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Anotace  

 
Finanční analýza podniku Třinecké železárny, a.s. 

 

Bakalářská práce se zabývá stavem financí v podniku Třinecké železárny, a.s. 

za období 2009 až 2010. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií 

Du Pontova pyramidálního rozkladu a vším co s tím souvisí. Ve druhé části této práce je 

tento pyramidální rozklad aplikován na konkrétním případě, tedy Třineckých železárnách. 

V závěru jsou popsány návrhy ke zlepšení stávajícího stavu. 

 

Klíčová slova: Finanční analýza; Třinecké železárny; Du Pontův pyramidální rozklad; 

 

 
Summary 

 

Financial Analysis of the Třinecké železárny, Joint-Stock Company 

 

The bachelor´s work deals with the financial situation of the company Trinec 

Ironworks, plc during the period 2009-2010. The work is divided into two parts. The first 

part deals with the theory of Du Pont pyramid decomposition and the related situation. In 

the second part the theory was applied for the definite example of Trinec Ironworks. 

Conclusion deals with the suggestions for the improvement of the present situation. 

 

Keywords: Financial Analysis; Trinecke Ironworks; Du Pont pyramidal decomposition; 
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1 Úvod 

Neodmyslitelnou součástí ekonomické činnosti každého podniku je finanční řízení 

a plánování. Začátkem minulého století se tyto pojmy vyčlenily jako samostatná disciplína 

z oblasti podnikové ekonomie, která úzce souvisí s rozvojem finančních trhů, daňového 

prostředí a účetnictví. 

 

Finanční řízení a rozhodování podniku se zabývá tokem peněz a kapitálu uvnitř 

podniku, přičemž také úzce souvisí i s vnějším finančně ekonomickým prostředím 

podniku. Co se týče stránky uvnitř firmy, pak finanční řízení a rozhodování „vychází 

z celkově technicko-ekonomické strategie a taktiky firmy, na druhé straně ji však zpětně 

podstatným způsobem ovlivňuje a usměrňuje.“ [1]  

 

Spojení s vnějším prostředím podniku je chápáno především jako politika státu, 

situace na peněžním trhu, vývoj měny, či charakter možných zásahů státu do podnikové 

ekonomiky. Tím je myšlena regulace cen, regulace mezd, ekologických pravidel aj., což 

klade nemalé nároky na manažery daného podniku, aby se orientovali a rozhodovali nejen 

po stránce podnikání, ale také v různých makroekonomických jevech. 

 

Nicméně každé finanční rozhodování musí být nezbytně podloženo finanční 

analýzou, která je nedílnou součástí řízení podniku. Jádro finanční analýzy spočívá 

v poskytování informací o prosperitě podniku. Finanční analýzu provádějí nejen finanční 

manažeři, ale často také celé vrcholové vedení podniku a lze jí rozdělit na interní a externí 

analýzu. 

 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu ekonomických výsledků 

hospodaření společnosti, a následné navržení jistých návrhů na zlepšení vedení hutního 

podniku. Práce rovněž kriticky zhodnocuje poslední dvě výroční zprávy podniku, tj. 2009 

až 2010. Práce je rozdělena na dvě části, metodologickou a prakticko-realizační část. 

Metodologická část se zabývá charakteristikou podniku a Du Pontovým pyramidálním 

rozkladem včetně teorie s ní spojené. Praktická část slouží, jako názorná ukázka aplikace 

Du Pontova pyramidálního rozkladu na konkrétní problematiku. 
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2 Charakteristika podniku 

2.1 Základní informace o firmě 

 

 

Obr.1 Logo firmy Zdroj [3] 

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. byla založena Fondem národního majetku České 

republiky na základě zakladatelské listiny jako akciová společnost se sídlem v Třinci, 

Česká republika a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě 

dne 21. března 1991. Hlavním předmětem činnosti společnosti je hutní výroba 

s uzavřeným hutním cyklem.  

 

Kromě výroby koksu, surového železa a oceli jsou hlavním produktem společnosti 

výrobky válcoven, tj. bloky, bramy, sochory, dráty, betonářská ocel, jemné, střední a hrubé 

profily, ocelové trubky.  

 

Sídlo společnosti je Třinec – Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70. 

Společnost má základní kapitál ve výši 8 109 863 tis. Kč.  

Tab. 1 Struktura akcionářů Zdroj: [2] 

Akcionář 
Výše vkladu 

v % 

MORAVIA STEEL, a. s. 69,05 

Ostatní právnické a fyzické osoby 30,95 

Celkem 100 

 

Třinecké železárny – Moravia Steel ovládají celou řadu dceřiných společností, jako 

jsou: Energetika Třinec, a. s., Strojírny Třinec, a. s., Slévárny Třinec, a. s., Řetězárny, a. s., 

Válcovny trub TŽ, a. s., Kovárna Viva, a.s., D&D Drótáru Zrt, Šroubárny Kyjov, spol. 

s r.o., VÚHŽ a.s., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Hanácké železárny a 

pérovny, a.s., Sochorová Válcovna TŽ, a.s., REFRASIL, s.r.o., METALURGIA, S. A. 
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2.2 Organizační schéma 

 

 

 

  

 

Obr. 2: Organizační schéma TŽ Zdroj: [3] 
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2.3 Historie 

Historie Třineckých železáren se datuje od roku 1839 a řadí se ke společnostem 

s nejdelší tradicí hutní výroby v České republice. Jejich podíl výroby hutního materiálu 

v ČR momentálně činí více než jednu třetinu. Tento hutní výrobní kolos nazývaný Werk 

byl založen Těšínskou komorou a vlastnil ho arcivévoda Karel Habsburský. 

 

Důležitý milník Třineckých železáren je 1. duben 1839, kdy proběhl první odpich 

slévárenského železa v tehdejší dřevouhelné vysoké peci. První vysoká pec sahala až 

do výše deseti metrů a vyráběla 2 tuny železa za den. O tři roky později se Třinecké 

železárny rozrostly o slévárnu a za dalších šest let přibyl nový přírůstek – smaltovna, v níž 

se používalo dřevo jako palivo. Ještě v témže roce byl podnik oceněn zlatou medaili na 

průmyslové výstavě ve Vídni a to za kvalitu dodávaných výrobků na trhu, které v té době 

byly kamna, lité nádobí, sloupy, odlitky pro strojírenské a umělecké předměty atd. 

