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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Třinecké železárny, 

a.s. za období 2009 až 2011. V první části bakalářské práce je charakteristika vybrané 

společnosti. V teoretické části jsou popsány 3 typy finančních analýz a jsou vysvětleny 

poměrové ukazatele, které jsou potřebné pro provedení finanční analýzy společnosti 

Třinecké železárny, a.s. V další části práce je provedena finanční analýza vybrané 

společnosti za pomoci poměrových ukazatelů, horizontální a vertikální analýzy aktiv, pasiv 

a výkazu zisku a ztrát a dále je proveden výpočet a následná interpretace hodnot 

poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, poměrové ukazatele, výkaz zisku a ztrát, rentabilita, 

aktivita, zadluženost a likvidita. 

Summary 

The thesis is focused on financial analysis of the company Třinecké železárny, a.s. 

for the period 2009 to 2011. In the first part of the thesis is characteristic of the chosen 

company. The theoretical part describes the three types of financial analyzes and explains 

the ratios that are necessary for a financial analysis of the company Třinecké železárny, a.s. 

The next part is the financial analysis of the selected using financial ratios, horizontal and 

vertical analysis of assets, liabilities and profit and loss account and performs a calculation 

and subsequent interpretation of the values of ratios of profitability, activity, leverage and 

liquidity. 

 

Keywords: financial analysis, financial ratios, profit and loss account, profitability, 

activity, leverage and liquidity.  
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1 ÚVOD 

Finanční analýza je důležitou součástí při sestavování finančních plánů podniku. 

Pomocí finanční analýzy podnik zjišťuje své silné a slabé stránky, získává tak podklady 

pro další rozhodování o možnostech zlepšení řízení podniku. Má představu o minulosti, 

současnosti a předpokládané budoucnosti finančního vývoje podniku. Data potřebná pro 

finanční analýzu se čerpají z účetních výkazů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty  

a cash flow. 

Cílem mé bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti Třinecké 

železárny, a.s. za období 2009 až 2011.  

Má bakalářská práce má 5 kapitol. Ve druhé kapitole se zaměřuji  

na charakteristiku společnosti Třinecké železárny, a.s., která bude obsahovat základní 

informace o podniku, její historii a vzniku a také o výrobním portfoliu podniku.  

Ve třetí kapitole mé bakalářské práce se budu zabývat teoretickými východisky 

spojenými s finanční analýzou. Zaměřím se na základní informace o finanční analýze, dále 

na informace o horizontální, vertikální analýze a analýze poměrových ukazatelů, kterými 

jsou ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity.  

Čtvrtou kapitolou bude samotná finanční analýza společnosti Třinecké železárny, 

a.s. Provedu ji pomocí horizontální a vertikální analýzy aktiv a pasiv, horizontální  

a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty a dále pak pomocí analýzy poměrových 

ukazatelů, kterými budou ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Informace 

potřebné pro vytvoření finanční analýzy budu čerpat z výročních zpráv společnosti 

Třinecké železárny, a.s. za období 2009 až 2011.  
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Třinecké železárny patří k významným hutním podnikům s nejdelší výrobní tradicí 

v České republice a od roku 1996 jsou Třinecké železárny odstátněny a majoritním 

vlastníkem je společnost MORAVIA STEEL, a.s.[7] 

2.1 Základní informace 

Obchodní jméno:  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 

Sídlo:     Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 61 

Právní forma:   Akciová společnost 

Základní kapitál:   8 109 863 tis. Kč 

Zapsáno do OR:  21.03.1991 u Krajského soudu v Ostravě 

Identifikační číslo:   18050 646 [6] 

Výše podílu akcionářů k 31. 12. 2011 

 MORAVIA STEEL, a. s.   69,05% 

 Ostatní právnické a fyzické osoby  30,95%[6] 

2.2 Vznik a historie Třineckých železáren 

Historie železáren se datuje od roku 1839, kdy byly založeny Těšínskou komorou, 

která se starala o majetek arcivévody Karla Habsburského ve východní části Slezska. 

Avšak významným datem je 1. duben 1839, v tento den proběhl první odpich 

slévárenského železa v dřevouhelné vysoké peci. O tři roky později byla dostavěna 

slévárna, poté v roce 1845 přibyla smaltovna.[7] 

Původním výrobním sortimentem byla kamna, plotny na kuchyňské pece, lité 

nádobí, kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, okenní rámy, balkónové mříže, 

náhrobní kříže a další. [7] 



Martina Řehová: Finanční analýza vybraného podniku 

2013  3 
 

Významnou událostí pro další rozvoj železáren byla výstavba Košicko-bohumínské 

železniční dráhy, a tím nové spojení s ložisky rud v Horních Uhrách a ložisky uhlí  

z ostravsko-karvinských dolů. To pomohlo k otevření cest ke vzdálenějším trhům.[9] 

V roce 1906 Těšínská komora železárny prodala nově vzniklé Rakouské báňské  

a hutní společnosti (Österreichische Berg- und Hüttenwerkgesellschaft). Ve dvacátých 

letech 20. století patřily k nejmodernějším hutním závodům s uzavřeným hutním výrobním 

cyklem ve střední Evropě. Podíl Třineckých železáren představoval v roce 1929  

na československé výrobě surové oceli 23 % a válcovaného materiálu 31 %. Z tohoto 

období pochází ochranná známka „tři kladiva v kruhu“, kterou třinecké hutní výrobky nosí 

dodnes.[7,9] 

Železárny svého historického vrcholu dosáhli v 80. letech 20. století, kdy výroba 

válcovaného materiálu a oceli stoupla až na 3,2 miliónu tun. K nejvýznamnějším 

investicím tohoto období patří vybudování kyslíkové konvertorové ocelárny s následným 

blokovým a později sochorovým kontilitím. [7] 

2.3 Výrobní portfolio podniku 

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, drát, betonářská ocel, jemné, střední a hrubé 

profily, ocelové trubky, tažná ocel.[6] 

Mezi další výrobky TŽ, a.s. patří koks a doprovodné produkty vznikající při jeho 

výrobě, hutné kamenivo a granulovaná struska. Výrobní provozy společnosti zahrnují 

kompletní cyklus od výroby koksu po finální za tepla válcovaný ocelový produkt. [6] 

Za celou svou dosavadní historii vyrobily železárny téměř 170 mil. tun oceli  

a z ní válcovaných výrobků a více než polovina této produkce směřuje k zákazníkům  

z 50 zemí celého světa. [6] 
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2.4 Dceřiné společnosti ve skupině TŽ, a.s. – MS, a.s. 

