,74% 

doba splácení dluhu z CF 2,153  2,654  -5,524  3,512  3,009  

cash flow v tržbách 4,07% 4,49% -3,72% 5,03% 5,50% 

ROA 4,87% -3,18% -2,50% 5,12% 2,94% 

Hodnocení finanční stability 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 

Hodnocení výnosové situace 1,00 0,50 0,00 1,50 1,50 

Hodnocení celkové situace 1,50 1,25 1,00 2,00 2,00 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Kralickův quicktest lze zařadit mezi bonitní modely. Výsledky v tabulce budu 

srovnávat s bodovací tabulkou. Hodnocení firmy lze rozdělit na tři části. V první části budu 

hodnotit finanční stabilitu, která se skládá z kvóty vlastního kapitálu a doby splácení dluhu. 

V druhé části se budu zabývat hodnocením výnosové situace, což představuje rentabilita 

celkového kapitálu a podíl CF na tržbách. Poté zhodnotím celkovou situaci.  

Z hlediska finanční stability lze hodnotit podnik jako prosperující, kvóta vlastního 

kapitálu přesahuje 30% a hodnota splácení dluhu je přijatelná, kromě roku 2010, kdy je 

hodnota záporná vlivem záporného provozního CF. Celková situace ve společnosti v roce 

2010 je zhoršena především rentabilitou celkového kapitálu a podílem CF na tržbách. 

V roce 2008 podnik dosahoval vysoké rentability, která se však zhoršila kvůli nízké 

ziskovosti tržeb. Výsledné hodnoty finanční stability se pohybují mezi 2 – 3, z čehož lze 

soudit, že se jedná o dobrý podnik. Hodnoty výnosové situace se pak ocitají v šedé zóně. A 

celková situace se od roku 2011 pohybuje na hodnotě 2, tudíž lze říci, že společnost by 

neměla být ohrožena bankrotem. 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Cílem této kapitoly je uvést návrhy a doporučení, které povedou ke zlepšení finanční 

situace podniku. V rámci podrobné finanční analýzy jsem již poukázala na to, jak si 

společnost vede, případně jaká úskalí mohou nastat. Společnost TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY, a. s. patří nejen k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí hutní výroby 

v České republice, ale také mezi významné výrobce dlouhých válcovaných hutních 

výrobků, které jsou ve velké míře prodávány prostřednictvím prodejní sítě mateřské 

akciové společnosti MORAVIA STEEL. Významný vliv ve vývoji společnosti měla 

především fúze, která byla uskutečněna 31. 8. 2010 s podnikem VÁLCOVNA TRUB TŽ, 

a. s. a fúze, která byla uskutečněna v průběhu roku 2011 s podnikem FERROMORAVIA, 

s. r. o. V celém období, jež bylo předmětem hodnocení pomocí nástrojů finanční analýzy, 

lze hodnotit společnost jako stabilizovanou.  

Při analýze poměrových ukazatelů jsem se nejprve zabývala likviditou podniku. 

Analýza základních ukazatelů likvidity ukázala, že podnik dosahuje přiměřených hodnot 

z hlediska časové struktury financování svých krátkodobých aktiv a dlouhodobě by neměl 

mít problémy s pokračováním v činnosti. Ukazatele běžné likvidity hodnotím pozitivně, 

pouze v roce 2008 se hodnoty pohybovaly nad doporučenými, které byly způsobené 

především nadměrnými zásobami. Pohotová ani okamžitá likvidita na tom nejsou příliš 

dobře. Důvodem zhoršení zejména, v roce 2010, je růst krátkodobých závazků 

z obchodních vztahů a čerpání krátkodobých bankovních úvěrů. Jak jsem již výše uvedla 

hlavní podíl na zvýšení těchto úvěrů má fúze s VÁLCOVNOU TRUB TŽ, a. s. 

Dalším ukazatel je vývoj rentability. Mezi léty 2008 – 2009 dosahovala společnost 

velmi vysokého podílu vlastního kapitálu na celkovém financování společnosti, což 

způsobuje snížení rentability vložených prostředků akcionáři. Ve sledovaném období 

podnik dosahuje vysokých hodnot rentability, které by mohl využít k získávání levných 

bankovních úvěrů a tím si i zvýšit rentabilitu. Rentabilita je ovlivněna především ziskovou 

marží. Vysoká nákladovost výroby, která byla způsobena ekonomickou krizí, s sebou 

přinesla vysoké ceny vstupních surovin. Rusko, Brazílii, a Indii lze řadit k zemím, které 

mohou do roku 2025 přispět ke zvýšení celosvětové spotřeby oceli.  
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Doporučením pro Třinecké železárny by mělo být rozšíření výrobků s vyšší přidanou 

hodnotou se současným snižováním výrobních nákladů. Ve sledovaném období docházelo 

současně jak k růstu doby splatnosti pohledávek, tak i k růstu doby splatnosti závazků. I 

přesto, že doba obratu pohledávek není kritická, bylo by vhodné tento ukazatel hlídat kvůli 

návaznosti na likviditu firmy. Co se týče zadluženosti, hodnoty jsou nízké, to vítají 

především věřitelé. Pro společnost je také jednodušší získat levnější úvěry. V oblasti 

zadluženosti bych společnosti doporučila vyšší zapojení cizích zdrojů, což by se promítlo 

ve zvýšené rentabilitě vlastního kapitálu. Podnik by se měl snažit také zvýšit finanční 

páku, kterou by uvítali zejména akcionáři.  