 

Rok 1906 znamenal prodej železáren do rukou nového majitele, kterým byly 

Báňské a hutní společnosti. Ty do železáren investovaly nemalé finanční prostředky 

za účelem zvětšování a modernizování, přičemž výsledkem pak bylo, že Třinecké 

železárny se zařadily k nejmodernějším hutním závodům střední Evropy ve dvacátých 

letech 20. století. 

 

V roce 1989 nastala změna politického systému v Československu a to vedlo 

k tomu, že v roce 1991 byly Třinecké železárny převedeny na státní akciovou společnost. 

V dalších letech byla kapitálová účast státu v železárnách snižována a v roce 1996 došlo 

k tomu, že majoritním vlastníkem se stala akciová společnost Moravia Steel. 

 

V roce 2011 získaly Třinecké železárny historicky vůbec první udělovanou Národní 

cenu ČR za společenskou odpovědnost organizací. Ta se uděluje představitelům 

podnikatelského sektoru, kteří kladou důraz zejména na ekonomickou stránku podnikání, 

přičemž myslí také na environmentální a ekologické aspekty podnikání. Cenu a diplom 

osobně převzal ředitel Třineckých železáren na Pražském hradě.  

http://www.enviweb.cz/eslovnik/50
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2.4 Výrobní sortiment TŽ 

Třinecké železárny a.s. mají širokou škálu produktů, počínaje dráty a polotovary, 

konče profilovou a tyčovou ocelí. Roční objem produkce vyráběné v uzavřeném hutním 

cyklu činí 2,5 mil. tun oceli, což je téměř polovina současné celkové produkce v České 

republice. Třinecké železárny, a.s. jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a jsou 

největším českým výrobcem surové oceli. V Tab. 2 je uvedená struktura produkce v mil. 

tun za období od roku 2008 do roku 2010. 

Tab. 2  Hodnoty prodeje v mil. tun  Zdroj: [2] 

  
Drát Polotovary 

Profilová 

a tyčová 

ocel 

Betonářská 

ocel 
Kolejnice 

Široká 

ocel 
Trubky 

Export 

2008 478 190 206 63 217 44 

 2009 532 142 131 101 206 39 

 2010 584 165 179 18 230 44 82 

Tuzemsko 

2008 342 441 222 49 37 12 

 2009 324 384 109 84 30 6 

 2010 373 419 174 26 25 6 13 

Celkem 

2008 820 631 428 112 254 56 

 2009 856 526 240 185 236 45 

 2010 957 584 353 44 255 50 95 

2.5 Postavení na trhu 

Jak již bylo řečeno, Třinecké železárny a.s. patří k největším českým výrobcům 

oceli. Rok 2010 se nesl ve znamení nárůstu prodeje hned několika odvětví, například 

surové oceli, jejíž prodej stoupl o 12,9% na celkových 2,498 milionů tun. Takřka totožný 

vzrůst zaznamenala produkce surového železa. Nicméně nejprodávanějším výrobkem se 

opět stal válcovaný drát.  

 

„Na evropském trhu jsme považováni za kvalitního výrobce především dlouhých 

válcovaných výrobků. Ty jsou dále zhodnocovány v navazujících výrobkových řetězcích 

v rámci celé skupiny.“[2] Mezi největší odběratele produktů TŽ patří tuzemské firmy. 

Mezi zahraničními odběrateli to jsou především Itálie, Slovensko, Polsko a Velká Británie. 

Zřejmě nejvýznamnější zahraniční destinací je Německo. Je to dáno hlavně velkou 

produkcí automobilů a dynamickým růstem v odvětví strojírenství a stavebnictví. 
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2.6 Vybrané hospodářské ukazatele 

Tab.  3 Vybrané hospodářské ukazatelé 2006-2010 Zdroj: [2] 

Ukazatel 
Měrná  

jednotka 
2006 2007 2008 2009 2010 

Výroba surového železa kt 2 033 2 074 1 983 1 810 2 043 

Výroba surové oceli kt 2 516 2 563 2 448 2 213 2 498 

z toho kontislitky kt 2 356 2 401 2 296 2 137 2 370 

Prodej válcovaného zboží vč. oceli kt 2 366 2 392 2 301 2 088 2 338 

Výnosy celkem mil.Kč 35 087 36 905 40 308 25 627 34 672 

Tržby z prodeje výrobků, služeb a 

zboží mil.Kč 31 675 35 553 37 095 24 316 32 459 

Náklady celkem bez daně z příjmů mil.Kč 31 673 32 381 38 791 26 581 35 581 

Výsledek hospodaření po zdanění mil.Kč 2 684 3 633 1 204 -732 -632 

Konsolidovaný VH mil.Kč 2 795 4 151 1 408 -1 006 -1 047 

Aktiva celkem netto mil.Kč 22 899 24 343 24 724 23 037 25 458 

DHM mil.Kč 23 302 23 847 24 409 24 690 26 940 

Oprávky k DHM mil.Kč 13 749 14 539 15 163 15 854 16 717 

Amortizace % 59,8 61,8 63,0 65,1 62,9 

Vlastní kapitál mil.Kč 16 404 18 010 19 214 18 483 18 111 

Investiční výstavba mil.Kč 1 225 832 1 010 613 1 307 

Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil.Kč 6 495 6 333 5 509 4 554 7 347 

Z-průměrný evid. přepočtený stav osob 5 417 5 428 5 539 5 319 5 905 

Průměrný měsíční výdělek Kč/osobu 24 858 26 799 27 402 24 213 24 201 

 

Z tabulky je patrné, že rok 2010 byl ve srovnání s předchozím rokem o něco 

úspěšnější. Výroba i prodej stoupaly. Nárůst tržeb oproti roku 2009 činil 8 143 mil. Kč, 

nicméně nahoru šly i náklady a to konkrétně o 9 000 mil. Kč. Z čehož logicky vyplývá, že 

firma byla opět ve ztrátě a to -632 mil. Kč. 

