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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. v letech 2009 – 2011. Podklady pro zpracování finanční analýzy 

byly rozvaha a výkaz zisku a ztráty v letech 2009 – 2011.  

Cílem diplomové práce je odhalit silné a slabé stránky podniku v oblasti finančního 

hospodaření, navrhnout doporučení k nápravě a celkově zhodnotit jeho ekonomickou 

situaci. V první části je popsána stručná charakteristika společnosti. Obsahovou náplní 

druhé části je teoretické vymezení finanční analýzy a následná aplikace těchto teoretických 

poznatků v praxi. Návrhy na zlepšení finanční situace společně s celkovým zhodnocením 

jsou součástí poslední části práce.   

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, Du-Pontův pyramidální rozklad, 

bankrotní modely 

 

ANOTATION 

This thesis deals with the financial analysis of the company 

ArcelorMittal Ostrava a.s. in the years 2009 - 2011. Materials for processing financial 

analysis and the balance sheet and the profit and loss account in the period 2009 - 2011.  

The purpose of this thesis is a discovery of firm´s weak sides in the area of financial 

economy, to suggest a recommendation for remedy and to generally assess its economic 

situacion. The first part of the thesis describes a brief description of the company. The 

content of the second part of the theoretical definition financial analysis and subsequent 

application of theoretical knowledge in practice. These suggestion and recommendations, 

together with the overall evaluation are included in the last part. 

 

Key words: financial analysis, rations indicators, Du-Pont pyramidal decomposition, 

bankruptcy models 
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AMO   ArcelorMittal Ostrava 

a.s.                           akciová společnost 

CA   celková aktiva 

CZ   cizí zdroje 

EBIT   zisk před odečtením úroků a daní 

FM   finanční majetek 

KD   krátkodobé dluhy 

mil.   milion 

mld.   miliarda 

OA   oběžná aktiva 

PN   provozní náklady 

ROA   rentabilita celkového kapitálu 

ROE    rentabilita vlastního kapitálu 

ROS   rentabilita tržeb 

Sb.   sbírka 

T   tržby 

VK   vlastní kapitál 
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1 Úvod 

Předkládaný text této diplomové práce se věnuje aplikaci finanční analýzy, která je 

jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších součástí finančního řízení podniku. 

Klíčovým úkolem finančních analytiků podniku je prostřednictvím finanční analýzy 

posoudit, co možná nejpravdivěji, současnou úroveň finanční situace podniku.  

Cílem diplomové práce je vypracovat finanční zhodnocení největší hutní 

společnosti v České republice ArcelorMittal Ostrava a.s., a na základě analyzovaných dat  

tak stanovit návrhy na zlepšení finanční situace. Diplomovou práci jsem rozčlenila do tří 

hlavních kapitol, a to stručnou charakteristiku společnosti, dále seznámením s teoretickými 

východisky finanční analýzy a následné situace v podniku a nakonec návrhy na zlepšení 

finanční situace.  

Právě teoretické vymezení finanční analýzy včetně popisu zdrojů, cílů a především 

ukazatelů potřebných k jejímu řádnému provedení, je základním podkladem pro 

vypracování vlastní praktické části mé diplomové práce.  

V praktické části se zabývám samotným provedením finanční analýzy, za období 

let 2009 – 2011 vycházející z konkrétních údajů výročních zpráv za uvedené období. 

Praktickou část jsem rozdělila do 3 podkapitol, a to na zhodnocení společnosti pomocí 

poměrových ukazatelů, dále Du Pontova pyramidálního rozkladu, který umožňuje odhalit 

vzájemné vazby a vztahy mezi jednotlivými ukazateli a na závěr jsem vypočítala 

a zhodnotila bankrotní Altmanův a Tafflerův model. 

V závěru své práce popisuji opatření, která by mohla společnosti sloužit 

k zamyšlení nad současným stavem hospodaření a zároveň nastavení takových kroků do 

budoucna, které by mohly vést k vyváženému finančnímu zdraví podniku.  
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2 Stručná charakteristika společnosti  

2.1 Vznik společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Akciová společnost ArcelorMittal byla založena dne 31. prosince 1951 pod názvem 

Nová Huť Klementa Gottwalda, národní podnik. Společnost jako taková vznikla dnem 

zápisu do obchodního rejstříku, tj. dnem 22. ledna 1992. O rok později kupuje Lakshmi 

Mittal v rámci privatizace Novou Huť, zhruba v polovině dubna téhož roku vznikla ISPAT 

Nová Huť, a.s. Koncem června roku 2006 došlo ke sloučení světové dvojky Arceloru 

s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil i název ostravské 

společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava a.s. Tato společnost, která se mimo jiné řadí 

k top 10 největších exportérů v České republice, je zároveň součástí největší světové 

ocelářské špičky ArcelorMittal.  

2.2 Profil společnosti 

Obr. č. 1: Provoz AMO. 

 

     Zdroj: [12].  

ArcelorMittal Ostrava a.s. je hutnická firma patřící do holdingu ArcelorMittal. 

Společnost působí v areálu Nové hutě v jižní části Ostravy. Výrobní činnost společnosti je 

zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou 

v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_hu%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
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2.3 Organizační struktura společnosti 

 

Obr. č. 2: Organizační struktura společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. k 31. 12. 2012. 

 

Zdroj: Interní dokumenty ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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3 Finanční analýza vybraného období 

Finanční analýza představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané 

budoucnosti finančního hospodaření firmy. Jejím cílem je poznat finanční zdraví firmy, 

identifikovat slabiny, které by mohly v budoucnosti vést k problémům a determinovat silné 

stránky, na kterých by firma mohla stavět. Jako nástroj ohodnocení finančního zdraví firmy 

finanční analýzu používá mnoho ekonomických subjektů, které mají zájem dozvědět se 

více o jejím hospodaření. [3] 

3.1 Teoretická východiska 

V této části práce se zaměřím na některé základní pojmy týkajících se finanční 

analýzy. Smyslem je seznámení s teoretickými principy a postupy, kterými se organizace 

snaží dosáhnout svých cílů. Analýza problematiky z teoretického hlediska bude klíčová při 

následném rozboru financí v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

3.1.1 Účel finanční analýzy 

Finanční analýza je tvořena souborem finančním ukazatelů, které jsou hlavním 

zdrojem informací pro sestavování finanční plánů v různých časových úsecích či pro 

strategická rozhodnutí, směřující k ekonomické stabilitě firmy. [9] 

 

Obr. č. 3: Časové hledisko hodnocení informací 

 

hodnocení minulosti        zkoumání perspektiv 

 

         finanční poměrová analýza       finanční plánování 

 

 