Pyramidovým rozkladem rentability vlastního kapitálu jsem zjistila, že největší vliv 

na ROE má ukazatel ziskové marže. Hodnota ROE vykazuje v období 2011/2012 hodnotu 

-0,0318, to není příliš dobrý výsledek. Vyšší hodnotu lze docílit například zvýšením 

rentability tržeb (ziskové marže), zrychlením obratu kapitálu (aktiv) nebo zvýšením 

finanční páky. Společnost musí při zvyšování poměru cizích zdrojů dbát na to, aby hodnota 

rentability z použití cizích zdrojů, převyšovala platbu úroků. Pokud by se společnost 

rozhodla zaměřit na zvýšení rentability tržeb (ziskové marže), doporučila bych se více 

zaměřit na snižování všech nákladových položek a zároveň usilovat o postupné zvyšování 

tržeb. Snížení by se mělo orientovat především na výkonovou spotřebu a to hlavně na 

položku spotřebu materiálu, energie a také položku osobních nákladů. K úspoře osobních 

nákladů společnosti bych doporučila analyzovat využitelnost pracovních sil. V případě, že 

se i nadále budou snižovat výnosy společnosti, doporučila bych podniku zvážit redukci 

pracovních sil. Dále bych doporučila rozšířit nabízený sortiment výrobků do dalších zemí, 

či zavést zcela nový typ produktu, pomocí kterého by došlo ke zvýšení výnosů. Pro 

zvýšení tržeb je také nezbytné zaměřit se na výrobu výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 

Nízký obrat kapitálu (aktiv) nám ukazuje, že majetek nevytváří dostatečný objem tržeb. U 

doby obratu aktiv dochází ke zrychlování, avšak ne při stabilních tržbách. Doporučila bych 

zvýšení tržeb, případně odprodej nepoužívaných aktiv. Doba obratu zásob se pohybuje 

mezi 60 – 68 dny, což představuje malé riziko vyplývající z nedostatku zásob, ale tím více 

se v zásobách váže kapitál, což snižuje výnosnost podniku. Proto bych doporučila 

společnosti snížit dobu obratu zásob, avšak zvyšovat hodnotu rychlosti obratu. Zrychlení 

obratu zásob bude výhodné, jelikož dojde ke snížení materiálových a finančních zdrojů 

vázaných v podniku, které mohou být využity jiným způsobem, což představuje i navýšení 
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rentability. Poslední možností, jak zvýšit ROE, je změnit strukturu finančních zdrojů. 

Ukazatel finanční páky se neustále snižuje, tudíž dochází ke snižování poměru dluhů 

k vlastnímu kapitálu. Společnosti lze doporučit větší využití vypůjčených peněz místo 

používání vlastního kapitálu s cílem dosažení zisku. Můžeme vidět, že cash flow 

z provozní činnosti, je v posledních dvou letech stabilní, proto je dle mého názoru 

přípustné zvýšit míru zadlužení. Vzhledem k příznivým hodnotám bankrotních a bonitních 

modelů v posledním roce mohu tvrdit, že se jedná o podnik s nevyhraněnou finanční 

situací a není ohrožen bankrotem.  
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6 ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se nejprve zabývala teorií finanční analýzy a následně 

byla aplikována na společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Rozbor jsem provedla 

pomocí vybraných metod finanční analýzy. Hlavními zdroji informací pro tento rozbor 

byly především účetní výkazy společnosti, brožury a další zdroje informace z let 2008 – 

2012. Společnost má dlouholetou tradici a historii a v roce 2009 dokázala obstát 

v hospodářské krizi. V horizontální analýze můžeme pozorovat rostoucí trend celkové 

bilanční sumy. Díky značným a pravidelným investicím do modernizace výroby 

společnosti neustále roste dlouhodobý majetek. Vzhledem k pravidelnému růstu cen 

vstupních surovin se podnik předzásobuje na další rok, a tím roste i celková suma 

oběžných aktiv. Pouze v roce 2009 a 2012 došlo k poklesu, z důvodu snížení cen vstupních 

surovin.  

V oblasti pasiv jsem zjistila, že většina podnikových aktiv je kryta vlastními zdroji. 

Největší položkou ve vlastním kapitálu je základní kapitál, jehož hodnota je neměnná ve 

sledovaném období. Výsledek hospodaření byl velice nestabilní, kdy v roce 2008 byl 

vykazován zisk ve výši 1 204 mil. Kč, poté však následovaly dva roky se ztrátou. Rok 

2009 a 2010 lze přičítat celosvětové finanční krizi, v dalších letech pak následoval opět 

zisk.   