 

2.7 Systém řízení TŽ 

„Základními principy řízení je liniová organizační struktura, procesní a projektové 

řízení. Ani jeden z principů není uplatňován samostatně, řízení je postaveno na jejich 

promyšleném kombinování. Pro získání nezbytné zpětné vazby k vymezení a kontrole plnění 

strategických cílů je nastaven systém ukazatelů pro řízení výkonnosti Balanced scorecard 

(BSC) a systém pravidelných reportingů.“ [2] 
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V důsledku celosvětové hospodářské krize byly pro všechny strategické oblasti 

v letech 2009-2010 definovány základní zásady řízení. 

Partnerství – Za partnery se považují všichni, co mají, co dočinění s kvalitou jejich 

výrobků (zákazníci, dodavatelé, zpracovatelé materiálu). Důležitým prvkem spolupráce je 

partnerství a to je orientováno na současné a budoucí požadavky zákazníků.  

Technologie – Technologie v TŽ je vedena pomocí směrnic a technologických 

předpisů a zaměřuje se na zvyšování kvality výrobků. Hlavní roli v tomto procesu 

sehrávají poptávky a potřeby zákazníků tj. technologie je vedena podle potřeb a požadavků 

odběratelů. 

Lidé – Pro dodržení plánu rozvoje lidských zdrojů je třeba neustále zvyšovat 

kvalifikaci zaměstnanců podle trendů nových technologií, snižovat pracovní úrazovost a 

dále postupně motivovat pracovníky. Je nutné také zajistit sociální a zdravotní programy 

pro zaměstnance a zamezit závažným haváriím a nehodám. 

Řízení – Naplňuje podnikatelské strategie a jeho hlavní cíl směřuje na ochranu 

životního prostředí, zlepšení spolupráce se zákazníky a rozvoj systému jakosti. 

 

Obr. 3: Strategie řízení Zdroj: [2] 
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2.8 Zaměstnanci 

Jak je v dnešní době zvykem, firmy šetří takřka na všech frontách a TŽ nejsou 

výjimkou. Přestože objem výroby stoupal, TŽ se soustředily na maximální možnou úsporu 

nákladů v oblasti lidských zdrojů. Zaměstnancům, jejichž věk dosáhl hranice 

předdůchodového stupně, bylo umožněno odejít do předčasného důchodu. I přes úbytek 

kmenových zaměstnanců generační proces obměny nadále pokračoval. 

 

Příčinou byl nábor agenturních zaměstnanců z důvodu zvyšování objemu produkce 

a také přednostní příjímání absolventů středních a vysokých škol. Vzdělávání těchto 

zaměstnanců bylo i nadále zaměřeno především na udržení stávajících znalostí a v rámci 

možností i na jejich rozšiřování a prohlubování.  

 

Během roku 2010 se ustálil celkový počet zaměstnanců na hodnotě 5 905. A 

přestože úsporná opatření neustále pokračovala, TŽ se rovněž soustředily na maximální 

motivací stávajících zaměstnanců za předpokladů dodržení nejvyšší kvality výrobků a 

služeb. 

Tab. 4 Průměrný počet zaměstnanců a jejich os. náklady za rok 2010 Zdroj: [2] 

 Počet 
Mzdové 

náklady 

Sociální a 

zdravotní 

zabezpečení 

Odměny 

členům 

orgánů 

spol. 

Sociální 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zaměstnanci 5 897,1 1 712 405 610 968 1 224 84 593 2 409 187 

Cizí 

zaměstnanci 
0 110 1 643 6 824 112 132 120 709 

Vedení 

společnosti: 
7,9 26 600 4 590 3 109 107 34 406 

- odměny 

manažerům za 

rok 2010 

0 26 600 4 590 3 109 107 34 406 

Nevyčerpaná 

dovolená a 

prémie 

0 -2 328 -792 0 0 -3 120 

Celkem 5 905 1 736 784 616 409 11 157 196 832 2 561 182 
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Tab. 5 Průměrný počet zaměstnanců a jejich os. náklady za rok 2009 Zdroj: [2] 

 Počet 
Mzdové 

náklady 

Sociální a 

zdravotní 

zabezpečení 

Odměny 

členům 

orgánů 

spol. 

Sociální 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem 

Zaměstnanci 5 313 1 565809 53 0080 1 272 74 974 2 172 135 

Cizí 

zaměstnanci 
0 35 1 343 11 107 79 850 92 335 

Vedení 

společnosti: 
6 38245 7 900 2 629 83 48 857 

- odměny 

manažerům za 

rok 2010 

0 38245 7 900 2 629 83 48 857 

Nevyčerpaná 

dovolená a 

prémie 

0 10495 3 502 0 0 13 997 

Celkem 5 319 1 614584 542 825 15 008 154 907 2 327 324 

 

Z tabulek můžeme vidět, že průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zvýšil a to 

převážně vlivem fúze se společností Válcovna Trub TŽ. Pod pojmem vedení společnosti se 

skrývá generální ředitel a odborní ředitelé. 
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3 Analýza dosavadního finančního stavu firmy 

Abychom úspěšně řídili a věděli, zda firma prosperuje, je důležité vytvořit analýzu 

tzv. rozbor ekonomických jevů a procesů probíhajících v podniku. „Rozbor využívá 

výstupu informačních ekonomických disciplín zabývajících se sběrem a tříděním informací 

a transformuje je do informací pro rozhodování a řízení.“ [5] 

 

V této kapitole se bude analyzovat dosavadní stav firmy pomocí Du Pontova 

pyramidálního rozkladu. Pomocí tohoto pyramidálního rozkladu je možné následně 

analyzovat příčiny vývoje výsledných ukazatelů. Veškeré údaje budou čerpány z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty za období 2009 až 2010, které jsou obsaženy v přílohách bakalářské 

práce. Rozvaha podává přehled o majetku podniku, jeho struktuře a finančním krytí 

majetku k určitému datu. Výkaz zisku a ztráty pak podává přehled o nákladech a výnosech 

podniku a následné zjištění výsledku hospodaření.  