Skupinu Třinecké železárny, a.s. – Moravia Steel, a.s. tvoří několik firem, které 

jsou součástí výrobkových řetězců nebo poskytují služby v rámci skupiny či mimo ni. [13] 

Mezi nejdůleţitější dceřiné společnosti patří:  

 ENERGETIKA TŘINEC, A.S. 

Dceřiná společnost, jejíž hlavní činností je výroba, rozvod a distribuce elektrické 

energie dále pak rozvod tepelné energie, distribuce plynu a zásobování užitkovou a pitnou 

vodou, byla zapsána v obchodním rejstříku 3. ledna 1994. [8, 13] 

 SLÉVÁRNY TŘINEC, A.S. 

Tato slévárenská společnost byla zapsána v obchodním rejstříku 16. února 1999. 

Její hlavní činností je výroba a prodej odlitků z oceli a litiny pro strojírenství, 

automobilový průmysl a zemědělství. [8, 13] 

 STROJÍRNY TŘINEC, A.S. 

Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 23. ledna 1997. Tato společnost  

je 100 % dceřinou akciovou společností Třineckých železáren, a.s. se třemi výrobními 

provozy a to provozem na mechanické díly, soustružnou válců a provozem na drobné 

kolejivo. Výroba je zaměřena kalibrované hutní válce, rozsáhlou všeobecnou výrobu  

a výrobu železničních svršků. [8, 11] 

 SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŢ, A.S. 

Společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s., která se nachází na Kladensku, byla 

zapsána v obchodním rejstříku 3. ledna 2001. Specializuje se na výrobu dlouhých 

válcových výrobků a polotovarů. Mezi její další sortiment patří výroba uhlíkových  

a legovaných ušlechtilých konstrukčních ocelí a dále vyrábí nástrojovou a korozivzdornou 

ocel. [8, 13] 

 ŘETĚZÁRNA, A.S. 

Tato společnost se sídlem v obci Česká Ves vznikla 7. prosince 1992. Její hlavní 

činností je výroba délkových řetězů pro různé účely, výroba sněhových řetězů pro nákladní 

automobily a výroba ochranných a záběrových řetězů. [8, 13]  
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 REFRASIL, S.R.O. 

Společnost vyrábějící žáruvzdorné materiály, vznikla 30. prosince 1993. Mezi její 

výrobní sortiment patří žáromateriály jako jsou např. progresivní žárobetony, speciální 

hmoty, izolační materiály a žárobetonové prefabrikáty. [8, 13] 

 VÚHŢ, A.S. 

Společnost, jejímž 100 % vlastníkem jsou Třinecké železárny, a.s., vznikla  

1. května 1992. Mezi její činnosti patří výroba zaměřená na hutní výrobky a výrobu měřící, 

regulační a automatizační průmysl. Dále nabízí služby spjaté s výzkumem a vývojem 

nových materiálů a poradenství. [14] 

 ŠROUBÁRNA KYJOV, SPOL. S.R.O. 

Tato společnost se zaměřuje na výrobu spojovacího materiálu, jakou jsou např. 

šrouby, matice a speciální spojovací prvky, technologií tváření za tepla. V roce 2008  

se společnost stala součástí skupiny Třinecké železárny, a.s. – Moravia Steel, a.s. a také 

modernizovala provoz a rozšířila tak výrobu. [10, 13] 

 MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, S.R.O. 

Jedná se o výzkumnou organizaci, která je jediným pracovištěm 

v Moravskoslezském kraji, provádějícím materiálový výzkum v oblasti metalurgie  

a materiálového inženýrství. Zaměřuje se na výzkum výroby a tváření oceli, na ověřování 

creepových charakteristik materiálů, na analýzu příčin porušování kovových materiálů  

a jiné. [9] 

 HANÁCKÉ ŢELEZÁRNY A PÉROVNY, A.S. 

Společnost Hanácké železárny a pérovky, a.s. vznikla v roce 1994. Zabývá  

se výrobou podvozkových pružin tvářených za tepla, určených pro automobilový  

a železniční průmysl, přičemž více než 80 % produkce jde na export. [13] 

 KOVÁRNA VIVA, A.S. 

Tato společnost byla zapsána v obchodním rejstříku 27. října 1992. Zaměřuje  

se na výrobu zápustkových výkovků z legovaných, mikrolegovaných, konstrukčních  

a uhlíkových ocelí. [8, 13] 
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 METALURGIA S.A. 

Tato dceřiná společnost sídlící v Polsku, se zabývá výrobou taženého drátu  

a hřebíků. [13] 

 D5, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, TŘINEC 

Zápis do obchodního rejstříku byl proveden 2. listopadu 1993. Společnost sídlí 

v areálu Třineckých železáren, a.s. a má čtyři provozy a to provoz žárotechnických dílen, 

provoz stavebních dílen, provoz elektrotechnických dílem a provoz zámečnických dílen. 

Její hlavní činností je zajišťování stavebních a elektro prací a také opravy  

hutních agregátů. [8, 13] 

 D&D DRÓTÁRU ZRT. 

Jedná se o společnost sídlící v Maďarsku, jejíž činností je výroba za studena drátu  

a pramenců pro předpjaté výztuže, určené pro užití v důlním průmyslu  

a ve stavebnictví. [13] 

 ŢDB DRÁTOVNA, A.S.  