Hodnoty všech ukazatelů likvidity mají do roku 2010 klesající trend, od roku 2011 se 

opět zvyšují. Nejvyšší hodnoty jsou dosaženy v roce 2008, kdy se ještě neprojevil dopad 

krize. Důvodem poklesu likvidity jsou vysoké opravné položky u zásob. Pokles 

krátkodobého finančního majetku v roce 2009 má za následek snížení pohotové a peněžní 

likvidity. V roce 2010 jsou hodnoty ještě horší a to především růstem krátkodobých 

závazků a čerpáním krátkodobých bankovních úvěrů. Na tom se nejvíce podílely provozní 

a investiční úvěry způsobené vlivem fúze s VÁLCOVNOU TRUB TŽ, a. s. U rentability 

můžeme pozorovat záporné hodnoty pouze v roce 2009 a 2010. Od roku 2011 již dochází 

ke zlepšení situace. I přesto, že ceny vstupů neustále rostou, není zvýšení výrobních 

nákladů tak velké a podnik i v roce 2012 dosahuje kladné rentability. Doba splatnosti 

krátkodobých závazků je delší téměř ve všech sledovaných obdobích než splatnost 

pohledávek.  
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Bonitní modely ukázaly, že se TŽ nacházejí v dobré situaci kromě roku 2009 a 

2010. Co se týče bankrotních modelů, společnost se mohla ocitnout v bankrotu v roce 2009 

a 2010, avšak společnost tyto problémy ustála a v nejbližší budoucnosti nelze předpokládat 

bankrot. Na závěr lze říci, že společnost TŽ lze hodnotit jako perspektivní podnik 

s dlouholetou tradicí, u něhož se dá předpokládat budoucí pozitivní vývoj.  
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Seznam příloh: 

Příloha 1.: Horizontální analýza rozvahy - aktiva 

 
 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY

Aktiva celkem -1 686 780 -6,82% 2 420 946 10,51% 1 455 944 5,72% 53 481 0,20%

Dlouhodobý majetek 293 807 2,10% 1 101 488 7,71% -132 523 -0,86% 1 350 780 8,86%

Dlouhodobý nehmotný majetek -7 699 -30,31% -4 893 -27,64% 43 648 340,71% 35 824 63,45%

Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti -911 -21,06% -911 -26,68% -909 -36,32% -911 -57,15%

Software -4 491 -23,91% -5 255 -36,77% 3 117 34,50% -2 204 -18,14%

Ocenitelná práva -1 017 -100,00% 80 0 975 1218,75% 66 6,26%

Goodwill 0 0 0 0 41 658 0 33 380 80,13%

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 5 493 0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek -1 280 -100,00% 1 193 0 -1 193 -100,00% 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek -417 329 -4,53% 1 404 846 15,97% -73 175 -0,72% -154 339 -1,52%

Pozemky 137 0,04% 26 127 8,17% 4 010 1,16% -168 -0,05%

Stavby 136 973 5,37% 251 481 9,36% 225 892 7,69% 22 597 0,71%

Samostatné movite věci a soubory movitých věcí -475 781 -8,14% 383 980 7,15% 637 839 11,09% -441 293 -6,91%

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00% -11 -0,66% -169 -10,13% 0 0,00%

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -60 570 -13,19% 758 617 190,36% -946 755 -81,82% 218 773 103,99%

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek -18 088 -47,66% -15 348 -77,27% 6 008 133,07% 45 752 434,78%

Dlouhodobý finanční majetek 718 835 15,13% -298 465 -5,46% -102 996 -1,99% 1 469 295 28,99%

Podíly v ovládaných a řízených osobách 719 642 15,58% -302 187 -5,66% -97 868 -1,94% 1 492 021 30,20%

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem -369 -0,34% -100 -0,09% -807 -0,74% -3 276 -3,02%

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -100 -100,00%

Jiný dlouhodobý finanční majetek -349 -1,73% -1 054 -5,31% 555 2,95% -19 350 -100,00%

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek -89 -100,00% 4 876 0 -4 876 -100,00% 0 0

Oběžná aktiva -1 955 514 -18,36% 1 334 679 15,35% 1 594 464 15,90% -1 287 809 -11,08%

Zásoby -1 545 179 -25,72% 1 659 973 37,20% 1 215 883 19,86% -695 115 -9,47%

Materiál -750 099 -26,06% 408 606 19,20% 608 072 23,97% -611 049 -19,43%

Nedokončená výroba a polotovary -655 801 -31,11% 693 995 47,79% 399 676 18,62% -109 554 -4,30%

Výrobky -135 976 -13,43% 551 848 62,95% 216 360 15,15% 23 980 1,46%

Zboží -289 -11,32% -569 -25,14% -1 296 -76,51% 1 671 419,85%

Poskytnuté zálohy na zásoby -3 014 -55,61% 6 093 253,24% -6 929 -81,53% -163 -10,38%

Dlouhodobé pohledávky 4 286 117,23% 70 827 891,80% -73 306 -93,06% 798 14,61%

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 5 000 0 -2 338 -46,76% 0 0,00% -887 -33,32%

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 1 0,16% 2 0,31% 1 0,16% 1 0,16%

Jiné pohledávky -715 -23,67% -820 -35,56% 676 45,49% 1 684 77,89%

Odložená daňová pohledávka 0 0 73 983 0 -73 983 -100,00% 0 0

Krátkodobé pohledávky 84 769 3,41% 677 125 26,33% 513 258 15,80% -665 393 -17,69%