 

3.1 Metodologická část 

Du Pontův pyramidální rozklad je založen na principu jedno-vrcholové pyramidové 

soustavy podílových ukazatelů. Poprvé byl tento způsob použit v nadnárodní chemické 

společnosti Du Pond de Nemours. Cílem tohoto pyramidového rozkladu je ukázat, jak je 

výnos na vlastní jmění určený ziskovou marží, obratem aktiv a multiplikátorem jmění. 

 

„K výhodám pyramidových soustav patří formální sepětí podílových ukazatelů, 

možnost kontroly správnosti výpočtu vlivu změn analytických ukazatelů na hodnotu 

syntetického ukazatele, respektování vazeb a souvislostí mezi podílovými ukazateli.“ [4] 

 

Tento pyramidální rozklad lze rozdělit na levou a pravou část (větev). Na levé nižší 

straně pyramidálního rozkladu se nachází zisková marže, která se vypočítá srovnáním 

čistého zisku a tržeb. V pravé části analyzujeme obrat aktiv, které se počítají z údajů 

rozvahy. 

 

 



Jana Lipová: Finanční analýza Třineckých železáren a.s. 

 

2012  11 

Výpočty se provádí podle následujících vzorců, které jsou odvozené z Du Pontové 

pyramidální struktury. 

1. Celková změna syntetického ukazatele: 

 
 

 
  

 

 
 
 
  

 

 
 
 
        (1) 

 

2. Vliv změny výnosu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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3. Vliv změny multiplikátoru jmění na změnu syntetického ukazatele: 
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4. Vliv změny ziskové marže na změnu syntetického ukazatele: 
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5. Vliv změny obratu aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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6. Vliv změny nákladovosti položky NA na změnu syntetického ukazatele: 
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7. Vliv změny vázanosti fixních aktiv na změnu syntetického ukazatele: 
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8. Vliv změny vázanosti oběžných aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

 
 
        (8) 

 

9. Vliv změny vázanosti ostatních aktiv na změnu syntetického ukazatele: 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

 
 
        (9) 

 

„Pyramidová struktura tak poskytuje syntetický pohled na finanční situaci podniku 

a uvádí základní vazby mezi jednotlivými oblastmi finančního řízení. Po výpočtu celé 

struktury podílových ukazatelů a zhodnocení významu jednotlivých ukazatelů na nižších 

stupních pyramidy pro ukazatel na vrcholu prostřednictvím kvantifikace vlivů těchto 

faktorů lze hledat cesty ke zlepšení finančního stavu podniku.“ [4] 
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Pro výpočet Du Pontova pyramidálního rozkladu je nutno použít následující 

diagram, který v sobě obsahuje jednotlivé větve vzorců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ + 

Obr. 4 Du Pontův pyramidální rozklad Zdroj: [4] 
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Důležitým prvním krokem pro sestavení Du Pontova pyramidálního rozkladu je, že 

si označíme pomocí symbolu příslušné ukazatelé z rozvahy (R) a výsledovky (V) za 

období 2009 a 2010. Viz následující tabulka. 

Tab. 6 Zkratky ukazatelů a výkazů Zdroj: [4] 

Symbol Ukazatel  Výkaz 

Z Čistý zisk V 

E Vlastní jmění R 

A Aktiva celkem R 

F Stálá aktiva R 

DNM Dlouhodobě nehmotný majetek R 

DHM Dlouhodobě hmotný majetek R 

DFM Dlouhodobě finanční majetek R 

O Oběžná aktiva R 

ZA Zásoby R 

DP Dlouhodobé pohledávky R 

KP Krátkodobé pohledávky R 

FM Finanční majetek R 

P Ostatní aktiva R 

T Tržby (výnosy) V 

NA Náklady na prodané zboží V 

NB Výrobní spotřeba V 

NC Osobní náklady V 

ND Daně V 

NE Odpisy V 

NF Finanční náklady V 

NG Ostatní a mimořádné náklady V 

N Náklady celkové V 

 

Z – Čistý zisk neboli zisk před zdaněním. Dostaneme ho, když odečteme výnosy od 

nákladů a vyjde kladné vyjádření. Záporné vyjádření znamená ztrátu. 

E – Vlastní jmění neboli vlastní kapitál jsou vlastní zdroje pro financování majetku. 

A – Aktiva jsou majetek podniku, tzn. to co společnost vlastní. Ty se dále dělí na 

stálá, oběžná a ostatní aktiva. Stálá aktiva můžeme rozdělit na DHM, DNM a DFM. 

Tyto majetky se vyjadřují tím, že se postupně opotřebovávají a jejich doba 

použitelnosti je větší než jeden rok. 

ZA – Pod pojmem zásoby se skrývá skladový materiál, nedokončené výrobky, 

polotovary vlastní výroby, hotové výrobky vlastní výroby a zboží nakoupené 

k prodeji. 

DP – Pohledávky s dobou splatností delší než jeden rok. 
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KP – Pohledávky s dobou splatností menší než jeden rok. 

FM – Vykazuje položky typu peníze, bankovní účty a krátkodobý finanční majetek. 

T – Tržby (výnosy) znamenají pro podnik výstupy z hospodářského procesu. 

NA – Náklady na prodané zboží jsou takové náklady, které mají něco společného 

s pořízením věcí nakoupených za účelem prodeje. 

NB – Výrobní spotřeba představuje náklady ve formě materiálu, energie, či 

poštovné, nájemné atd. 

NC – Osobní náklady jsou to náklady na mzdu, zákonné sociální pojištění a 

zákonné sociální náklady. 

ND – Veškeré nákladové daně. 

NE – Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebením majetku 

NF – Finanční náklady jsou náklady za prodané CP, vklady, úroky a kurzové ztráty. 

NG – Ostatní a mimořádné náklady. Zde patří například opravy nákladů minulých 

období, daňově neuznatelné náklady. 

 

Rozvahové ukazatelé mají charakter stavových veličin, a proto vypočítáme 

průměrný stav za období ve formě aritmetického průměru z hodnot na počátku a na konci 

období tj. 2009-2010. Na rozdíl od ukazatelů tokových veličin proměnných, u kterých 

průměrný stav nepočítáme. Tokové ukazatele nalezneme ve výkazu zisku a ztráty. 