Společnost, která vznikla odštěpením od ŽDB GROUP, a.s. a od 1. října 2012  

je dceřinou společností Třineckých železáren, a.s. – Moravia Steel, a.s., se zabývá výrobou 

např. vysokouhlíkových a nízkouhlíkových drátů, ocelových lan. [7] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je oblast, která představuje významnou součást komplexu 

finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem 

řídících rozhodnutí a skutečností. Je předmětem úzce spojena s finančním účetnictvím, 

které poskytuje data a informace pro finanční rozhodování prostřednictvím základních 

finančních výkazů. [4] 

Základní informační zdroje pro finanční analýzu: 

 účetní závěrka podniku: 

o rozvaha, 

o výkaz zisku a ztráty, 

o výkaz cash flow, 

 informace o: 

o vlastnících,  

o produktech, 

o technologiích, 

o dodavatelích a odběratelích,  

o struktuře a počtu zaměstnanců. [2] 

 

Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek 

především hodnotových procesů podniku. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku. 

Představují podklad pro rozhodování jeho managementu. [3] 

Cílem finanční analýzy je: 

 posouzení vlivu v nitřního i vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku,  

 komparace výsledků analýzy v prostoru, 

 analýza vztahů mezi ukazateli (pyramidální rozklady), 
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 poskytnutí informací pro rozhodování do budoucnosti, 

 analýza variant budoucího vývoje a výběr nejvhodnější varianty, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku.[3] 

Účelem a smyslem finanční analýzy je provést, s pomocí metodických prostředků, 

diagnózu finančního hospodaření podniku. V anglosaské literatuře je uspokojivá finanční 

situace podniku často označována jako „finanční zdraví“ podniku (financial health). [4] 

3.2 Základní zdroje finanční analýzy 

3.2.1 Rozvaha 

Jedno z českých přísloví „Dvakrát měř a jednou řež“ nás nabádá, abychom věci 

řešili s rozvahou. Co je to tedy ta rozvaha? [2] 

Rozvaha je účetní výkaz, který eviduje stav majetku a kapitálu podniku 

k určitému datu. Položka majetek je nazývána aktivy a zdroji, ze kterých byl pořízen, 

kapitál neboli pasiva (viz tabulka č. 1). Existuje zde bilanční princip, který musí být 

dodržován: aktiva = pasiva. Ovšem během existence podniku se velikost položek v rozvaze 

stále mění, ale musí být zachován bilanční princip, což znamená, že se změna nikdy 

nemůže odrazit pouze v jedné položce. Rozvahu sestavujeme obvykle při účetní závěrce  

ať už řádné nebo mimořádné. [2] 

Tabulka č. 1: Položky rozvahy  

AKTIVA PASIVA 

STÁLÁ AKTIVA VLASTNÍ KAPITÁL 

Nehmotný (software, 

licence…) 
Základní kapitál 

Hmotný (pozemky, 

budovy, stroje…) 

Vytvářené fondy ze 

zisku 

Finanční (nakoupené 

akcie jiných firem…) 

Zisky ponechané v 

podniku pro další rozvoj 

OBĚŽNÝ MAJETEK CIZÍ ZDROJE 
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Zásoby (materiálu, 

nedokončené výroby, 

zboží…) 

Dlouhodobé 

Pohledávky  Krátkodobé 

Krátkodobý finanční 

majetek 
Rezervy 

Časové rozlišení Časové rozlišení 

Zdroj: [ ] 

Stálá aktiva představují majetek sloužící podniku dlouhodobě, jehož spotřeba 

probíhá postupně. Oběžná aktiva představují majetek, který se při hospodářské činnosti 

podniku spotřebuje najednou a časové rozlišení zahrnuje přechodná aktiva, případně i 

ztrátu z hospodaření. [3] 

Vlastní kapitál představuje nárok společníků podniku na aktiva, která podnik 

spravuje. Je nositelem podnikatelského rizika, ale zároveň i ukazatelem finanční jistoty 

podniku. Závazky vůči věřitelům představují cizí kapitál, za který musí podnik platit úroky 

a ostatní výdaje spojené s jeho získáním. Časové rozlišení zde zahrnuje přechodná pasiva 

neboli výdaje příštích období. [3] 

3.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Účetní výkaz, který sleduje výsledky hospodaření podniku, se nazývá Výkaz 

zisku a ztráty, ale je spíše znám pod lidovým názvem výsledovka. [2] 

Výkaz zisku a ztráty obsahuje tzv. tokové veličiny a sleduje výnosy a náklady, 

které se vztahují k určitému období. Z tohoto důvodu, je nezbytně nutné znát začátek a 

konec období, za které se výsledovka sestavuje. Obvykle se jedná o kalendářní rok. [2] 

Výsledovka zachycuje různé kategorie výnosů, nákladů a zisku bez ohledu na to, 

zda vznikají skutečně reálné peněžní příjmy či výdaje. [5] 

Výnosy a náklady se ve výkazu zisku a ztráty dělí do tří podskupin:  

 z provozní činnosti 

 z finanční činnosti 

 z mimořádné činnosti. [2] 
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3.2.3 Cash flow (výkaz o peněžních tocích) 

Při řízení a ovlivňování finanční situace podniku je potřeba mít jiný pohled na 

podnik a to prostřednictvím peněžních příjmů a výdajů, stavu peněžních prostředků a jejich 

dynamiky. [5] 

Růst či pokles zisku ještě neznamená růst či pokles peněžních prostředků podniku 

v hotovosti nebo na účtech v bance. [5] 

„Cash flow je možné charakterizovat jako pohyb peněžních prostředků (jejich 

přírůstek a úbytek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností.“ 

[5] 

Informace k sestavení výkazu cash flow získáme z: 

 provozní činnosti (přijaté zálohy, navýšení zásob, vznik nové pohledávky 

nebo závazku, odpisy) 

 investiční činnosti (pořízení dlouhodobého majetku, příjmy z prodeje 

DHM) 

 finanční činnosti (splátky nebo navýšení dluhu, navýšení základního 

kapitálu, vyplacení podílu na zisku) 

 cash flow celkem. [2] 

3.3 Horizontální analýza  

Tato analýza přejímá přímo data, která jsou získávána nejčastěji z účetních 

výkazů (rozvahy podniku, výkazu zisku a ztráty), případně z výročních zpráv. Vedle 

sledování změn absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle s retrospektivou 3 až 

10 let) se zjišťují také jejich relativní (procentní) změny (technika procentního  

rozboru). [3] 