Pohledávky z obchodnch vztahů 277 305 12,89% 735 064 30,27% -14 549 -0,46% -414 940 -13,18%

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 60 0 -60 -100,00% 401 683 0 -115 732 -28,81%

Stát - daňové pohledávky -156 527 -73,35% -14 309 -25,15% 135 563 318,41% -132 786 -74,54%

Krátkodobé posyktnuté zálohy -20 355 -34,41% -36 107 -93,08% 6 462 240,76% -7 919 -86,58%

Dohadné účty aktivní 18 666 412,51% 6 907 29,78% -23 921 -79,48% 6 703 108,52%

Jiné pohledávky -34 380 -57,99% -14 370 -57,71% 8 020 76,16% -719 -3,88%

Krátkodobý finanční majetek -499 390 -23,22% -1 073 246 -65,00% -61 371 -10,62% 71 901 13,92%

Peníze 633 62,30% -403 -24,44% 321 25,76% -255 -16,27%

Účty v bankách 1 596 391 4314,80% -1 071 356 -65,59% -47 121 -8,38% 71 763 13,94%

Krátkodobé cenné papíry a podíly -2 096 414 -99,24% -1 487 -9,26% -14 571 -100,00% 393 0

Časové rozlišení -25 073 -28,68% -15 221 -24,41% -5 997 -12,72% -9 490 -23,07%

Náklady příštích období -16 793 -23,20% -17 221 -30,98% -4 150 -10,82% -6 857 -20,04%

Komplexní náklady příštích období -7 638 -53,20% 1 962 29,21% -2 156 -24,84% -2 266 -34,73%

Příjmy příštích období -642 -93,72% 38 88,37% 309 381,48% -367 -94,10%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů 
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Příloha 2.: Horizontální analýza rozvahy - pasiva 

 
 

 

 

 

 

HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY

Pasiva celkem -1 686 780 -6,82% 2 420 946 10,51% 1 455 944 5,72% 53 481 0,20%

Vlastní kapitál -731 536 -3,81% -372 032 -2,01% 1 250 618 6,91% 793 458 4,10%

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

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

Kapitálové fondy 0 0,00% 144 181 166,95% -126 770 -54,99% -1 0,00%

Ostatní kapitálové fondy 0 0,00% 144 181 166,92% -126 770 -54,98% -1 0,00%

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 60 221 2,24% 23 0,00% -23 0,00% 68 871 2,50%

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 60 221 8,54% 0 0,00% 0 0,00% 68 871 9,00%

Statutární a ostatní fondy 0 0,00% 23 0,00% -23 0,00% 0 0,00%

Výsledek hospodaření z minulých let 1 144 199 16,06% -615 655 -7,45% -632 117 -8,26% 1 308 540 18,64%

Nerozdělený zisk minulých let 1 144 199 16,06% 115 881 1,40% 0 0,00% 0 0,00%

Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 -731 536 0 -632 117 -86,41% 1 308 540 95,96%

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1 935 956 -160,74% 99 419 13,59% 2 009 528 317,90% -583 952 -42,39%

Cizí zdroje -955 158 -17,36% 2 793 215 61,44% 209 142 2,85% -745 179 -9,87%

Rezervy -249 337 -61,97% -9 355 -6,11% 97 770 68,05% -126 560 -52,42%

Rezervy podle zvláštních právních předpisů -44 971 -96,39% 107 6,35% 60 3,35% 69 3,72%

Ostatní rezervy -204 366 -57,45% -9 462 -6,25% 97 710 68,87% -126 629 -52,85%

Dlouhodobé závazky -228 475 -43,48% -245 353 -82,60% 234 793 454,22% 197 418 68,91%

Závazky z obchodních vztahů 290 2,51% 39 832 335,85% -17 489 -33,83% -17 417 -50,92%

Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 0 5 000 0

Dlouhodobé přijaté zálohy -1 361 -100,00% 0 0 0 0 0 0

Jiné závazky 9 000 900,00% -10 000 -100,00% 0 0 0 0

Odložený daňový závazek -236 404 -46,21% -275 185 -100,00% 252 282 0 209 835 83,17%

Krátkodobé závazky -39 868 -1,12% 917 944 26,13% 285 170 6,44% -968 689 -20,54%

Závazky z obchodních vztahů -275 521 -8,86% 1 159 631 40,93% 107 191 2,68% -895 824 -21,85%

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení -2 548 -18,94% -3 253 -29,84% -7 650 -100,00% 0 0

Závazky k zaměstnancům -33 624 -12,37% 8 228 3,45% 49 565 20,11% -11 643 -3,93%

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění -11 928 -15,45% 2 188 3,35% 28 838 42,74% -16 663 -17,30%

Stát - daňově závazky a dotace -10 165 -37,46% -630 -3,71% 58 700 359,26% 23 588 31,43%