 

Dalším krokem je rozdělení nákladů na několik základních složek od NA až NG, 

kdy nám postupné sečtení těchto nákladů dává součet celkových nákladů. 

 

Finanční analýza se provede srovnáním dosažené skutečnosti v roce 2010 se stavem 

v minulosti období 2009. „V případě součinových vztahů v pyramidě byla uplatněna 

metoda rozkladu celkové diference na základě logaritmů indexů, v případě součtových 

vztahů byl vliv změny analytického ukazatele na celkovou změnu syntetického ukazatele 

posuzován podle podílu změny analytického ukazatele k celkové změně všech analytických 

ukazatelů.“ [4] 
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3.2 Praktická část 

V této části bude popsána názorná ukázka obecného postupu Du Pontova 

pyramidálního rozkladu na firmě TŽ, a. s. za období 2009-2010. Údaje vyplývají z rozvahy 

a výkazu zisku a ztráty. 

3.2.1 Přehled pomocných výpočtů 

Na základě uvedených údajů v tabulce následně zjistíme změny jednotlivých 

analytických ukazatelů na změnu celkového syntetického ukazatele. Výpočty budeme 

uvádět postupně v jednotlivých krocích. 

Tab. 7 Východiska pyramidální analýzy (tis. Kč) 

Symbol Ukazatel 2009 2010 
2010/2009 

% 

Z Čistý zisk -731 536,00 -632 117,00 86,41 

E Vlastní jmění 18 848 648,00 18 296 864,00 97,07 

A Aktiva celkem 23 880 189,00 24 247 272,00 101,54 

F Stálá aktiva 14 134 724,50 14 832 372,00 104,94 

DNM Dlouhodobě nehmotný majetek 21 553,50 15 257,50 70,79 

DHM Dlouhodobě hmotný majetek 9 003 071,50 9 496 830,00 105,48 

DFM Dlouhodobě finanční majetek 5 110 099,50 5 320 284,50 104,11 

O Oběžná aktiva 9 670 579,00 9 360 161,50 96,79 

ZA Zásoby 5 234 441,50 5 291 838,50 101,1 

DP Dlouhodobé pohledávky 5 799,00 43 355,50 747,64 

KP Krátkodobé pohledávky 2 529 547,50 2 910 494,50 115,06 

FM Krátkodobý finanční majetek 1 900 791,00 1 114 473,00 58,63 

P Ostatní aktiva 74 885,50 54 738,50 73,1 

T Tržby (výnosy) 25 626 995,00 34 672 302,00 135,3 

NA Náklady na prodané zboží 3 352,00 5 033,00 150,15 

NB Výrobní spotřeba 21 899 259,00 31 735 681,00 144,92 

NC Osobní náklady 2 327 324,00 2 561 182,00 110,05 

ND Daně -217 246,00 -254 609,00 117,2 

NE Odpisy 1 132 147,00 1 032 282,00 91,18 

NF Finanční náklady 112 181,00 68 069,00 60,68 

NG Ostatní a mimořádné náklady 1 101 514,00 156 781,00 14,23 

N Náklady celkem 26 358 531,00 35 304 419,00 133,94 

 

Rozvahové položky jsou v rozvaze uváděny v brutto a netto stavu. V našem případě 

byly použity pro výpočty hodnoty netto. 
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Následná tabulka nám udává přehled pomocných výpočtů poměrových ukazatelů a 

indexy poměrových ukazatelů se kterými budeme dále počítat a vyhodnocovat 

Du Pontův pyramidální rozklad. 

 

Tab. 8 Pomocné výpočty poměrových ukazatelů 

Symbol Ukazatel 2009 2010 2010/2009 

Z /E Výnos na vlastní jmění akcionářů -0,038811 -0,034548 0,890160 

Z/A Výnos na aktiva -0,030634 -0,026070 0,851015 

A/E Multiplikátor jmění akcionářů 1,266944 1,325215 1,045993 

Z/T Zisková marže -0,028546 -0,018231 0,638653 

T/A Obrat aktiv 1,073149 1,429947 1,332478 

A/T Vázanost aktiv 0,931837 0,699327 0,750482 

N/T Celková nákladovost 1,028546 1,018231 0,989971 

F/T Vázanost stálých aktiv 0,551556 0,427787 0,077560 

DNM/T Vázanost DNM 0,000841 0,000440 0,523187 

DHM/T Vázanost DHM 0,351312 0,273902 0,779655 

DFM/T Vázanost DFM 0,199403 0,153445 0,769522 

O/T Vázanost oběžných aktiv 0,377359 0,269961 0,715396 

DP/T Vázanost dlouhodobých pohledávek 0,000226 0,001250 5,530973 

KP/T Vázanost krátkodobých pohledávek 0,098706 0,083943 0,850435 

FM/T Vázanost finančního majetku 0,074171 0,032143 0,433363 

ZA/T Vázanost zásob 0,204255 0,152624 0,747223 

P/T Vázanost ostatních aktiv 0,002922 0,001579 0,540383 

NA/T Nákladovost prodaného zboží 0,000100 0,000100 1,000000 

NB/T Nákladovost výrobní spotřeby 0,854539 0,915304 1,071109 

NC/T Nákladovost osobních nákladů 0,090815 0,073868 0,813390 

ND/T Nákladovost daní -0,008477 -0,007343 0,866226 

NE/T Nákladovost odpisů 0,044178 0,029773 0,673933 

NF/T Nákladovost finančních nákladů 0,004377 0,001963 0,448481 

NG/T Nákladovost ostatní a mimoř. nákl. 0,042983 0,004522 0,105204 
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3.2.2 Výsledky jednotlivých ukazatelů 

Následující tabulka obsahuje výsledky jednotlivých ukazatelů pyramidálního 

rozkladu. 