Zdroj: [9] 
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3.1.2 Cíl finanční analýzy 

Cílem finanční analýzy je získat představu o současném nebo očekávaném stavu 

řízeného subjektu, kterým je podnik. Jde tedy o to, abychom pomocí vhodně vybraných 

údajů zjistili, jak se vyvíjejí vzájemné vztahy mezi nimi, zda je to vývoj, který odpovídá 

našim představám. Pokud tomu tak není, potom nás výsledky analýzy upozorňují na 

možnosti nepříznivého vývoje. Na to reagujeme odpovídajícími opatřeními, a tak se 

snažíme nepříznivému vývoji zabránit. [4] 

Cílem finanční analýzy firmy je zpravidla: 

 posouzení dosavadního vývoje firmy; 

 rozbor možných variant dalšího vývoje; 

 porovnání výsledků různých firem; 

 zpracování informací pro hodnocení firmy vnějšími partnery, věřiteli i 

vlastníky. [4] 

3.1.3 Uživatelé finanční analýzy 

Informace, týkající se podniku jsou předmětem pozornosti mnoha subjektů 

přicházejících do kontaktu s daným podnikem. Každý z nich má své specifické zájmy, 

s nimiž je spojen určitý typ ekonomických rozhodovacích úloh. [5] 

Podle toho, kdo provádí a potřebuje finanční analýzu, ji můžeme rozdělit do dvou 

oblastí: interní a externí.  

Uživateli účetních informací a finanční analýzy jsou především: 

Manažeři 

Manažeři potřebují finanční analýzu pro potřeby operativního a strategického 

finančního řízení podniku. Ve většině podniků jsou jistě jejími zpracovateli, protože mají 

přístup i k informacím, které nejsou veřejně dostupné externím uživatelům. Výstupy 

z finanční analýzy využívají manažeři ke každodenní  práci a snaží se tak naplánovat 

základní cíle podniku. [2] 

Investoři 

Investoři jsou jinými slovy poskytovatelé kapitálu a využívají zprávy o finanční 

výkonnosti podniku především proto, aby získali dostatečné množství informací pro 
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rozhodování o potenciálních investicích. Sledují především míru rizika a výnosů spojených 

s vloženým kapitálem. [2] 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé využívají informace z finanční analýzy proto, aby získali představu o 

finančním zdraví budoucího či existujícího dlužníka. V počáteční fázi se věřitel rozhoduje, 

zda úvěr poskytne, v jaké výši a za jakých podmínek. [2] 

Obchodní partneři 

Obchodní partneři se zaměřují zejména na schopnost podniku dostát svým 

závazkům z daných obchodních vztahů. Proto sledují především zadluženost, solventnost a 

likviditu podniku. Tyto ukazatele jsou projevem krátkodobého zájmu zákazníků a 

dodavatelů. Neméně důležité je však i hledisko dlouhodobé, které představuje 

dlouhodobou stabilitu obchodních vztahů. Obchodní partneři mohou provádět také 

mezipodniková srovnání za pomocí benchmarkingu, kdy mezi sebou porovnávají finanční 

ukazatele různých firem a získávají tak informaci o tom, s jakým podnikatelským 

subjektem je „bezpečné“ obchodovat z pohledu finanční stability a likvidity daného 

partnera. 

Zaměstnanci 

Zaměstnanci mají přirozený zájem na prosperitě a stabilitě podniku. Jedná se 

zejména o prosperitu a jistotu zaměstnání, o stabilitu v oblasti mzdové a sociální. [2] 

Stát a jeho orgány 

Stát se zaměřuje především na kontrolu vykazovaných daní a dále využívá 

informace o podnicích pro různé statistické průzkumy, rozdělování finančních výpomocí, 

kontrolu podniku se státní účastí a sleduje finanční zdraví podniků, kterým byly v rámci 

veřejné soutěže svěřeny státní zakázky. [2] 
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3.1.4 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací podmiňuje úspěšnost finanční analýzy do značné míry závisí na 

použitých vstupních informací.  

Hlavním úkolem finanční analýzy je ověření obchodní zdatnosti podniku a tím 

udržení majetkově finanční stability. Pro to, abychom mohli úspěšně začít zpracovávat 

finanční analýzu, jsou důležité zejména tyto účetní výkazy:  

 rozvaha; 

 výkaz zisku a ztráty; 

 přehled o peněžních tocích (cash flow). [9] 

 

Rozvaha 

Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a zdrojů jejich financování vždy k určitému datu. 

Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni každého roku, respektive kratších 

období. [9] 

Tabulka č. 1: Struktura rozvahy. 

ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Dlouhodobý hmotný majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý finanční majetek Rezervní a ostatní fondy 

  Výsledek hospodaření z minulých let 

  Výsledek hospodaření běžného období 

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby Rezervy 

Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé závazky 

Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry 

  Dlouhodobé bankovní úvěry 

Ostatní aktiva Ostatní pasiva 

Časové rozlišení Časové rozlišení 

Zdroj: [9] 
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Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty určuje, jaký hospodářský výsledek společnost dosáhla za 

sledované a minulé období. Zachycuje pohyb výnosů a nákladů a je podle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. [9] 

 

Tabulka č. 2: Struktura výkazu zisku a ztráty. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

+ tržby za prodej zboží 

- náklady na prodané zboží 

= obchodní marže 

+ výnosy z finančních činností 

- náklady na finanční činnost 

= finanční výsledek hospodaření 

+ tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

- náklady související s provozní činností 

= provozní výsledek hospodaření 

- daň z příjmu za běžnou činnost 

= výsledek hospodaření za běžnou činnost 

+ mimořádné výnosy 

- mimořádné náklady 

- daň z příjmu z mimořádné činnosti 

= mimořádný výsledek hospodaření 

  Zdroj: [9] 

 

Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích nazýváme cash flow, rozumíme jím přírůstky a úbytky 

peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. [9] 

Cash flow se dělí na: 

 provozní činnost – základní výdělečná činnost podniku, která slouží základnímu 

podnikatelskému účelu. Peněžní toky z podnikatelské činnosti jsou rozdílem mezi 

příjmy a výdaji spojených běžnou činností. 
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 investiční činnost – zde patří pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z prodeje 

či činnosti související s poskytováním úvěru, půjček a výpomocí, které nejsou 

považovány za provozní činnost. 

 finanční činnost – vede ke změnám vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. 

Zahrnují se zde zejména přírůstky a úbytky dlouhodobého kapitálu. [6] 

 

  Tabulka č. 3: Struktura peněžních toků. 