Krátkodobé přijaté zálohy 1 372 0 -1 370 -99,85% 2 100,00% -4 -100,00%

Dohadné účty pasivní 47 962 110,02% -5 835 -6,37% 52 730 61,51% -67 472 -48,73%

Jiné závazky 244 584 2180,28% -241 015 -94,22% -4 206 -28,44% -671 -6,34%

Bankovní úvěry a výpomoci -437 478 -42,88% 2 129 979 365,53% -408 591 -15,06% 152 652 6,63%

Bankovní úvěry dlouhodobé -228 393 -38,77% 907 477 251,64% -119 392 -9,41% 337 337 29,37%

Krátkodobé bankovní úvěry -209 085 -48,49% 1 222 502 550,49% -289 199 -20,02% -184 685 -15,98%

Časové rozlišení -86 -1,08% -237 -3,00% -3 816 -49,84% 5 202 135,47%

Výdaje příštích období -315 -3,95% -1 861 -24,28% -3 425 -59,02% 5 591 235,11%

Výnosy příštích období 229 0 1 624 709,17% -391 -21,10% -389 -26,61%

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů 
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Příloha 3.: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty - náklady 

 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012

1 I Tržby za prodej zboží 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%

3 + Obchodní marže 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 II Výkony 97,82% 92,22% 93,23% 99,71% 99,78%

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 94,86% 92,25% 91,94% 97,37% 98,62%

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 1,95% -1,37% 0,35% 1,20% -0,52%

7 II. 3 Aktivace 1,01% 1,34% 0,93% 1,14% 1,67%

8 B Výkonová spotřeba 82,63% 83,09% 89,90% 85,46% 87,04%

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 75,74% 74,51% 83,38% 79,11% 80,26%

10 B. 2 Služby 6,89% 8,58% 6,53% 6,35% 6,78%

11 + Přidaná hodnota 15,19% 9,13% 3,33% 14,25% 12,73%

12 C Osobní náklady 6,87% 8,83% 7,26% 7,33% 7,61%

13 C. 1 Mzdové náklady 4,68% 6,13% 4,92% 5,04% 5,20%

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,05% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03%

15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1,62% 2,06% 1,75% 1,77% 1,83%

16 C. 4 Sociální náklady 0,52% 0,59% 0,56% 0,50% 0,56%

17 D Daně a poplatky 0,04% 0,02% 0,06% 0,06% 0,06%

18 E Odpisy investičního majetku 2,63% 4,09% 2,61% 2,28% 2,39%

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,34% 0,22% 0,31% 0,32% 0,30%

20 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,08% 0,02% 0,07% 0,02% 0,03%

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 0,25% 0,20% 0,24% 0,30% 0,27%

22 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,27% 0,20% 0,31% 0,27% 0,26%

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0,05% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00%

24 F.2 Prodaný materiál 0,22% 0,20% 0,22% 0,27% 0,25%

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek 1,67% -0,27% -2,63% 0,22% -0,59%

26 IV. Ostatní provozní výnosy 4,05% 2,98% 2,76% 2,79% 1,81%

27 H Ostatní provozní náklady 4,57% 4,45% 3,08% 3,12% 2,21%

28 V. Převod provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

29 I. Převod provozních nákladů 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00%

29 * Provozní výsledek hospodaření 3,52% -4,99% -4,31% 4,08% 2,91%

30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,41% 1,40% 1,75% 0,50% 0,10%

33 VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0,41% 1,40% 1,75% 0,50% 0,10%

34 VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35 VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37 K. Náklady finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -0,13% 0,00% -0,01% 0,19% 0,26%

41 X. Výnosové úroky 0,17% 0,09% 0,02% 0,01% 0,03%

42 N. Nákladové úroky 0,18% 0,14% 0,13% 0,18% 0,13%

43 XI. Ostatní finanční výnosy 0,30% 0,31% 0,15% 0,12% 0,09%

44 O Ostatní finanční náklady 0,47% 0,29% 0,07% 0,12% 0,07%

45 XII. Převod finančních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

46 P. Převod finančních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47 * Finanční výsledek hospodaření 0,36% 1,37% 1,73% 0,14% -0,25%

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,80% -0,84% -0,78% 0,77% 0,56%

49 Q1. splatná 1,01% 0,05% 0,00% -0,01% 0,00%

50 Q2. odložená -0,21% -0,90% -0,78% 0,78% 0,56%

51 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 3,08% -2,78% -1,80% 3,45% 2,11%

52 XIII. Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

53 R. Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

55 S1. splatná 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

56 S2. odložená 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00%

58 T Převod podílu na HV společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 3,08% -2,78% -1,81% 3,45% 2,11%

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 3,88% -3,62% -2,59% 4,22% 2,67%

VZZ - NÁKLADY

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů 



Bc. Lucie Panýrková: Finanční analýza společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

 

Příloha 4.: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty - výnosy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

1 I Tržby za prodej zboží 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03%

3 + Obchodní marže 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 II Výkony 94,90% 94,86% 94,93% 96,38% 97,72%

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 92,03% 94,89% 93,62% 94,12% 96,58%

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 1,89% -1,40% 0,36% 1,16% -0,50%

7 II. 3 Aktivace 0,98% 1,38% 0,95% 1,10% 1,64%

8 B Výkonová spotřeba 80,16% 85,47% 91,55% 82,61% 85,25%

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 73,48% 76,64% 84,90% 76,47% 78,61%