Tab. 9 Vliv změny jednotlivých ukazatelů na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Název ukazatele 
Relativní změna 

v % 

∆Z/E Změna výnosů na vlastní jmění -10,98 

∆Z/A Vliv změna výnosů na aktiva -15,23 

∆A/E Vliv změny multiplikátoru 4,24 

∆Z/T Vliv změny zisková marže  -42,32 

∆T/A Vliv změny obratu aktiv 27,09 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že u výnosu na vlastní jmění akcionářů se záporným 

znaménkem došlo ke zlepšení (snížila se ztráta). U výnosu na aktiva pak došlo ke snížení 

ztráty na jednotku aktiv, protože se zvýšil objem aktiv o 1,5 %, zatímco ztráta se snížila 

téměř o 14 %. O multiplikátoru jmění akcionářů můžeme říci, že působil negativně, když 

na jednotku vlastního jmění bylo sice více aktiv, nicméně jednotka aktiv obsahovala pořád 

ztrátu. Zisková marže nám udává, že ztráta se snížila a došlo k pozitivnímu vývoji 

znaménka mínus, protože na jednotku tržeb připadla menší ztráta. Přestože obrat aktiv 

vykazuje kladnou hodnotu, na jednotku aktiv se nám zvýšily tržby (jednotka tržeb 

obsahuje ztrátu). 

 

V následující tabulce vypočítáme vliv změny nákladovosti. Tento vliv se vypočítá 

pomocí podílu dílčí změny této nákladové položky ke změně celkové, tedy k celkové 

změně výrazu 1-(N/T). Pomůžeme si přitom pyramidálním rozkladem, který je označen 

jako Obr. 2 

Tab. 10 Vliv změny nákladovosti na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel 
Relativní změna 

v % 

∆NA/T Vliv změny nákladovosti prodaného zboží 0 

∆NB/T Vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby 249,29 

∆NC/T Vliv změny nákladovosti osobních nákladů -69,53 

∆ND/T Vliv změny nákladovosti daní 4,65 

∆NE/T Vliv změny nákladovosti odpisů -59,1 

∆NF/T Vliv změny nákladovosti finančních nákladů -9,9 

∆NG/T Vliv změny nákladovosti ostatních a mimořádných nákl. -157,79 
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Ze zadané tabulky můžeme vyčíst, že celková nákladovost poklesla a působila 

pozitivně. Nejvíce pozitivně zde působily ostatní a mimořádné nákladovosti, které činí -

157,79 %, osobní nákladovost -69,53 % a odpisy, které jsou -59,1 %. Naopak nejvíce 

negativně působila výrobní spotřeba, která působila negativně na vrcholový ukazatel ve 

výši 249,29 %. Došlo ke zvýšení nákladovosti spotřeby a tím pádem k prohloubení ztráty. 

Osobní a výrobní nákladovosti se budeme ještě nadále zabývat a podrobněji je analyzovat. 

Ostatní a mimořádnou nákladovost včetně odpisů dále analyzovat nebudu, protože k nim 

nemám potřebné materiály. 

 

Obdobně jako u vlivu změny nákladovosti budeme vycházet i u vlivu změny 

vázanosti aktiv. Vliv změny vázanosti stálých aktiv určíme pomocí podílu dílčí změny 

(změny vázanosti fixních aktiv) ke změně celkové, tedy ke změně výrazu 1:(A/T). 

Tab. 11 Vliv změny vázanosti aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel 
Relativní 

změna v % 

∆T/A Vliv změny vázanosti celkových aktiv 27,09 

∆F/T Vliv změny vázanosti fixních aktiv 14,42 

∆O/T Vliv změny vázanosti oběžných aktiv 12,51 

∆P/T Vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,16 

 

 

ROA=(Z/T)*(T/A) 

 

Z/T = Jednotka 

tržeb obsahuje 

ztrátu. 

 

 

T/A = Jednotka 

aktiv v období 0 – 1 má 

zvýšený objem tržeb, ale 

jednotka tržeb obsahuje 

ztrátu. Růst ukazatele obratu 

aktiv tedy působil záporně. 

 



Jana Lipová: Finanční analýza Třineckých železáren a.s. 

 

2012  20 

Vázanost všech složek aktiv se snížila, tedy se snížila i vázanost celkových aktiv. 

Zlomek podílu vázanosti jednotlivých aktiv k vázanosti celkových aktiv má tedy stejné 

znaménko, protože však vliv obratu aktiv je záporný, vývoj vázanosti jednotlivých položek 

aktiv působil také záporně. Snížila se vázanost stálých, oběžných i ostatních aktiv. 

 

Dále pokračujeme v detailnější analýze stálých (fixních) aktiv, která se analytický 

dělí na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý 

finanční majetek. 

Tab. 12 Vliv jednotlivých složek stálých aktiv ukazatelů na změnu syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel 
Relativní změna 

v % 

∆F/T Vliv změny vázanosti stálých aktiv 14,42 

∆DNM/T Vázanost DNM 0,05 

∆DFM/T Vázanost DHM 9,02 

∆DFM/T Vázanost DFM 5,35 

 

Podobně jako v předešlém kroku u fixních aktiv se vyvíjel DHM, DNM, DFM. 

Všechny se snižovaly a působilo to stejně jako u aktiv. 

 

Jako u stálých aktiv pokračujeme v detailnější analýze i u oběžných aktiv. 

Tab. 13 Vliv změny jednotlivých složek oběžných aktiv na změnu celkového syntetického ukazatele 

Symbol Ukazatel 
Relativní 

změna v % 

∆O/T Vázanost oběžných aktiv 12,51 

∆ZA/T Vázanost zásob 6,01 

∆DP/T Vázanost dlouhodobých pohledávek -0,12 

∆KP./T Vázanost krátkodobých pohledávek 1,72 

∆FM./T Vázanost finančního majetku 4,9 

 

Vliv vázanosti jednotlivých položek oběžných aktiv se vypočte jako změna 

vázanosti jednotlivé položky oběžných aktiv k vázanosti oběžných aktiv jako celku, 

násobená vlivem změny obratu aktiv na syntetický ukazatel. Vliv změny obratu aktiv na 

vrcholový ukazatel je záporný, proto znaménko výsledného působení závisí na znaméncích 

vázanosti jednotlivých položek aktiv k vázanosti oběžných aktiv jako celku.  
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V případě zásob, krátkodobých pohledávek a finančního majetku dochází k poklesu 

vázanosti stejně jako u poklesu vázanosti oběžných aktiv jako celku. Proto v těchto 

případech je výsledný vliv záporný. V případě dlouhodobých pohledávek došlo ke zvýšení 

vázanosti, znaménko je rozdílné oproti vázanosti oběžných aktiv jako celku a výsledné 

působení je pozitivní. 