CASH FLOW 

+ čistý zisk 

+ odpisy 

- změna stavu zásob 

- změna stavu pohledávek 

+ změna stavu krátkodobých závazků 

= cash flow z provozní činnosti 

- přírůstek dlouhodobých aktiv 

= cash flow z investiční činnosti 

+ změna bankovních úvěrů 

+ změna nerozděleného zisku z minulých let 

- dividenda 

+ emise akcií 

= cash flow z finanční činnosti 

= cash flow celkem 

  Zdroj: [9] 

3.1.5 Poměrové ukazatele finanční analýzy 

Poměrové ukazatele jsou nejpoužívanějším nástrojem pro finanční analýzu a 

zkoumání finanční situace ekonomického subjektu. Pro podrobný rozbor lze využít mnoho 

různých poměrových ukazatelů. Mezi nejdůležitější patří ukazatelé likvidity, rentability, 

aktivity a zadluženosti. Tato analýza vychází výhradně z údajů získaných ze základních 

účetních výkazů. Využívá tedy veřejně dostupné informace.  
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Pro zjištění finanční situace firmy jsem zvolila tyto poměrové ukazatele: 

 likvidita; 

 rentabilita; 

 aktivita; 

 zadluženost. 

3.1.5.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku plnit své finanční závazky. Obecně je chápána jako 

schopnost jednotlivých aktiv podniku přeměnit se na peníze. Jednotlivé ukazatele nám 

avizují, jak si na tom stojí naše firma ve vztahu ke svým krátkodobým závazkům; tedy jak 

rychle je schopna tyto své závazky splácet. V praxi používáme nejčastěji následující 

ukazatelé likvidity: 

 běžná likvidita; 

 pohotová likvidita; 

 okamžitá likvidita. 

 

Běžná likvidita neboli také likvidita III. stupně je ukazatel hodnotící celkovou 

likviditu podniku. Říká nám kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 

1Kč krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, 

kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost. [7]   

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 – 2,5. Příznivým stavem 

pro podnik je likvidita dosahující v průběhu analyzovaného období stabilního trendu 

vývoje. [7]   

ZÁVAZKYKRÁTKODOBÉ

AKTIVAOBĚŽNÁ
=LIKVIDITABĚŽNÁ   (1) 

Pohotová likvidita je označována jako likvidita II. stupně. Je nejdůležitějším 

ukazatelem likvidity – ukazuje schopnost společnosti okamžitě splatit své krátkodobé 

závazky, jelikož vylučuje sporné položky, které jsou představovány zejména zásobami. [8]  

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,0 – 1,5. Pohotová likvidita by 

měla mít v optimální situaci rostoucí trend vývoje. [7] 
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ZÁVAZKYKRATKODOBÉ

ZÁSOBY-AKTIVAOBĚŽNÁ
=LIKVIDITAPOHOTOVÁ  (2) 

Okamžitá likvidita neboli likvidita I. Stupně je právem považována za nejpřísnější 

likvidní ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky „ihned“ – 

tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými 

papíry. [7] 

Ukazatel je nestabilní, jelikož se pohotové platební prostředky v čase rychle mění. 

Hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Okamžitá likvidita by v optimální 

situaci měla mít rostoucí trend vývoje. [7] 

ZÁVAZKYKRÁTKODOBÉ

PROSTŘEDKYPLATEBNÍPOHOTOVÉ
=LIKVIDITAOKAMŽITÁ  

          (3) 

3.1.5.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita je klíčovým ukazatelem výnosnosti a je i měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Čím jsou hodnoty 

vyšší, tím lépe podnik zhodnocuje své zdroje.  

Mezi základní poměrové ukazatele rentability patří: 

 ROA - rentabilita celkového kapitálu; 

 ROE - rentabilita vlastního kapitálu; 

 ROS - rentabilita tržeb. 

 

Rentabilita celkového kapitálu bývá považována za rozhodující míru rentability, 

jelikož poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podniku bez ohledu na to 

z jakých zdrojů jsou financovány. 

Čím je vyšší ROA, tím je příznivější. ROA má rostoucí trend vývoje. [7]   

KAPITÁLVLOŽENÝCELKOVÝ

ZISK
ROA       (4)              
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Rentabilita vlastního kapitálu nám ukazuje jak efektivně ve firmě zhodnocujeme 

prostředky, které jsme do podnikání vložili. Tedy výnosnost kapitálu vloženého akcionáři.  

Platí, že výnosnost vlastního kapitálu by měla být vyšší než výnosnost celkového 

kapitálu, a zároveň ukazatel má být větší než běžná úroková míra. ROE má rostoucí trend 

vývoje. [7]   

KAPITÁLVLASTNÍ

ZISKČISTÝ
ROE       (5) 

Rentabilita tržeb říká na kolik procent je firma zisková. Neboli jak velké výnosy 

musíme vytvořit, abychom dosáhli 1 Kč zisku. 

Tento ukazatel je nejvíce sledovaný ze strany investorů, představuje tak základní 

kritérium pro umístění jejich kapitálu. ROS má rostoucí trend vývoje. [7]   

 

TRŽBY

ZISK
ROS        (6) 

 

3.1.5.3 Ukazatele aktivity 

Tento ukazatel znázorňuje schopnost podniku rychle využívat svého majetku. Jeho 

investované finanční prostředky a jejich vázanost v kapitálu, aktivech a pasivech. Rozbor  

ukazatelů slouží ke zjištění, jak společnost hospodaří s aktivy a jaký vliv má na výnosnost 

a likviditu. Využívá se pro stanovení rychlosti a doby obratu. [9] 

Doba obratu pohledávek neboli doba splatnosti pohledávek určuje, za jak dlouhou 

dobu nám zákazník zaplatí. Tedy počet dnů, který uplyne mezi prodejem a přijetím 

peněžních prostředků. [6] 

TRŽBYDENNÍ

POHLEDÁVKY
POHLEDÁVEKOBRATUDOBA    (7) 

Rychlost obratu pohledávek udává jak rychle jsou pohledávky přeměňovány 

v peněžní prostředky. 
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POHLEDÁVKY

TRŽBY
POHLEDÁVEKOBRATURYCHLOST   (8) 

Doba obratu závazků je čas, který uplyne mezi nákupem a jeho úhradou, tedy jaká 

je naše platební morálka vůči našim věřitelům. [9] 

TRŽBYDENNÍ

ZÁVAZKY
ZÁVAZKŮOBRATUDOBA     (9) 

Rychlost obratu závazků udává, kolikrát podnik splatí za určité období své 

závazky. 

ZÁVAZKY

TRŽBY
ZÁVAZKŮOBRATURYCHLOST     (10) 

 

3.1.5.4 Ukazatele zadluženosti 

Přináší nám informace týkající se úvěrového zatížení firmy.  To je jistě do určité 

míry žádoucí, ale nesmí to firmu zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vyšší 

zadluženost je proto možná, ale jen v případě vyšších hodnot firemní rentability.  