    (1) 

    (2) 
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3.4 Vertikální analýza  

U vertikální analýzy posuzujeme jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, tzv. 

struktura aktiv a pasiv podniku. Struktura aktiv a pasiv nám napoví, jaké je složení 

hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity podniku a z jakých 

zdrojů (kapitálu) byly pořízeny. [3] 

Označení vertikální analýza vzniklo proto, že se při procentním vyjádření 

jednotlivých komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů (ve sloupcích), 

nikoliv napříč jednotlivými roky. Základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu Z/Z 

obvykle velikost tržeb (= 100%) a v rozvaze hodnota celkových aktiv podniku. [3] 

3.5 Analýza poměrových ukazatelů 

K tomu, aby bylo možné analyzovat vzájemné vazby a souvislosti mezi ukazateli, 

dáváme jednotlivé absolutní hodnoty do vzájemných poměrů. Pro potřeby finanční analýzy 

se obvykle setkáváme s utříděním ukazatelů do skupin, které měří určitou stránku 

finančního zdraví podniku. [2] 

Jedná se o analýzu ukazatelů: rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti. 

3.5.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability, resp. výnosnosti vloženého kapitálu jsou měřítkem 

schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného 

kapitálu. Jsou formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní 

kritérium pro alokaci kapitálu. [5] 

Rentabilitou poměřujeme zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž 

bylo užito k jeho dosažení. [2] 

K zjištění rentability jsou pouţívány nejčastěji tyto ukazatele: 

 Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed) – ROCE 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) – ROE 

 Rentabilita tržeb (Return on Sales) – ROS 



Martina Řehová: Finanční analýza vybraného podniku 

2013  12 
 

 Nákladovost – 1-ROS [3] 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (Return on Capital Employed) – ROCE 

ROCE slouží jako ukazatel prostorového srovnání podniků, zejména k hodnocení 

monopolních veřejně prospěšných společností (vodárny, telekomunikace  

apod.).  [3] 

       (3) 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity) – ROE 

Je vyjádřením efektivnosti produkce kapitálu vloženého vlastníky (akcionáři, 

společnicí) a sleduje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou vlastníky 

společnosti. [2] 

          (4) 

Rentabilita trţeb (Return on Sales) – ROS 

Rentabilita tržeb nám ukazuje, kolik korun zisku podnik utvoří z jedné koruny 

tržeb. Pokud se ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani u ostatních ukazatelů 

nebude situace přívětivá. [2] 

   (5) 

 

Nákladovost – 1-ROS 

Nákladovost pojímáme jako celkové náklady s odhadem rozdílu tržeb a zisku. [3] 

         (6) 



Martina Řehová: Finanční analýza vybraného podniku 

2013  13 
 

3.5.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost hospodaření podniku se svými aktivy. Má-li 

jich více, než je účelné, vznikají mu zbytečné náklady a tím i nízký zisk. Má-li jich 

nedostatek, pak se musí vzdát mnoha potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí  

a přichází tím o výnosy, které by mohl získat. [3] 

K zjištění aktivity pouţíváme tyto ukazatele: 

 Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) – DOP 

 Doba obratu zásob (Inventory Turnover) – DOZ 

 Doba obratu závazků (Payables Turnover ratio) – DOZáv [3] 

Doba obratu pohledávek (Average Collection Period) – DOP 

Výsledkem doby obratu pohledávek je počet dnů, během nichž je inkaso peněz  

za každodenní tržby zadrženo v pohledávkách. [3] 

        (7) 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) – DOZ 

Ukazatel nám udává průměrný počet dnů, po něž jsou zásoby vázány v podnikání 

do doby jejich spotřeby. [3] 

        (8) 

Doba obratu závazků (Payables Turnover ratio) – DOZáv 

Neboli také průměrná doba odkladu plateb, doba provozního úvěru. [3] 

       (9) 
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3.5.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti sledují vztah mezi cizími zdroji a vlastními zdroji. 

Zadluženost, byť vysoká, nemusí být ještě negativní charakteristikou firmy. V dobře 

fungující firmě může naopak vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu. Zadluženost se uvádí v %, za to úrokové krytí číslem.[1, 2] 

„Při analýze zadluženosti je dobré zjistit i objem majetku, který má firma 

pořízený na leasing“.[2] 

K zjištění zadluţenosti pouţíváme tyto ukazatele: 

 Celková zadluženost (Debt Ratio) 

 Zadluženost vlastního kapitálu (Equity Ratio) 

 Ukazatel úrokového krytí (Interest Coverage) 

Celková zadluţenost (Debt Ratio) 

Ukazatele zadluženosti jsou ovlivňovány 4 faktory: daněmi, rizikem, typem aktiv  

a stupněm finanční volnosti podniku. [2] 

      (10) 

Zadluţenost vlastního kapitálu (Equity Ratio) 

Tento ukazatel se používá pro hodnocení hospodářské a finanční stability  

podniku. [4] 

    (11) 

Ukazatel úrokového krytí (Interest Coverage) 

Úrokové krytí nás informuje o tom, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího 

kapitálu poté, co jsou hrazeny veškeré náklady s produktivní činností podniku. [ ] 

      (12) 
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3.5.4 Ukazatele likvidity 

Charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Ukazatele likvidity 

poměřují to, čím je možno platit (čitatel), tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). Zabývají 

se nejlikvidnější částí aktiv podniku a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv 

dosazovaných do čitatele rozvahy. Nevýhodou je, že hodnotí likviditu podle zůstatku 

finančního (oběžného) majetku. [3] 

K zjištění likvidity se pouţívají tyto ukazatele: 

 Okamžitá likvidita (Cash Position Ratio) 

 Běžná likvidita (Current Ratio) 

 Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

Okamţitá likvidita (Cash Position Ratio) 

Doporučená hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat na úrovni  

0,2 - 0,5.[2] 

     (15) 

Běţná likvidita (Current Ratio) 

Pro běžnou likviditu se doporučovaná hodnota pohybuje v rozmezí 1,8 - 2,5. Avšak 

pro dnešní společnost rozvoje jde o zbytečně velké zadržování majetku. [2] 

  (16) 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

Doporučená hodnota pohotové likvidity se nachází v úrovni intervalu 1- 1,5. [2] 

      (17) 
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4 FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

V praktické části své bakalářské práce se budu zabývat provedením finanční 

analýzy společnosti Třinecké železárny, a.s. Provedu ji pomocí horizontální a vertikální 

analýzy aktiv a pasiv, horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty a dále pak 

pomocí analýzy poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

Veškeré výpočty pak následně vyhodnotím.  