3.2.3 Výsledky Du Pontového rozkladu 

V následující tabulce jsou obsaženy výsledky Du Pontova pyramidálního rozkladu, 

které nám udávají vliv změny jednotlivých dílčích faktorů na změnu syntetického 

ukazatele a to v procentuálním vyjádření. Výsledky v procentuálním vyjádření jsme získali 

vztažením absolutních hodnot k syntetickému ukazateli za období 2009. Záporné 

znaménko v tabulce udává snížení ukazatele (snížení ztráty) a tedy kladné působení. 

Naopak kladné znaménko udává zvýšení ukazatele (zvýšení ztráty) a tedy záporné 

působení. 

Tab. 14 Výsledky pyramidálního rozkladu v % 

Celková změna výnosu na vlastní jmění  -10,98 

v tom: 1. vliv změny multiplikátoru 4,24 

              2. vliv změny výnosu na aktiva -15,23 

2.1. vliv změny ziskové marže -42,32 

                            2.1.1. vliv změny nákladovosti nákladů na prodané zboží 0 

                            2.1.2. vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby 249,29 

                            2.1.3. vliv změny nákladovosti osobních nákladů -69,53 

                            2.1.4. vliv změny nákladovosti daní 4,65 

                            2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů -59,1 

                            2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů -9,9 

                            2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních a mimoř. nákladů -157,79 

2.2. vliv změny obratu aktiv 27,09 

                           2.2.1. vliv změny vázanosti fixních aktiv 14,42 

                                        2.2.1.1. vliv změny vázanosti DNM 0,05 

                                        2.2.1.2. vliv změny vázanosti DHM 9,02 

                                        2.2.1.3. vliv změny vázanosti finančních investic 5,35 

                           2.2.2. vliv změny vázanosti oběžných aktiv 12,51 

                                       2.2.2.1. vliv změny vázanosti zásob 6,01 

                                       2.2.2.2. vliv změny vázanosti dlouh. pohledávek -0,12 

                                       2.2.2.3. vliv změny vázanosti krátk. pohledávek 1,72 

                                       2.2.2.4. vliv změny vázanosti finančního majetku 4,9 

                         2.2.3. vliv změny vázanosti ostatních aktiv  0,16 
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„Kontrola správnosti spočívá v součtu výsledků u položek na nižším stupni 

rozkladu, který musí souhlasit s hodnotami odpovídající položky na vyšším stupni rozkladu, 

přičemž stupně počítáme od vrcholu pyramidy.“[4]  

3.2.4 Nejvíce působící vlivy 

V dalším kroku si stanovíme nejvíce negativně působící vlivy a nejvíce pozitivně 

působící vlivy, kterým se nadále budeme podrobněji věnovat. U negativních vlivů budeme 

muset hledat faktory ovlivňující tuto změnu a pokusit se je potlačit. Naopak u vlivu 

pozitivního budeme usilovat o udržení resp. jeho prohloubení. 

 

 Nejvíce pozitivně působící vlivy: 

Nákladovost výrobní spotřeby (249,29 %) – jak již bylo řečeno u změny 

nákladovosti viz Tab. 9,došlo zde ke zvýšení nákladovosti a tím pádem k prohloubení 

ztráty. Tento ukazatel nám vykázal velmi negativní vliv, který byl zapříčiněn dynamickým 

růstem cen surovin. Ceny vstupních surovin se prudce zvýšily, více než ceny hotových 

výrobků. Náklady na spotřebu materiálu a energie vzrostly z 19 638 mil. Kč na 29 432 mil. 

Kč. Celková výkonová spotřeba se nám zvýšila v peněžním vyjádření oproti roku 2009 o 

9 836 mil. Kč. 

 

Další příčina způsobující zvýšení nákladovosti vznikla v důsledku uzavření 

koksárenské baterie č. 12, kdy TŽ museli nakupovat koks za velmi nevýhodných podmínek 

od dodavatelů. Smluvní cena koksu za 1Q10 činila 145 EUR/t a v roce 2010 to bylo hned 

195 EUR/t (Tento vývoj se odrážel od světových cen koksu, které se zvýšily). 

 

 Nejvíce pozitivně působící vlivy: 

Nákladovost osobních nákladů (-69,53 %) – Osobní nákladovost se snížila, i přesto, 

že došlo k fúzi s dceřinou společností Válcovna Trub TŽ, a.s., kdy TŽ převzali 730 

zaměstnanců po této zaniklé společnosti. Průměrný evidenční přepočtený stav se dostal 

na 5 905 zaměstnanců za rok 2010. I když se zvýšil počet zaměstnanců, nezvýšil se 

průměrný měsíční výdělek oproti roku 2009. V roce 2009 činil průměrný měsíční 

výdělek 24 213 Kč na osobu, přičemž v roce 2010 jen 24 201 Kč na osobu. Z toho 



Jana Lipová: Finanční analýza Třineckých železáren a.s. 

 

2012  23 

vyplývá, že zvýšením počtu pracovníků a stagnací růstu mezd došlo ke zvýšení výroby 

a tím pádem i ke zvýšení produktivity práce. 

 

  
 

 
 

     

                
       (10) 

 

      
        

    
                       (11) 

 

      
        

    
                       (12) 

 

                                        (13) 

 

Osobní nákladovost působila pozitivně i přesto, že se zvýšila. Bylo to dáno 

důsledkem zvýšení produktivity práce. Produktivita práce mezi léty 2009-2010 vzrostla o 

925,13 Kč na osobu. Tato produktivita práce vzrostla v důsledku zvyšování výroby. 

Společnost dovedla využít svou kapacitu vysoko nad hranicí pro rentabilní výrobu, tj. 85 

%. Následně se společnost stala největším českým výrobcem surové oceli s podílem 

výroby 48%. 

 

Snížení nákladovosti osobních nákladů došlo především díky zvýšení celkových 

tržeb, které vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 33,5 %. 