Celková zadluženost (věřitelské riziko) nám charakterizuje finanční úroveň firmy. 

Ukazuje nám míru krytí firemního majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro 

věřitele, především pro banku. [10] 

Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je vyšší i riziko věřitelů. Celková zadluženost 

má klesající trend vývoje. [7] 

AKTIVACELKOVÁ

KAPITÁLCIZÍ
TZADLUŽENOSCELKOVÁ    (11) 

Míra zadluženosti je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska 

poskytnutí úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního 

jmění; optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění. 

        

KAPITÁLVLASTNÍ

ZDROJECIZÍ
TIZADLUŽENOSMÍRA     (12) 
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3.1.6 Du Pontův pyramidální rozklad 

Je příkladem pyramidové struktury podílových ukazatelů, kdy pomocí Du Pontova 

pyramidálního rozkladu zvyšujeme jejich vypovídající schopnost. Poprvé byl použit 

v nadnárodní chemické společnosti Du Pont de Nemours. 

Výhodou tohoto pyramidálního rozkladu lze vidět především v tom, že na základě 

poměrně malého počtu ukazatelů lze dospět k určitým závěrům strategického charakteru 

týkajícím se finančního vývoje celého podniku. Vychází z názoru, že cílem vrcholového 

managementu je maximalizovat výnos na vlastní jmění, neboť tento ukazatel je kritériem 

výhodnosti kapitálu investovaného do dané společnosti. [1]   

Nižší úroveň rozkladu v levé větvi pyramidy umožňuje analyzovat ziskovost 

podnikatelské činnosti včetně spotřeby vstupních potenciálů ve formě nákladovosti 

příslušných nákladových položek, jejichž použití v podniku vede k dosažení této 

ziskovosti. [1] 

V pravé větvi pyramidálního rozkladu dochází k analýze obratu celkových aktiv a 

vázanosti jejich jednotlivých forem tak, aby byla dosažena úroveň tržeb a zisku 

analyzovaná v levé části pyramidy. 

Pyramidová struktura tak poskytuje syntetický pohled na finanční situaci podniku a 

uvádí základní vazby mezi jednotlivými oblastmi finančního řízení.  

Postup kvantifikace bude odlišný podle charakteru matematických vztahů mezi 

analytickými ukazateli. Ukazatelé rozvahy však mají charakter stavových veličin oproti 

charakteru tokových veličin proměnných obsažených ve výkazu zisků a ztrát. U stavových 

veličin se proto předpokládá výpočet průměrného stavu za období alespoň ve formě 

aritmetického průměru z hodnot na počátku a na konci období. [1] 

Finanční analýza je prováděna srovnáním dosažené skutečnosti (období (1)) se 

stavem žádoucím nebo stavem v minulosti (období (0)). V případě součinových vztahů 

v pyramidě je 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 ukazatelů. [1] 
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Na základě uvedených symbolů lze upravenou Du Pontovu pyramidu, uvedenou 

v příloze č. 7, použít pro účely výpočtu, kterým chceme zjistit vliv změny jednotlivých 

analytických ukazatelů na změnu celkového syntetického ukazatele, tedy výnosu na vlastní 

jmění. [1] 

3.1.7 Bankrotní modely 

Bankrotní modely slouží k předpovědi finančních problémů podniku nebo dokonce 

k predikci ohrožení budoucím bankrotem. Bankrotní podnik je tedy podnik ohrožený 

budoucím bankrotem. [2] 

3.1.7.1 Altmanův model  

Tento identifikátor vypovídá o finanční situaci ve firmě. Statisticky dokáže 

předpovídat finanční krach firmy. Postup, který aplikoval v roce 1968 profesor Altman se 

nazývá vícenásobná diskriminační analýza, což je statistická metoda využívající 

klasifikace jednotlivých veličin do několika skupin v závislosti na jejich charakteristických 

vlastnostech. [2] 

Altmanův model pro ostatní společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné: 

  

Z = 0,717 X1 + 0,847 X2 +3,107 X3 + 0,42 X4 + 0,998 X5    (13) 

 

kde: X1 – pracovní kapitál/celková aktiva 

 X2 – nerozdělený zisk / aktiva celkem 

 X3 – EBIT / aktiva celkem 

 X4 – vlastní kapitál / cizí zdroje 

 X5 – tržby / aktiva celkem 
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  Tabulka č. 4: Hodnocení Altmanovou analýzou. 

HODNOCENÍ ALTMANOVOU ANALÝZOU 

Z > 2,9 finančně pevný podnik 

Z = 1,2 - 2,9 podnik s nevyhraněnou finanční situací 

Z < 1,2 podnik směřující k bankrotu 

                      Zdroj: [11] 

 

 

3.1.7.2 Tafflerův index 

Tafflerův index vznikl v roce 1977 jako reakce na Altmanovu analýzu. Je tedy 

dalším modelem sledujícím riziko bankrotu společnosti. 

Základní tvar Tafflerova modelu: 

T = 0,53 x EBT/KD + 0,13 x OA/CZ + 0,18 x KD/CA + 0,16 x T/CA         (14) 

EBT  zisk před zdaněním 

KD  krátkodobé dluhy ( krátkodobé závazky + běžné bankovní úvěry + 

krátkodobé finanční výpomoci) 

OA oběžná aktiva 

CZ  cizí zdroje 

CA  celková aktiva 

T                   tržby 

 

Tabulka č. 5: Hodnocení Tafflarovým indexem. 

HODNOCENÍ TAFFLAROVÝM INDEXEM 

T > 0,3  malá pravděpodobnost bankrotu – prosperující společnost 

T < 0,2  velká pravděpodobnost bankrotu – vážné ohrožení společnosti 

                      Zdroj: [11] 
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3.2 Situace ve společnosti 

V praktické části své práce se zaměřím na rozbor jednotlivých ukazatelů, které jsem 

popsala v předchozí kapitole. Pomocí grafů a tabulek znázorním jejich vývoj v čase a to za 

období let 2009 – 2011. Tam, kde to bylo možné, na základě dostupnosti informací, 

v analýze uvádím i průměrný vývoj ukazatelů pro daný obor podnikání. Na závěr provedu 

Du Pont analýzu a zhodnotím bankrotní Altmanův a Tafflerův model. 