10 B. 2 Služby 6,68% 8,83% 6,65% 6,14% 6,64%

11 + Přidaná hodnota 14,74% 9,39% 3,39% 13,77% 12,47%

12 C Osobní náklady 6,67% 9,08% 7,39% 7,09% 7,45%

13 C. 1 Mzdové náklady 4,54% 6,30% 5,01% 4,87% 5,09%

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0,05% 0,06% 0,03% 0,03% 0,02%

15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1,57% 2,12% 1,78% 1,71% 1,79%

16 C. 4 Sociální náklady 0,51% 0,60% 0,57% 0,48% 0,55%

17 D Daně a poplatky 0,04% 0,02% 0,06% 0,05% 0,06%

18 E Odpisy investičního majetku 2,55% 4,21% 2,66% 2,20% 2,34%

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0,33% 0,23% 0,31% 0,31% 0,29%

20 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,08% 0,02% 0,07% 0,02% 0,02%

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 0,25% 0,21% 0,24% 0,29% 0,27%

22 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0,26% 0,21% 0,32% 0,26% 0,25%

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 0,05% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00%

24 F.2 Prodaný materiál 0,22% 0,21% 0,22% 0,26% 0,25%

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek 1,62% -0,28% -2,68% 0,21% -0,58%

26 IV. Ostatní provozní výnosy 3,93% 3,06% 2,81% 2,70% 1,78%

27 H Ostatní provozní náklady 4,44% 4,58% 3,13% 3,02% 2,16%

28 V. Převod provozních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

29 I. Převod provozních nákladů 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00%

29 * Provozní výsledek hospodaření 3,42% -5,14% -4,39% 3,94% 2,85%

30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31 J. Prodané cenné papíry a vklady 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0,40% 1,44% 1,78% 0,48% 0,10%

33 VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 0,39% 1,44% 1,78% 0,48% 0,10%

34 VII. 2 Výnosy z ostatních CP a vkladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35 VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37 K. Náklady finančního majetku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

39 L. Náklady z přecenění CP a derivátů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -0,13% 0,00% -0,01% 0,19% 0,26%

41 X. Výnosové úroky 0,16% 0,09% 0,02% 0,01% 0,03%

42 N. Nákladové úroky 0,17% 0,14% 0,13% 0,17% 0,13%

43 XI. Ostatní finanční výnosy 0,29% 0,32% 0,15% 0,11% 0,09%

44 O Ostatní finanční náklady 0,46% 0,30% 0,07% 0,12% 0,07%

45 XII. Převod finančních výnosů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

46 P. Převod finančních nákladů 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

47 * Finanční výsledek hospodaření 0,35% 1,41% 1,76% 0,14% -0,24%

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 0,78% -0,87% -0,80% 0,75% 0,55%

49 Q1. splatná 0,98% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

50 Q2. odložená -0,21% -0,92% -0,80% 0,75% 0,55%

51 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 2,99% -2,86% -1,83% 3,33% 2,07%

52 XIII. Mimořádné výnosy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

53 R. Mimořádné náklady 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

55 S1. splatná 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

56 S2. odložená 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00%

58 T Převod podílu na HV společníkům 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

59 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 2,99% -2,86% -1,84% 3,33% 2,07%

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 3,76% -3,72% -2,64% 4,08% 2,61%

VZZ - výnosy

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů 



Bc. Lucie Panýrková: Finanční analýza společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

 

Příloha 5.: Rozvaha Třineckých železáren, a. s. - aktiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Aktiva celkem 24 723 579 23 036 799 25 457 745 26 913 689 26 967 170
B Dlouhodobý majetek 13 987 821 14 281 628 15 383 116 15 250 593 16 601 373

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 25 403 17 704 12 811 56 459 92 283

B.I 2 Nehmotné výsledky výzkumné a činnosti 4 325 3 414 2 503 1 594 683

B.I 3 Software 18 781 14 290 9 035 12 152 9 948

B.I 4 Ocenitelná práva 1 017 80 1 055 1 121

B.I.5 Goodwill 41 658 75 038

B.I 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 5 493

B.I 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 280 1 193

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 9 211 736 8 794 407 10 199 253 10 126 078 9 971 739

B.II 1 Pozemky 319 843 319 980 346 107 350 117 349 949

B.II 2 Stavby 2 550 480 2 687 453 2 938 934 3 164 826 3 187 423

B.II 3 Samostatné movite věci a soubory movitých věcí 5 842 687 5 366 906 5 750 886 6 388 725 5 947 432

B.II 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 679 1 679 1 668 1 499 1 499

B.II 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 459 096 398 526 1 157 143 210 388 429 161

B.II 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 37 951 19 863 4 515 10 523 56 275

B.III Dlouhodobý finanční majetek 4 750 682 5 469 517 5 171 052 5 068 056 6 537 351

B.III 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 4 620 465 5 340 107 5 037 920 4 940 052 6 432 073

B.III 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 109 830 109 461 109 361 108 554 105 278

B.III 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 100 100 100 100

B.III 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 20 198 19 849 18 795 19 350