 

       
  

  
 

  

  
          (14) 

 

Tab. 15 Pomocné výpočty k relativní změně nákladů (tis. Kč) 

 Název 2009 2010 2010-2009 

Osobní náklady 2 327 324 2 561 182 +233 858 

Výnosy celkem 25 626 995 34 672 302 +9 045 307 

Nákladovost 9,0815 7,3868 -1,6947 
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Z tabulky vychází, že došlo k absolutnímu překročení osobních nákladů skoro o 

234 mil. Kč, ovšem ve srovnání s objemem výnosů vyplývá relativní úspora téměř 588 mil. 

Kč, protože pokud by nákladovost za období 2010 zůstala stejná jako v období 2009, byla 

by tato položka nákladů přibližně o 234 mil. Kč vyšší. Důsledkem změny nákladů je vývoj 

ukazatele nákladovosti. 

 

Dalším způsobem snižování osobních nákladů byla úspora nákladů na vzdělávání, 

kde byly možnosti vzdělávání dotovány pomocí prostředků Evropského sociálního fondu – 

projekt „Vzdělávejte se“, projekt Odvětvového svazu hutnictví železa. Program vzdělávání 

pro zaměstnance členů Odvětvového svazu Hutnictví železa, projekt „Efektivní 

vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců Válcovna Trub TŽ, a.s.“ 

 

Nákladovost odpisů (-59,1 %) – Tato nákladovost působila pozitivně. Z rozvahy 

můžeme vyčíst, že mezi jednotlivými léty 2009-2010 klesla tato nákladovost o 156 197 tis. 

Kč. 
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4 Návrhy na zlepšení hospodaření 

Společnost by se měla ubírat směrem pozitivních tendencí a rezolutně omezit 

všechna negativa. Negativy se rozumí snižování svých veškerých nákladů, aniž by se 

omezila výroba. Rovněž je důležité vyhledat levnější dodavatele surovin.  

 

Důležitým bodem pro zlepšení TŽ bude znovuotevření rekonstruované koksárenské 

baterie č. 12, kdy nebude již nutné nadále nakupovat koks za nevýhodné ceny od 

dodavatelů. 

 

Dalším bodem pro zlepšení hospodaření je zabránit, či omezit odstávkám výrobních 

agregátů, čemuž se dá předejít pravidelnou údržbou těchto strojů. Měly by se provést nové 

investice a nakoupit lepší stroje pro výrobu tj. nadále zdokonalovat technologické procesy 

a postupy.  

 

Rovněž by se měly navrhnout vhodná úsporná opatření, která by se týkala osobních 

nákladů a také nákladů na výrobu a režijní materiál. Například, aby firma snížila své 

osobní náklady, měla by vyčleňovat své výrobní provozy a nabírat externí zaměstnance. 

Z výsledku produktivity práce, která se mezi léty 2009 a 2010 zvýšila, by měla společnost 

uvažovat o změně počtu pracovníku na výrobu. Produktivitou práce bylo totiž zjištěno, že 

společnost zaměstnává velký počet zaměstnanců a přitom průměrné mzdy jsou nízké. 

 

Vhodné je rovněž snížit mimořádné náklady, které nejsou optimální a zvyšovat 

nadále svou produktivitu práce. Společnost by měla zavést technickohospodářské normy a 

určit si tak nezbytně nutné náklady na výrobu. 

 

Jako další cíl by si měla společnost vytyčit vysoký výrobní výkon a neustále se 

snažit nacházet nové odběratele. 
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5 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na finanční analýzu společnosti Třinecké 

železárny, a. s. Mezi stěžejní body této práce patřil popis firmy, její historický vývoj, 

současný vývoj a hlavně pak pyramidální rozklad za období 2009-2010. Díky poznatkům 

získaným z literatury a internetových zdrojů byla provedena finanční analýza pomocí 

pyramidové soustavy ukazatelů. 

 

Z výsledků Du Pontova pyramidálního rozkladu jsem zjistila nejvíce negativně a 

pozitivně působící vlivy na společnost TŽ, a.s. U těchto vlivů jsem se pak snažila objasnit 

příčiny těchto působení a zamezit je. Pozitivní vlivy jsem se snažila zachovat, v lepším 

případě je prohloubit. Je třeba podotknout, že záporné znaménko vyjadřuje snížení 

ukazatele, tedy snížení ztráty. Kladné znaménko naopak udává, jak se ztráta prohloubila. 

 

U nejvíce pozitivně působícího vlivu vyšla osobní nákladovost, která procentuálně 

dosáhla -69,53 %. Tato nákladovost působila velmi pozitivně a bylo to v důsledku zvýšení 

tržeb. Tržby mezi obdobím 2009-2010 vzrostly o 8 143 mil. Kč. Propočítáním produktivity 

práce jsme zjistila, že produktivita práce se zvýšila mezi obdobím 2009-2010 o 925 

Kč/osobu.  

 

Následně jako nejvíce negativně působící vliv vyšla nákladovost výrobní spotřeby, 

která činí 249,29 %. Za následek zvýšení nákladovosti výrobní spotřeby má vliv vysoká 

spotřeba surovin, která byla zapříčiněná rostoucí výrobou, následně pak rychlé zvyšování 

cen vstupních surovin. Spotřeba materiálu a energie vstoupla o 9 794 mil. Kč. Dalším 

negativním vlivem bylo uzavření koksárny, která se začala rekonstruovat. V důsledku 

uzavření koksárny musely TŽ, a. s. nakupovat koks za velmi nevýhodné ceny od 

dodavatelů.  

 

V poslední části bakalářské práce jsem se zaměřila na návrhy zlepšení hospodaření 

podniku. U výrobní spotřeby je důležité znovuotevření koksovny, hledání levnějších 

dodavatelů surovin, postupná modernizace výrobních agregátů a zamezení odstávek strojů. 

U osobních nákladů pak nabírání zaměstnanců externími společnostmi a zvyšování tržeb.  
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Z výsledků je patrné, že společnost TŽ, a.s. nevykázala ve sledovaném období 

žádný zisk, nýbrž ztrátu. Tato ztráta se ale mezi roky 2009-2010 snížila o 45 mil. Kč před 

zdaněním. Bylo to zapříčiněno využitím výrobní kapacity vysoko nad hranicí pro rentabilní 

výrobu, tj. 85 %. 
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