3.2.1 Poměrové ukazatelé finanční analýzy 

V této podkapitole uvedu výsledky hodnot likvidity, rentability, aktivity a ukazatelů 

zadluženosti vypočtených na základě vztahů popsaných v teoretické části. Poměrové 

ukazatele jsou nejrozšířenější metodou finanční analýzy, protože umožňují získat rychlý a 

nenákladný pohled na základní finanční situaci podniku. Je třeba také zdůraznit, že tyto 

paralelně řazené ukazatelé mají jen velmi malou vypovídající schopnost a to i díky 

firemnímu (oborovému) okolí, které se mění ve vazbě na cyklicky vyvíjející se světové 

ekonomiky díky postupující globalizaci. Důsledkem tohoto stavu jsou rychle se střídající 

krizová a  konjunkturní období (viz období 2007 – 2009), která jsou těžce předvídatelná. 

Z tohoto důvodu uvádět a řídit se teoretickými východisky o doporučených rozmezích 

výsledků by bylo zavádějící. 

Proto je hlavím smyslem této provedené analýzy (viz níže) spíše zjistit trend vývoje 

jednotlivých ukazatelů.  

3.2.1.1 Likvidita 

Prostřednictvím ukazatele likvidity zjistíme, jak je podnik schopen splácet své 

krátkodobé závazky. V následující tabulce č. 6 je uvedeno, jak se vyvíjela likvidita běžná, 

pohotová a okamžitá v rozmezí od roku 2009 do roku 2011.  

 

 Tabulka č. 6: Vypočtené hodnoty ukazatelů likvidity v letech 2009 - 2011. 

Ukazatelé likvidity 

  2009 2010 2011 

Běžná likvidita 5,02 5,56 4,02 

Pohotová likvidita 4,35 4,85 3,50 

Okamžitá likvidita 0,36 0,05 0,03 
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Tabulka č. 7: Oborové hodnoty běžné a pohotové likvidity v letech 2009 - 2011. 

Oborové hodnoty (průměr) 

  2009 2010 2011 

Běžná likvidita 1,30 1,50 1,60 

Pohotová likvidita 1,00 1,19 1,20 

Okamžitá likvidita 0,20 0,31 0,29 

                      Zdroj: [13] 

Z tabulky č. 6 je patrné, že ačkoli má ukazatel běžné likvidity pozitivní klesající 

tendenci, je ve všech třech sledovaných letech vysoko nad doporučovanou hranicí hodnot. 

Právě doporučenými intervaly se věnuje mnoho teoretiků, kteří uvádějí ve svých 

publikacích určité rozmezí. Jelikož je společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. hutní 

společností, dle analytických materiálů a statistik Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky se průměrná hodnota běžné likvidity ve sledovaných letech 2009 – 2011 

pohybuje v rozmezí od 1,3 – 1,6. Toto překročení poukazuje na velký objem oběžných 

aktiv, které podnik využívá ke zhodnocení velmi zřídka a tak nepřináší firmě dostatečný 

výnos.  

Také pohotová likvidita překračuje až 4x oborový průměr MPO. Pro vlastníky a 

vedení podniku je to relativně nepříznivá situace, jelikož finanční prostředky vázané 

v aktivech se nezhodnocují a tak snižují rentabilitu. Hlavním důvodem, proč pohotová 

likvidita nabývá extrémních hodnot, stejně jako likvidita běžná, jsou krátkodobé 

pohledávky, které tvoří až 79 % oběžných aktiv, zatímco zásoby pouhých 13 %.   

Podle MPO by u okamžité likvidity hodnoty neměly klesnout pod hranici 0,2. Ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. ukazatel spadl pod tuto hranici jak v roce 2010, tak i 

dalším roce 2011, dle tabulky č. 6. K nejlepšímu dosaženému výsledku došlo v roce 2009, 

kdy hodnota okamžité likvidity činila 0,36. Tento výsledek se odvíjí hlavně od výše 

krátkodobého finančního majetku, který v roce 2009 dosahoval přibližně 1,9 mld. Kč, tedy 

nejvíce za všechny tři sledované období. 
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Graf č. 1: Vývoj likvidity v letech 2009 - 2011. 

 

     Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.2.1.2 Rentabilita 

Ukazatel rentability je měřítkem podniku produkovat zisk a tím zhodnocovat 

vložený kapitál. V tabulce č. 8 jsou uvedeny hodnoty ukazatele rentability celkového 

kapitálu, vlastního kapitálu a rentabilitu tržeb, které jsem vypočítala dle vztahů (4-6) 

z kapitoly č. 2.  

 

           Tabulka č. 8: Vypočtené hodnoty ukazatelů rentability v letech 2009 - 2011. 

Ukazatelé rentability [%] 

  2009 2010 2011 

Rentabilita celkového kapitálu -1,69 1,22 1,06 

Rentabilita vlastního kapitálu -1,91 1,44 1,25 

Rentabilita tržeb -3,82 2,20 1,72 

         Zdroj: Vlastní zpracování. 

Rentabilita celkového kapitálu = ROA 

Rentabilita celkového kapitálu představuje pro podnik nejdůležitější typ rentability.  

I když hodnoty za všechny tři sledované období byly podprůměrné, podnik prokázal trvalé 

zvyšování celkové finanční výkonnosti. Mezi prvním a druhým sledovaným obdobím 
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hodnota ROA vzrostla o 2,91 %. Tento vzestupný trend má za následek zejména zvýšení 

tržeb za prodej zboží o 758 762 000 Kč a snížení osobních nákladů o 708 049 000 Kč. 

Další vliv na růst ROA měla výkonová spotřeba, která se zvýšila až o 30 %. Výsledek 

hospodaření před zdaněním EBIT tak narostl o 2,2 mld. Kč.  

Rentabilita vlastního kapitálu = ROE 

Stejně jako u rentability celkového kapitálu, se hodnota ROE v prvním sledovaném 

období pohybuje v záporných hodnotách. Vše je v důsledku obrovského propadu výsledku 

hospodaření, který dosahoval v roce 2009 ztrátu 1,3 mld. Kč. Jelikož se vlastní kapitál 

v letech 2009 a 2010 významným způsobem nezvýšil, je zřejmé, že tento popisovaný stav 

nejvíce ovlivnila velikost dosaženého zisku ve sledovaném období. 

Rentabilita tržeb = ROS 

Nebudeme-li brát v úvahu pro společnosti kritický rok 2009, další sledované 

období vykazuje již kladnou rentabilitu tržeb 2,20 %. Znamená to tedy, že na 1Kč tržeb 

připadá 0,02 Kč čistého zisku. V roce 2011 klesá ROS na 1,72 %, a to díky prohlubujícímu 

procentnímu podílu čistého zisku po zdanění na výkonech firmy. 

 

Graf č. 2: Vývoj rentability v letech 2009 - 2011. 