B.III 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 89 4 876

C Oběžná aktiva 10 648 336 8 692 822 10 027 501 11 621 965 10 334 156

C.I Zásoby 6 007 031 4 461 852 6 121 825 7 337 708 6 642 593

C.I 1 Materiál 2 878 380 2 128 281 2 536 887 3 144 959 2 533 910

C.I 2 Nedokončená výroba a polotovary 2 108 015 1 452 214 2 146 209 2 545 885 2 436 331

C.I 3 Výrobky 1 012 664 876 688 1 428 536 1 644 896 1 668 876

C.I 5 Zboží 2 552 2 263 1 694 398 2 069

C.I 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 5 420 2 406 8 499 1 570 1 407

C.II Dlouhodobé pohledávky 3 656 7 942 78 769 5 463 6 261

C.II 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 5 000 2 662 2 662 1 775

C.II 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 635 636 638 639 640

C.II.7 Jiné pohledávky 3 021 2 306 1 486 2 162 3 846

C.II.8 Odložená daňová pohledávka 73 983

C.III Krátkodobé pohledávky 2 487 163 2 571 932 3 249 057 3 762 315 3 096 922

C.III 1 Pohledávky z obchodnch vztahů 2 150 800 2 428 105 3 163 169 3 148 620 2 733 680

C.III 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 60 401 683 285 951

C.III 6 Stát - daňové pohledávky 213 411 56 884 42 575 178 138 45 352

C.III 7 Krátkodobé posyktnuté zálohy 59 146 38 791 2 684 9 146 1 227

C.III.8 Dohadné účty aktivní 4 525 23 191 30 098 6 177 12 880

C.III.9 Jiné pohledávky 59 281 24 901 10 531 18 551 17 832

C.IV Krátkodobý finanční majetek 2 150 486 1 651 096 577 850 516 479 588 380

C.IV 1 Peníze 1 016 1 649 1 246 1 567 1 312

C.IV 2 Účty v bankách 36 998 1 633 389 562 033 514 912 586 675

C.IV.3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 2 112 472 16 058 14 571 393

D.I Časové rozlišení 87 422 62 349 47 128 41 131 31 641

D.I 1 Náklady příštích období 72 381 55 588 38 367 34 217 27 360

D.I 2 Komplexní náklady příštích období 14 356 6 718 8 680 6 524 4 258

D.I 3 Příjmy příštích období 685 43 81 390 23

ROZVAHA

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů 



Bc. Lucie Panýrková: Finanční analýza společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

 

Příloha 6.: Rozvaha Třineckých železáren, a. s. - pasiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Pasiva celkem 24 723 579 23 036 799 25 457 745 26 913 689 26 967 170
A Vlastní kapitál 19 214 416 18 482 880 18 110 848 19 361 466 20 154 924

A.I Základní kapitál 8 109 863 8 109 863 8 109 863 8 109 863 8 109 863

A.I 1 Základní kapitál 8 109 863 8 109 863 8 109 863 8 109 863 8 109 863

A.II Kapitálové fondy 86 360 86 360 230 541 103 771 103 770

A.II 2 Ostatní kapitálové fondy 86 376 86 376 230 557 103 787 103 786

A.II 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -16 -16 -16 -16 -16 

A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 2 689 454 2 749 675 2 749 698 2 749 675 2 818 546

A.III 1 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 705 187 765 408 765 408 765 408 834 279

A.III 2 Statutární a ostatní fondy 1 984 267 1 984 267 1 984 290 1 984 267 1 984 267

A.IV Výsledek hospodaření z minulých let 7 124 319 8 268 518 7 652 863 7 020 746 8 329 286

A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 7 124 319 8 268 518 8 384 399 8 384 399 8 384 399

A.IV 2 Neuhrazená ztráta minulých let -731 536 -1 363 653 -55 113 

A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 204 420 -731 536 -632 117 1 377 411 793 459

B Cizí zdroje 5 501 184 4 546 026 7 339 241 7 548 383 6 803 204

B.I Rezervy 402 364 153 027 143 672 241 442 114 882

B.I 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 46 657 1 686 1 793 1 853 1 922

B.I.4 Ostatní rezervy 355 707 151 341 141 879 239 589 112 960

B.II Dlouhodobé závazky 525 520 297 045 51 692 286 485 483 903

B.II 1 Závazky z obchodních vztahů 11 570 11 860 51 692 34 203 16 786

B.II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 1 361

B.II.9 Jiné závazky 1 000 10 000

B.II.10 Odložený daňový závazek 511 589 275 185 252 282 462 117

B.III Krátkodobé závazky 3 553 115 3 513 247 4 431 191 4 716 361 3 747 672

B.III 1 Závazky z obchodních vztahů 3 108 662 2 833 141 3 992 772 4 099 963 3 204 139

B.III 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 13 451 10 903 7 650

B.III 5 Závazky k zaměstnancům 271 852 238 228 246 456 296 021 284 378

B.III 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 77 206 65 278 67 466 96 304 79 641