4.1 Analýza absolutních ukazatelů (dat) 

Neboli analýza trendů a procentního rozboru (horizontální a vertikální analýza). 

[3] 

4.1.1 Horizontální analýza aktiv a pasiv 

Ukazatele horizontální analýzy nabízí, o kolik se procento jednotlivých položek 

bilance oproti minulému roku změnilo, popřípadě o kolik se jednotlivé položky změní 

v absolutních číslech. [1] 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv 

 

Sledované období (v tisíc. Kč) Absolutní změna Relativní změna 

2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010 2010/2009 

AKTIVA 

CELKEM 
26 913 689 

25 457 

745 
23 036 799 1 455 944 2 420 946 5,72 10,51 

DLOUHODOBÝ 

MAJETEK 
15 250 593 

15 383 

116 
14 281 628 -132 523 1 101 488 -0,86 7,71 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

56 459 12 811 17 704 43 648 -4 893 340,71 -27,64 

Dlouhodobý 

hmotný majetek 
10 126 

10 199 

253 
8 794 407 -10 189 127 1 404 846 -99,90 15,97 

Dlouhodobý 

finanční majetek 
5 068 056 5 171 052 5 469 517 -102 996 -298 465 -1,99 -5,46 

OBĚŢNÁ 

AKTIVA 
11 621 965 

10 027 

501 
8 692 822 1 594 464 1 334 679 15,90 15,35 

Zásoby 7 337 708 6 121 825 4 461 852 1 215 883 1 659 973 19,86 37,20 

Dlouhodobé 

pohledávky 
5 463 78 769 7 942 -73 306 70 827 -93,06 891,80 

Krátkodobé 

pohledávky 
3 762 315 3 249 057 2 571 932 513 258 677 125 15,80 26,33 

Krátkodobý 

finanční majetek 
516 479 577 850 1 651 096 -61 371 -1 073 246 -10,62 -65,00 

Časové rozlišení 41 131 47 128 62 349 -5 997 -15 221 -12,72 -24,41 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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V roce 2010 došlo k nárůstu celkových aktiv (tabulka č. 2) o 2 420 946 tis. Kč, 

meziroční nárůst se tedy pohyboval v rozmezí 11%. Přitom nejvyšší nárůst hodnoty jsme 

zaznamenali u dlouhodobých pohledávek (o 892%).  

Naopak k razantnímu meziročnímu poklesu došlo v roce 2011 u dlouhodobého 

hmotného majetku a to o 99 %. 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza pasiv 

 

Sledované období (v tisíc. Kč) Absolutní změna Relativní změna 

2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010 2010/2009 

PASIVA 

CELKEM 
26 913 689 25 457 745 23 036 799 1 455 944 2 420 946 5,72 10,51 

VLASTNÍ 

KAPITÁL 
19 361 466 18 110 848 18 482 880 1 250 618 -372 032 6,91 -2,01 

Základní kapitál 8 109 863 8 109 863 8 109 863 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 103 771 230 541 86 360 -126 770 144 181 -54,99 166,95 

Rezervní fondy, 

nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze 

zisku 

2 749 675 2 749 698 2 749 675 -23 23 0,00 0,00 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

7 020 746 7 652 863 8 268 518 -632 117 -615 655 -8,26 -7,45 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetní 

období (+/-) 

1 377 411 -632 117 -731 536 2 009 528 99 419 -317,90 -13,59 

CIZÍ ZDROJE 7 548 383 7 339 241 4 546 026 209 142 2 793 215 2,85 61,44 

Rezervy 241 442 143 672 153 027 97 770 -9 355 68,05 -6,11 

Dlouhodobé 

závazky 
286 485 51 692 297 045 234 793 -245 353 454,22 -82,60 

Krátkodobé 

závazky 
4 716 361 4 431 191 3 513 247 285 170 917 944 6,44 26,13 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

K meziročnímu navýšení na straně celkových pasiv (tabulka č. 3) došlo v roce 

2010 u cizích zdrojů o 2 793 215 tis. Kč, bezmála o 61%. Meziroční nárůst roku 2011 

můžeme sledovat také u vlastního kapitálu, a to o 1 250 618 tis. Kč, což je skoro o 7%.  

Oproti tomu, velký pokles nastal v roce 2010 u dlouhodobých závazků a to o 

245 353 tis. Kč (83%). Další položkou se snižující se hodnotou je výsledek hospodaření 

minulých let za rok 2011, která výrazně poklesla o 632 117 tis. Kč, tedy o 8%. 
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4.1.2 Vertikální analýza aktiv a pasiv 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv 

 

Sledované období (v tisíc. Kč) [%] 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

AKTIVA CELKEM 26 913 689 25 457 745 23 036 799 100 100 100 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 15 250 593 15 383 116 14 281 628 57 60 61,99 

Dlouhodobý nehmotný majetek 56 459 12 811 17 704 0 0 0,08 

Dlouhodobý hmotný majetek 10 126 10 199 253 8 794 407 0 40 38,18 

Dlouhodobý finanční majetek 5 068 056 5 171 052 5 469 517 19 20 23,74 

OBĚŢNÁ AKTIVA 11 621 965 10 027 501 8 692 822 43 39 37,73 

Zásoby 7 337 708 6 121 825 4 461 852 27 24 19,37 

Dlouhodobé pohledávky 5 463 78 769 7 942 0 0 0,03 

Krátkodobé pohledávky 3 762 315 3 249 057 2 571 932 14 13 11,16 

Krátkodobý finanční majetek 516 479 577 850 1 651 096 2 2 7,17 

Časové rozlišení 41 131 47 128 62 349 406 0 0,27 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z vertikální analýzy aktiv (tabulka č. 4) je vidět, že je tvořena převážně 

dlouhodobým majetkem, který se pohybuje mezi 57% a 62%. Dále jsou to oběžná aktiva, 

která kolísají mezi hodnotami 38% a 43%. 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv 