 

                Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.2.1.3 Aktivita 

Ukazatelé aktivity jsou další z řady poměrových finančních ukazatelů, které jsou 

schopny ve stručné a jasné formě vypovědět, jak efektivně daná firma nakládá se svými 

finančními prostředky či jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. V této podkapitole 

jsem se zaměřila na ukazatele doby a rychlosti obratu pohledávek a závazků. Veškeré 

tržby, celkové pohledávky a závazky jsou součástí příloh. 

 

 Tabulka č. 9: Vypočtené hodnoty ukazatelů aktivity v letech 2009 - 2011. 

Ukazatele aktivity 

  2009 2010 2011 

Doba obratu pohledávek [dny] 54 46 43 

Rychlost obratu pohledávek [obrat]  6  7  8 

Doba obratu závazků [dny] 43 48 42 

Rychlost obratu závazků [obrat]  8  7  8 

                  Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Doba obratu pohledávek 

Hodnoty uvedené v tabulce č. 9 jsem vypočetla na základě vztahu popsaných 

v kapitole teoretická východiska. Doba obratu pohledávek určuje počet dnů, po něž 

odběratelé podniku zůstávají dlužni. Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se doba 

obratu pohledávek pohybuje mezi 43 až 54 dny. Jelikož přijatelná a pro firmu obecně také 

nejvýhodnější je doba obratu do 30 dní, měla by se společnost snažit tuto dobu snížit.  

Rychlost obratu pohledávek 

 Rychlost obratu pohledávek má ve sledovaném období pozitivní trend vývoje. 

Výsledné hodnoty poukazují na to, kolikrát se pohledávky během daného roku přeměnily 

v tržby podniku. Nejlépe na tom byl rok 2011, kdy došlo k nejvíce obratům.  

Doba obratu závazků 

Tabulka č. 9 vypovídá o tom, že nejlépe na tom byla společnost v roce 2011, 

protože v tomto roce byla doba obratu závazků delší než doby obratu pohledávek. 

V ostatních letech, zejména v prvním sledovaném období, kdy byla doba obratu 
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pohledávek 54 dnů a doba obratu závazků 43 dnů může nastat situace, kdy podnik nebude 

mít k dispozici dostatek peněžních prostředků na úhradu svých pohledávek od odběratelů a 

dostat se tak do druhotné platební neschopnosti. Na druhou stranu je ale nutno říci, že 

společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. disponuje z větší části zejména krátkodobými 

závazky a pohledávkami, proto při správném nastavení systému řízení těchto pohledávek, 

nemusí být vůbec ohrožena platební morálka firmy. 

Rychlost obratu závazků 

K nejvyššímu počtu obratů závazků společnosti ArcelorMittal a.s. došlo jak v roce 

2009, tak i v roce 2011, kdy byl podnik ze svých tržeb schopen splatit své podnikové 

závazky až 8-krát. 

 

    Graf č. 3: Vývoj doby obratu pohledávek a závazků v letech 2009 - 2011. 

 

                     Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

3.2.1.4 Zadluženost 

Zadluženost přináší informace týkající se úvěrového zatížení firmy. Je to tedy vztah 

mezi vlastními a cizími zdroji financování podniku, měří rozsah, v jakém podnik používá 

k financování cizí kapitál. 
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Tabulka č. 10: Vypočtené hodnoty ukazatelů zadluženosti v letech 2009 - 2011. 

Ukazatelé zadluženosti 

  2009 2010 2011 

Celková zadluženost 12% 15% 15% 

Míra zadluženosti 14%   18% 18% 

         Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z vypočtených hodnot můžeme vidět, že ve všech třech sledovaných obdobích má 

společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. relativně velmi nízkou celkovou zadluženost. Tato 

informace je nesporně velmi příznivá pro věřitele společnosti. Z mého pohledu však 

naproti tomu analyzovaný podnik potřebuje větší finanční páku, aby znásobil svoje zisky. 

Proto se domnívám, že by společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. mohla navázat další cizí 

zdroje v podobě úvěrů pro financování nových projektů.  

Míra zadluženosti je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska 

poskytnutí úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního 

jmění. Optimální stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění. Toto společnost 

ArcelorMittal Ostrava a.s. splňuje v každém sledovaném období. Bližší detail vývoje 

zadluženosti zobrazuje níže uvedený graf č.4.  

 

Graf č. 4: Vývoj celkové zadluženosti a míry zadluženosti v letech 2009 - 2011. 

                                                                Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.2.2 Aplikace Du Pontova pyramidálního rozkladu 

V této podkapitole jsem provedla analýzu pomocí soustavy ukazatelů zvaný 

Du Pont. Tato metoda slouží ke zjištění, jak je ovlivňován syntetický ukazatel 

analytickými. V tabulce č. 11 jsou znázorněny jednotlivé změny analytických i 

syntetických ukazatelů. Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí syntetický ukazatel ROE. 

Barevně jsou rozlišeny jednotlivé větve a úrovně Du Pontova pyramidálního rozkladu, 

který je také součástí příloh. U stavových veličin jako jsou celková aktiva a vlastní kapitál 

jsem provedla výpočet průměrného stavu za období ve formě aritmetického průměru 

z hodnot na počátku a na konci období. 

 

Tabulka č. 11: Du Pont pyramidální rozklad období roku 2010 – 2011. 

Du Pont  
2010 - 2011 

absolutní 

změna 

relativní změna 

[%] 

ROE - výnos na vlastní jmění -0,0018 -12,4138 

ROA - výnos na aktiva -0,0021 -14,4828 

multiplikátor 0,0003 2,0690 

ROS - rentabilita tržeb -0,0033 -22,7586 

obrat aktiv 0,0012 8,2759 

celková nákladovost -0,0033 -22,7586 

vázanost aktiv 0,0012 8,2759 

náklady vynaložené na prodej zboží -0,0069 -47,5862 

výkonová spotřeba/tržby -0,0167 -115,1724 

osobní náklady/tržby 0,0115 79,3103 

daně a poplatky -0,0003 -2,0690 

odpisy DHNM/tržby 0,0047 32,4138 

zůstatková cena prodaného DHM/tržby -0,0010 -6,8966 

změna stavu rezerv/tržby -0,0142 -97,9310 

ostatní provozní náklady/tržby -0,0019 -13,1034 

prodané cenné papíry a podíly/tržby -0,0051 -35,1724 

náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů/tržby -0,0016 -11,0345 

změna stavu rezerv a opravných položek/tržby 0,0104 71,7241 

ostatní finanční náklady/tržby 0,0160 110,3448 

daň z příjmů z běžné činnosti /tržby 0,0019 13,1034 

fixní aktiva/tržby -0,0001 -0,6897 

oběžná aktiva/tržby 0,0013 8,9655 

ostatní aktiva/tržby 0 0 

         Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Změna vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu nabývá za sledované 

období 2010 - 2011 záporných hodnot 12,4 %. Jelikož se hodnota vlastního kapitálu 

významně nezměnila, je tento pokles způsoben zejména snížením výsledku hospodaření za 

sledované období o 87 mil. Kč.  