B.III 7 Stát - daňově závazky a dotace 27 134 16 969 16 339 75 039 98 627

B.III 8 Krátkodobé přijaté zálohy 1 372 2 4

B.III.10 Dohadné účty pasivní 43 592 91 554 85 719 138 449 70 977

B.III.11 Jiné závazky 11 218 255 802 14 787 10 581 9 910

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 1 020 185 582 707 2 712 686 2 304 095 2 456 747

B.IV 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 589 023 360 630 1 268 107 1 148 715 1 486 052

B.IV 2 Krátkodobé bankovní úvěry 431 162 222 077 1 444 579 1 155 380 970 695

C.I Časové rozlišení 7 979 7 893 7 656 3 840 9 042

C.I 1 Výdaje příštích období 7 979 7 664 5 803 2 378 7 969

C.I 2 Výnosy příštích období 229 1 853 1 462 1 073

ROZVAHA

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů 



Bc. Lucie Panýrková: Finanční analýza společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 

 

Příloha 7.: Výkaz zisku a ztrát Třineckých železáren, a. s. 

 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012

1 I Tržby za prodej zboží 10 217 3 446 5 167 4 212 10 451

2 A Náklady vynaložené na prodej zboží 9 944 3 352 5 033 4 138 10 241

3 + Obchodní marže 273 94 134 74 210

4 II Výkony 38 241 802 24 305 454 32 909 267 39 828 106 37 537 031

5 II. 1 Tržby za prodej vl. výrobků a služeb 37 084 851 24 312 719 32 454 188 38 893 068 37 100 709

6 II. 2 Změna stavu vnitrop. zásob vl. výroby 762 064 -359 995 125 302 479 407 -193 789 

7 II. 3 Aktivace 394 887 352 730 329 777 455 631 630 111

8 B Výkonová spotřeba 32 303 284 21 899 259 31 735 681 34 136 816 32 746 380

9 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 29 609 889 19 637 576 29 431 905 31 600 454 30 194 973

10 B. 2 Služby 2 693 395 2 261 683 2 303 776 2 536 362 2 551 407

11 + Přidaná hodnota 5 938 791 2 406 289 1 173 720 5 691 364 4 790 861

12 C Osobní náklady 2 685 883 2 327 324 2 561 182 2 929 132 2 863 155

13 C. 1 Mzdové náklady 1 828 737 1 614 584 1 736 784 2 011 962 1 954 510

14 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 18 528 15 008 11 157 10 644 9 590

15 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 633 507 542 825 616 409 707 244 687 337

16 C. 4 Sociální náklady 205 111 154 907 196 832 199 282 211 718

17 D Daně a poplatky 14 323 4 896 21 866 22 293 22 946

18 E Odpisy investičního majetku 1 027 628 1 078 376 922 179 910 771 900 092

19 III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 131 469 58 400 108 031 127 125 111 277

20 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 32 210 5 080 23 658 7 897 9 469

21 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 99 259 53 320 84 373 119 228 101 808

22 F Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 106 252 53 771 110 103 107 148 96 468

23 F.1 Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku 18 622 1 036 34 207 728 963

24 F.2 Prodaný materiál 87 630 52 735 75 896 106 420 95 505

25 G Změna stavu rezerv a opravných položek 654 125 -70 765 -929 798 87 235 -223 752 

26 IV. Ostatní provozní výnosy 1 582 719 785 148 972 543 1 115 850 682 279

27 H Ostatní provozní náklady 1 787 639 1 172 279 1 086 579 1 247 847 829 872

29 I. Převod provozních nákladů -2 597 

29 * Provozní výsledek hospodaření 1 377 129 -1 316 044 -1 520 414 1 629 913 1 095 636

32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 159 415 368 494 617 375 199 375 37 059

33 VII. 1 Výnosy z CP a vkladů ve skupině 158 620 368 257 617 300 199 170 36 850

35 VII. 3 Výnosy z ostatních finančních investic 795 237 75 205 209

38 IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů 983 962 844 895 925

40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -51 099 414 -3 301 77 738 98 910

41 X. Výnosové úroky 64 600 24 165 7 435 4 317 11 033

42 N. Nákladové úroky 68 922 35 668 45 373 69 988 48 944

43 XI. Ostatní finanční výnosy 117 261 80 926 51 640 47 296 34 449

44 O Ostatní finanční náklady 184 395 76 099 25 997 48 276 27 955

47 * Finanční výsledek hospodaření 140 041 362 366 609 225 55 881 -92 343 

48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 312 750 -222 142 -276 475 308 383 209 834

49 Q1. splatná 395 380 14 262 -339 -2 052 

50 Q2. odložená -82 630 -236 404 -276 136 310 435 209 834

51 ** Výsledek z hospodaření za běžnou činnost 1 204 420 -731 536 -634 714 1 377 411 793 459

53 R. Mimořádné náklady 2 597

54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnost 0 0 0 0 0

57 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 -2 597 0 0

59 *** Výsledek hospodaření za účetní jednotku 1 204 420 -731 536 -637 311 1 377 411 793 459

60 Výsledek hospodaření před zdaněním 1 517 170 -953 678 -913 786 1 685 794 1 003 293

Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu - druhové členění 

Zdroj: Vlastní zpracování účetních výkazů 