 

Sledované období (v tisíc. Kč) [%] 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

PASIVA 

CELKEM 
26 913 689 25 457 745 23 036 799 100 100 100 

VLASTNÍ 

KAPITÁL 
19 361 466 18 110 848 18 482 880 72 71 80,23 

Základní 

kapitál 
8 109 863 8 109 863 8 109 863 30 32 35,20 

Kapitálové 

fondy 
103 771 230 541 86 360 0 1 0,37 
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Rezervní 

fondy, 

nedělitelný 

fond a ostatní 

fondy ze zisku 

2 749 675 2 749 698 2 749 675 10 11 11,94 

Výsledek 

hospodaření 

minulých let 

7 020 746 7 652 863 8 268 518 26 30 35,89 

Výsledek 

hospodaření 

běžného účetní 

období (+/-) 

1 377 411 -632 117 -731 536 5 -2 -3,18 

CIZÍ 

ZDROJE 
7 548 383 7 339 241 4 546 026 28 29 19,73 

Rezervy 241 442 143 672 153 027 1 1 0,66 

Dlouhodobé 

závazky 
286 485 51 692 297 045 1 0 1,29 

Krátkodobé 

závazky 
4 716 361 4 431 191 3 513 247 18 17 15,25 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z vertikální analýzy pasiv je patrné, že je převážně tvořena vlastním kapitálem, 

který se pohybuje v rozmezí 72% a 80%, i přesto, že výsledek hospodaření za běžné účetní 

období klesl v roce 2009 na 3,8 % a v roce 2010 na 2%. 

Menším podílem pasiv jsou cizí zdroje, které se pohybují na hranici 20% a 28%, 

 nejvíce krátkodobými závazky okolo 15% až 18%.  

4.1.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

 

Sledované období (v tisíc. Kč) Absolutní změna Relativní změna 

POLOŢKY 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 2011/2010 2010/2009 

Tržby za 

prodej zboží 
4 212 5 167 3 446 -955 1 721 -18,48 49,94 

Přidaná 

hodnota 
5 691 364 1 173 720 2 406 289 4 517 644 -1 232 569 384,90 -51,22 

Osobní 

náklady 
2 929 132 2 561 182 2 327 324 367 950 233 858 14,37 10,05 
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Výsledek 

hospodaření za 

účetní období 

(+/-) 

1 377 411 -632 117 -731 536 2 009 528 99 419 -317,90 -13,59 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Tržby za prodej zboží (tabulka č. 6) v roce 2010 vzrostly o 1 721 tis. Kč, což je 

relativní změna o necelých 50%, avšak v roce 2011 značně poklesly o 955 tis. Kč, při 

relativní změně 18,5%. 

V roce 2010 přidaná hodnota taktéž poklesla o 1 232 569 tis. Kč, což relativnímu 

vyjádření odpovídá 51%. Oproti tomu vzrostly v roce 2010 osobní náklady o 233 858 tis. 

Kč, což značí relativní změnu  10,05%  a v roce 2011 o 367 950 tis. Kč při bezmála 14% 

relativní změně.  

4.1.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Pro výpočet vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty (tabulka č. 7) jsem si zvolila 

jako počítací základnu tržby za prodej zboží + výkony + tržby z dlouhodobého majetku a 

materiálu. 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza vybraných položek výkazu zisku a ztráty 

 

Sledované období (v tisíc. Kč) [%] 

POLOŢKA 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Tržby za 

prodej zboží 
4 212 5 167 3 446 -955 1 721 -18,48 

Výkonová 

spotřeba 
34136816 31735681 21899259 85,43 96,10 89,87 

Přidaná 

hodnota 
5 691 364 1 173 720 2 406 289 4 517 644 -1 232 569 384,90 

Osobní 

náklady 
2 929 132 2 561 182 2 327 324 367 950 233 858 14,37 

Provozní 

výsledek 

hospodaření 

1629913 -1515220 -1316044 4,08 -4,59 -5,40 

Ostatní 

finanční 

náklady 

48276 25997 76099 0,12 0,08 0,31 
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Výsledek 

hospodaření za 

účetní období 

(+/-) 

1 377 411 -632 117 -731 536 2 009 528 99 419 -317,90 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výnosové položky jsou v období 2009 až 2011 z 99,7% tvořeny výkony. Zvýšení 

zaznamenala výkonová spotřeba, která stoupla v roce 2009 z 21 899 259 tis. Kč (89,9%) na 

34 136 816 tis. Kč (85,4%). 

Přidaná hodnota má stoupající tendenci z 2 406 289 tis. Kč v roce 2009 (9,8%) na 

5 691 364 tis. Kč. v roce 2011 (14,2%). 

4.2 Poměrové ukazatele společnosti TŽ, a.s. 

Poměrová analýza dává do „poměru“ položky vzájemně mezi sebou. Jsou formou 

číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní informace. [1, 5] 

4.2.1 Ukazatele rentability 

Informují o efektu, jakého bylo dosaženo vloženým kapitálem.  

 

Tabulka č. 8: Rentabilita vlastního kapitálu (%) 

Rentabilita 2009 2010 2011 

Vlastního kapitálu 

(ROE) 
-3,958 -3,490 7,114 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pro investory je důležité, aby rentabilita vlastního kapitálu (ROE) byla vyšší než 

úroky. Zde je dobře vidět, že nejvyšší rentability dosáhly TŽ, a.s. v roce 2011, kdy činila 

něco málo přes 7%.  

Avšak v roce 2009 ukazatel rentability (viz tabulka č. 8) značně poklesl. Pohybuje 

se okolo 4%. Oproti tomu se rentabilita v roce 2010 mírně zvýšila a to na necelých 3,5%. 
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Tabulka č. 9: Rentabilita tržeb (%) 

Rentabilita 2009 2010 2011 

Trţeb (ROS) -3,002 -1,914 3,447 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Pomoci rentability tržeb zjistíme, kolik korun zisku společnost vyprodukuje 

z jedné koruny. V tomto případě dosáhl ukazatel nejvyšších tržeb v roce 2011.  