Na změně vrcholového ukazatele se negativně podílela rentabilita aktiv a to téměř 

14,5 %. Tato hodnota je způsobena již zmiňovaným poklesem výsledku hospodaření v roce 

2011 v průměru o 11 %. Rovněž došlo k nárůstu celkových aktiv o 1 mld. Kč. Jen velmi 

nevýznamně, avšak pozitivně se podílel na rentabilitě aktiv multiplikátor jmění akcionářů a 

to 2 %. Tato minimální hodnota je dána především tím, že společnost ArcelorMittal 

Ostrava a.s. má po tzv. „squeeze out“, tedy nuceném výkupu akcií a tak vytlačení 

minoritních akcionářů, pouze jediného vlastníka, akcionáře a tím je pan Lakshmi Mittal. 

Na ukazateli rentabilita aktiv se nejvíce příznivě podílela hodnota obratu aktiv a to 8,2 % a 

to zejména z důvodu zvýšení tržeb o 4,15 mld. Kč. Naopak velmi negativně zapůsobila na 

rentabilitu aktiv zisková marže, tedy rentabilita tržeb a to poklesem o 22,7 %. Tento úbytek 

je způsoben zejména proto, že za sledované období roku 2010 – 2011 prudce vzrostly 

náklady, a to bezmála dvakrát, z 769 mil. Kč na 1,26 mld. Kč. Tento významný skok byl 

v roce 2011 vyvolán hlavně větší poptávkou po oceli a tím i vyšší výrobě, která přinesla 

snížení právě obchodní marže.  

V tabulce č. 11 můžeme také vidět jak se podílel vliv změny jednotlivých 

nákladových položek na vrcholovém ukazateli ROE. Celkovou nákladovost nejvíce 

ovlivnila výkonová spotřeba a to téměř – 116 %. Samotná výkonová spotřeba se 

v meziročním srovnání zvýšila o 4 mld. Kč, což je dáno zejména nárůstem služeb a 

následném zvýšením množství výroby oceli. Další negativní vliv na ukazatele celkových 

nákladů má změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období a to až – 98 %. Naopak velmi pozitivní vliv dle výpočtu mají 

ostatní finanční náklady s 110 % a také osobní náklady a to z důvodu snížení jejich 

hodnoty přibližně o 273 mil. Kč.  

Pyramidální rozkladem jsem vypočetla také změnu dílčích ukazatelů vázanosti 

aktiv na změně vrcholového ukazatele. Na celková aktiva negativně avšak velmi nevýrazně 

působil dlouhodobý majetek a to 0,6 %. Tato hodnota je dána především půjčkou, kterou 

společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. na základě rozhodnutí hlavního majoritního vlastníka 
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Lakshmi Mittala půjčuje ostatním společnostem, v nichž je Mittal sám vlastníkem za velmi 

malý úrok. Tabulka č. 11 ukazuje také na pozitivní vliv vázanosti oběžných aktiv 8,9 %.  

3.2.3 Bankrotní modely 

Pro výpočet bankrotních modelů jsem provedla rozbor Altmanova modelu 

finančního zdraví podniku definované pro akciové společnosti a Tafflerova indexu, jakožto 

dalšího modelu sledující bankrot společnosti.  

3.2.3.1 Altmanův model 

Nemůžeme předpokládat, že Altmanův model je přesnou kopií tržní situace v České 

republice, jelikož byl převzat z podmínek americké tržní ekonomiky. I přes to je tato 

analýza velmi oblíbenou formou bankrotního modelu. [9] Hodnoty Altmanova modelu 

jsem vypočetla dle vztahu (13) uvedeného v teoretické části mé práce. Výše jednotlivých 

položek je uvedena v přílohách.  

 

Tabulka č. 12: Altmanův model v letech 2009 – 2011. 

ALTMANŮV MODEL 

ROK 2009 2010 2011 

X1 0,38 0,59 0,38 

X2 0,65 0,62 0,62 

X3 -0,02 0,01 0,01 

X4 7,37 5,69 5,55 

X5 0,44 0,56 0,62 

Z - skóre 4,295 3,928 3,778 

         Zdroj: Vlastní zpracování. 

Dle dosažených výsledků Altmanova modelu se nachází vypočtené hodnoty ve 

všech třech sledovaných obdobích vysoko nad stanovenou hodnotu 2,9.  Znamená to tedy, 

že se podnik nevystavil bankrotní situaci, naopak jeho finanční zdraví je na velmi dobré 

úrovni. Na Altmanově modelu se nejvíce podílel ukazatel X4, který je násoben 

koeficientem 0,42. Tato hodnota je dána především relativně malým podílem cizích zdrojů 

k vlastnímu kapitálu, kterými podnik disponuje.  
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3.2.3.2 Tafflerův index 

Tafflerův index nám udává totéž, co Altmanovo Z-scóre, avšak s důrazem na 

platební schopnost. Hodnota větší než 0,3 nám udává, že podnik má malou 

pravděpodobnost bankrotu, naopak hodnota nižší než 0,2 symbolizuje vážné ohrožení 

společnosti. V tabulce č. 13 jsou uvedeny hodnoty, které jsem vypočítala na základě vztahu 

(14) z teoretické části práce. Jednotlivé položky jsou obsaženy v přílohách.  

 

Tabulka č. 13: Tafflerův index v letech 2009 – 2011. 

TAFFLERŮV INDEX 

ROK 2009 2010 2011 

EBT/KD -0,24 0,11 0,09 

OA/CZ 3,92 4,79 3,34 

KD/CA 0,09 0,13 0,13 

T/CA 0,44 0,56 0,62 

Tafflerův index 0,469 0,794 0,604 

         Zdroj: Vlastní zpracování. 

Všechny dosažené hodnoty Tafflerova indexu přesahují hodnotu 0,3, což znamená, 

že společnost ArcelorMittal a.s. má velmi malou pravděpodobnost bankrotu a je tedy 

prosperující společností po všechny tři sledované období.  
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4 Návrhy na zlepšení finanční situace 

Hodnocení finanční analýzy společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. jsem provedla 

na základě podkladů získaných z výročních zpráv podniku z portálu www.justice.cz za 

období roku 2009 – 2011. Právě výroční zprávy obsahují důležité výkazy jako jsou 

rozvaha a výkaz zisků a ztráty, které jsem postupně podrobila jednotlivým metodám 

finanční analýzy. Ve své diplomové práci jsem se věnovala především analýze 

poměrových ukazatelů, jako je likvidita, rentabilita, aktivita a zadluženost podniku, dále 

Du Pont pyramidálním rozkladem a závěrem bankrotními modely.  