V letech 2009 a 2010 se ukazatel ROS (viz tabulka č. 9) pohyboval ve ztrátě. 

Příčinou tohoto poklesu, a to především v roce 2009, kde je propad oproti ostatním 

razantní, mohla být i hospodářská krize, která započala v roce 2008 celkovým poklesem 

poptávky po výrobě oceli.  

Tabulka č. 10: Rentabilita nákladovosti (Kč) 

Rentabilita 2009 2010 2011 

Nákladovosti (1-ROS) 1,030 1,019 0,966 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Ukazatel nákladovosti TŽ, a.s. (viz tabulka č. 10) je nejnižší v roce 2011. 

V období let 2009 a 2010 se rentabilita nákladovosti pohybovala na hranici 1 Kč.  

 

Tabulka č. 11: Rentabilita dlouhodobých zdrojů (%) 

Rentabilita 2009 2010 2011 

ROCE -3,895 -3,480 7,010 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Výnosnost dlouhodobě investovaného kapitálu (viz tabulka č. 11) je nejvyšší 

v roce 2011, která činí okolo 7%. ROCE v letech 2009 klesla na 3,9%, ale v roce 2010 už 

je pokles o něco mírnější a drží se na hranici 3,5%. 

Pro jasnější přehled a představu jednotlivých ukazatelů rentability jsem zvolila i 

grafické znázornění (graf č. 1).  
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Graf č. 1: Ukazatele rentabilitiy v období 2009 až 2011 

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity nám zachycují schopnost podniku využít jednotlivé majetkové 

části. Ukazují, zda má přebytečné kapacity nebo naopak nedostatek produktivních aktiv.  

 

Tabulka č. 12: Ukazatel doby obratu zásob (dny) 

Aktivita 2009 2010 2011 

Doba obratu zásob (DOZ) 66,834 67,665 67,025 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Z výpočtu (viz tabulka č. 12) je patrná schopnost zásob přeměnit se v tržby v roce 

2009 až na necelých 67krát, v roce 2010 se schopnost přeměny v tržby zvýšila až na 68krát 

a v roce 2011 to opět lehce pokleslo na číslo 67krát.  

 

Tabulka č. 13: Ukazatel doby obratu pohledávek (dny) 

Aktivita 2009 2010 2011 

Doba obratu pohledávek (DOP) 38,525 35,912 34,366 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Tento ukazatel (viz tabulka č. 13) nám udává počet dnů, kdy musí firma čekat na 

to, než dostane zaplaceno za již prodané služby či výrobky.  

Optimální dobou splatnosti pohledávek je 30 kalendářních dní, v tomto případě 

máme jasně zachyceno, že odběratelé danou dobu splatnosti v každém období 2009 až 

2011 mírně přesahují. 

Tabulka č. 14: Ukazatel doby obratu závazků (dny) 

Aktivita 2009 2010 2011 

Doba obratu závazků (DOZáv) 52,625 48,978 43,080 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Platební morálka TŽ, a.s. (viz tabulka č. 14) vůči dodavatelům sice od roku 2009 

klesá, v roce 2011 je jedna z nejnižších, ale stále se drží doporučené doby splatnosti, která 

činí 30 kalendářních dní.  

I v tomto případě jsem pro lepší přehled a vývoj jednotlivých ukazatelů aktivity 

zvolila grafické znázornění (viz graf č. 2). 

Graf č. 2: Ukazatele aktivity v období 2009 až 2011  

 

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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4.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Pomocí ukazatele zadluženosti poměřujeme cizí a vlastní zdroje. Zabýváme se 

však i schopností hradit náklady dluhu.  

Tabulka č. 15: Ukazatele celkové zadluženosti (%) 

Zadluţenost 2009 2010 2011 

Celková zadluženost 19,734 28,829 28,047 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Z propočtů (viz tabulka č. 15) celkové zadluženosti vyšlo najevo, že TŽ, a.s. měla 

nejvyšší zadluženost v roce 2010, v roce 2011 zanedbatelně klesla. Ale při dostatečné 

výkonnosti může být i takové to zadlužení výhodné.   Riziko by to pro firmu znamenalo až 

při celkové zadluženosti vyšší než 50%. 

Tabulka č. 16: Ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu (%) 

Zadluţenost 2009 2010 2011 

Zadluženost vlastního kapitálu 24,596 40,524 38,987 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Neboli také kvóta vlastního kapitálu jsou doplňkovými propočty (viz tabulka  

č. 16) k ukazateli celkové zadluženosti.  

Tabulka č. 17: Ukazatele úrokového krytí 

Zadluţenost 2009 2010 2011 

Úrokové krytí -36,897 -33,395 23,288 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Úrokové krytí nám říká, kolikrát je podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu 

poté, co jsou uhrazeny náklady s produktivní činností podniku. A teprve až v roce 2011 

byly Třinecké železárny, a.s. (viz tabulka č. 17) schopny pokrýt aspoň část nákladů 

z produkce společnosti. Veškeré propočty dokládám pro lepší přehled grafickým 

znázorněním (viz graf č. 3). 
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Graf č. 3: Ukazatele zadluženosti v období 2009 až 2011 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.2.4 Ukazatele likvidity 

Likviditou vyjádříme schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní 

prostředky a těmi krýt včas závazky. Vše souvisí s řízením firmy, se strategií a 

kompromisem.  

Tabulka č. 18: Ukazatele pohotové likvidity 

Likvidita Doporučené hodnoty 2009 2010 2011 

Pohotová 1 1,204 0,881 0,908 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Kvůli zachování likvidnosti podniku by neměla hodnota ukazatele klesnout pod 1. 

V tomto případě (viz tabulka č. 18), se to společnosti povedlo pouze v roce 2009. Roky 

2010 a 2011 vykazují nižší hodnotu, než je hodnota doporučovaná. Tyto dvě období nám 

ukazují na nadměrnou váhu zásob v rozvaze podniku.  