Z provedeného rozboru jednotlivých ukazatelů lze vidět, že si podnik vedl nejlépe 

v roce 2011. Tento fakt je dán především uklidněním a částečnou stabilizací situace po 

dluhové krizi v roce 2008. Díky rostoucí poptávce společnost zvyšuje využití svých 

výrobních kapacit na 2/3. Do budoucna bych proto doporučila udržet se na této výrobní 

kapacitě a investovat tak do nových center, která by se zaměřila na výrobu takových 

výrobků, které klient požaduje. Zároveň považuji za důležité myslet na skutečnost, že 

ocelové konstrukce, v případě podniku ArcelorMittal Ostrava a.s., dlouhé a ploché 

válcované výrobky mají obrovskou hmotnost, která s sebou nese velmi značné náklady na 

přepravu. Domnívám se tedy, že by se společnost měla orientovat převážně na trh pro hutní 

výrobky v okruhu do 500 km. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. také za sledované období vykazuje značnou 

výši krátkodobých pohledávek. V obchodním styku s odběrateli a dodavateli firma dle 

ukazatelů aktivity inkasuje své pohledávky později, nežli hradí své závazky. Je třeba ale 

zdůraznit, že tento jev je v praxi velmi běžný. Platební morálka souvisí s tlakem 

společnosti na odběratele, který není jednoduchou záležitostí. Pro společnost je proto 

důležité sledovat bonitu svého klienta a tak předejít zbytečným platebním obtížím.  

Poměrové ukazatele také naznačují, že je společnost vysoce likvidní. Tento fakt by 

byl pozitivní v případě, že by podnik nepřekročil v průměru až 4x doporučené, či oborové 

hodnoty. Toto překročení poukazuje na velký objem oběžných aktiv, které podnik využívá 

ke zhodnocení velmi zřídka a tak nepřináší firmě dostatečný výnos. Takto bezúčelně 

využité peněžní prostředky nejen, že neplní svůj význam, ale postupně také ztrácí svou 

hodnotu. Z analýzy vyšlo také najevo, že podnik pod rozhodujícím vlivem zahraničních 

http://www.justice.cz/
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vlastníků není ve svém řízení likvidity plně samostatný. Společnost 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je používán jako „banka“ na financování podniků ve skupině, v 

letech 2009, 2010 a 2011 poskytla půjčky v úhrnné výši až 27 mld. Kč, což způsobilo 

snížení hodnot ukazatelů, v roce 2009 dokonce pod minimální doporučovanou mez. 

Půjčování sesterským a mateřským společnostem nemůže být obecně chápáno jako 

negativní jev, při nulovém stavu bankovních úvěrů jde o způsob zhodnocování volných 

prostředků. Doporučila bych však investovat nejen do zahraničních společností, ale také 

podniku ArcelorMittal Ostrava a.s., který sám tvoří značný zisk.  

Z Du Pontova pyramidálního rozkladu je patrné, že u rentability vlastního kapitálu 

došlo za sledované období k poklesu. Převážný podíl na tomto snížení má zejména vysoká 

nákladovost. Podniku bych proto doporučila zaměřit se na jednotlivé složky nákladů, 

analyzovat je a tím tak zvýšit efektivitu podnikání. 

Z hlediska bankrotních modelů je na tom společnost relativně velmi dobře. Bankrot 

jí proto v horizontu několika příštích období nehrozí.  
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5 Závěr 

 

Hutnictví je jedním z nejvýznamnějších průmyslových oborů našeho regionu. Po 

letech nejasností a nejistoty zapříčiněné restrukturalizací a privatizací hutního průmyslu 

v České republice, která probíhala v devadesátých letech minulého století se objem výroby 

stabilizoval a spíše rostl. V roce 2008 byl hutní průmysl velmi silně zasažen globální 

ekonomickou recesí, jejíž důsledkem bylo omezení výroby, které kulminovalo v roce 2009.  

Cílem diplomové práce bylo provést finanční analýzu metalurgického podniku. Tím 

se stala v tomto případě největší hutní společnost České republiky 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Finanční analýzu jsem provedla za období roku 2009 – 2011. 

Podklady potřebné k výpočtu byly rozvaha a výkaz zisku a ztráty.  

Diplomovou práci jsem rozčlenila do 3 stěžejních kapitol. V první části stručně 

charakterizuji společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. V druhé části se zabývám teoretickými 

východisky a následnou aplikací těchto poznatků ve vybraném podniku. Náplní třetí části 

jsou návrhy na zlepšení finanční situace, kterou by firma mohla použít pro vylepšení 

finančního a majetkového stavu do budoucna.   

Dle poměrových ukazatelů, kde jsem se zaměřila na likviditu, rentabilitu, aktivitu a 

zadluženost společnost vykázala v prvním sledovaném období roku 2009 ztrátu, což se 

projevilo i zápornými hodnotami ukazatelů rentability v tomto období. Likvidita 

společnosti je dostatečná, v případě běžné a pohotové likvidity až přebytečně vysoká, což 

poukazuje na velký objem oběžných aktiv, které podnik využívá ke zhodnocení velmi 

zřídka a tak nepřináší firmě dostatečný výnos. Co se týče aktivity, situace ve společnosti 

ArcelorMittal a.s. vzhledem k poměru splácení závazků a pohledávek, není kritická. 

Posledním sledovaným poměrovým ukazatelem byla zadluženost, která disponovala 

relativně nízkými procentními hodnotami. Tato informace je nesporně velmi příznivá pro 

věřitele společnosti, avšak podnik potřebuje větší finanční páku, aby znásobil svoje zisky.  

Následující použitou metodou byl Du Pont pyramidální rozklad, který lépe přiblížil 

vlivy jednotlivých analytických ukazatelů na syntetický, vrcholový ukazatel ROE, tedy 

výnosu na vlastní jmění. Je patrné, že negativní vliv na vývoj ukazatele rentability 
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vlastního kapitálu měla především zisková marže. Za nejlépe působící ukazatel, který 

pozitivně ovlivňuje změnu vrcholového ukazatele, je možné zvolit obrat aktiv. 

Z hlediska bankrotních modelů nehrozí společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

rizika spojená s bankrotem. Podnik v tomto ohledu vykazuje relativně dobré finanční 

zdraví. 

Práce pro mne byla velkým přínosem. Naučila jsem se pracovat s účetními výkazy, 

postupně analyzovat a vyhodnocovat jednotlivé ukazatele dle vybraných metod.  
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