Tabulka č. 19: Ukazatele okamžité likvidity 

Likvidita Doporučené hodnoty 2009 2010 2011 

Okamžitá 0,9 – 1,1 0,470 0,130 0,110 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Doporučená hodnota u této likvidity je v rozmezí od 0,9 do 1,1. Třinecké 

Železárny, a.s. si v období 2010 až 2011 (viz tabulka č. 19) drží optimální hodnoty 

okamžité likvidity a jsou naprosto schopny hradit právě splatné dluhy. Až na rok 2009, kde 

došlo ke snížení okamžité likvidity pod doporučovanou hranici.  

Tabulka č. 20: Ukazatele běžné likvidity 

Likvidita Doporučené hodnoty 2009 2010 2011 

Běžná 1,5 - 2,5 2,474 2,263 2,464 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky. 

Optimální hodnota se pohybuje od 1,5 do 2,5. Období 2009 až 2011 (viz tabulka č. 20) 

vykazují dodržení hodnot, budoucí solventnost podniku a pokrytí svých krátkodobých 

závazků.  

Pro přehled vývoje jednotlivých ukazatelů likvidity jsem zvolila také grafické 

znázornění. 

Graf č. 4: Ukazatele likvidity v období 2009 až 2011  

Zdroj: [vlastní zpracování] 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mojí bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti 

Třinecké železárny, a.s. za období 2009 až 2011 pomocí horizontální a vertikální analýzy 

aktiv a pasiv, horizontální a vertikální analýzy výkazu zisku a ztráty a pomocí poměrových 

ukazatelů, kterými jsou rentabilita, aktivita, zadluženost a likvidita.  

Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že tržby za prodej zboží 

v roce 2010 vzrostly o 50%, ale kdežto v roce 2011 došlo k rapidnímu poklesu na 18,5%.  

Využití majetku společnosti podle ukazatelů aktiv je vysoký, to poukazuje na 

schopnost podniku využívání majetku. Pro investory je důležitá rentabilita vlastního 

kapitálu, aby byla vyšší než úroky. V roce 2011 dosáhli Třinecké železárny, a.s. nejvyšší 

rentability, která činila okolo 7%. Z celkové zadluženosti TŽ, a.s. vyšlo najevo, že v roce 

2010 měla nejvyšší zadluženost. V roce 2011 došlo k zanedbatelnému poklesu na 28%. 

Ze všech jednotlivě vypracovaných ukazatelů, které jsem získala z výročních 

zpráv společnosti, jsem zjistila, že ač je hospodářská krize zasáhla a pokles v letech 2009 a 

2010 je znatelný, vývoj Třineckých železáren, a.s. vykazuje pozitivní výsledky a dochází 

k současnému zlepšení finanční situace podniku. 



Martina Řehová: Finanční analýza vybraného podniku 

2013  1 
 

SEZNAM LITERATURY 

[1] KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza: krok za krokem. 1 vydání 

Praha: C.H. Beck, 2005. 137s. ISBN 80-7179-321-3 

 

[2] SCHOLLEOVÁ, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1 vydání Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2008. 256s. ISBN 978-80-247-2424-9 

 

[3] SEDLÁČEK, J.: Finanční analýza podniku. 2 vydání Brno: Computer Press, a.s., 

2011. 154 s. ISBN 978-80251-3386-6 

 

[4] VALACH, J. a kolektiv: Finanční řízení podniku. 1 vydání Praha: EKOPRESS, 

s.r.o., 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X 

 

[5] VALACH j. a kolektiv: Finanční řízení podniku. 2 vydání Praha: EKOPRESS, 

s.r.o., 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1 

 

[6]  Vnitropodnikové materiály společnosti Třinecké železárny, a.s. 

Internetové zdroje 

[7] Historie. [online]. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW:  

<www.dratovna.cz/czech/historie.asp> 

[8] Obchodní rejstřík a Sbírka listin. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na 

WWW:  <www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index> 

[9] Profil firmy. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW:  

<www.mmvyzkum.cz/cz/profil_firmy.html> 

[10] Historie společnosti. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW:  

<www.sroubk.cz/cs/o-firme-sroubarna-kyjov-srouby-matice-vykovky-loziskove-

krouzky-fosfatovani/historie-spolecnosti/> 

[11] O naší společnosti. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW:  

<www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=o_firme> 

http://www.dratovna.cz/czech/historie.asp
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index
http://www.mmvyzkum.cz/cz/profil_firmy.html
http://www.sroubk.cz/cs/o-firme-sroubarna-kyjov-srouby-matice-vykovky-loziskove-krouzky-fosfatovani/historie-spolecnosti/
http://www.sroubk.cz/cs/o-firme-sroubarna-kyjov-srouby-matice-vykovky-loziskove-krouzky-fosfatovani/historie-spolecnosti/
http://www.strojirnytrinec.cz/cz/index.php?page=o_firme


Martina Řehová: Finanční analýza vybraného podniku 

2013  2 
 

[12] Historie. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW:  

<www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/historie_cz> 

[13] Společnosti ve skupině TŽ – MS. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na 

WWW:  <www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/spolecnosti_skupina_cz> 

[14] Představení společnosti. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW:  

<www.vuhz.cz/pages/cs/o-firme/o-vuhz/predstaveni-nasi-spolecnosti.php> 

[15] Třinecké železárny. Duben 2013 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW:  

<www.wikipedia.org/wiki/Třinecké_železárny> 

  

http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/historie_cz
http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/spolecnosti_skupina_cz
http://www.vuhz.cz/pages/cs/o-firme/o-vuhz/predstaveni-nasi-spolecnosti.php
http://www.wikipedia.org/wiki/T�ineck�_�elez�rny


Martina Řehová: Finanční analýza vybraného podniku 

2013  3 
 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1: Ukazatele rentabilitiy v období 2009 až 2011 .................................................... 23 

Graf č. 2: Ukazatele aktivity v období 2009 až 2011 ......................................................... 24 

Graf č. 3: Ukazatele zadluženosti v období 2009 až 2011 ................................................. 26 

Graf č. 4: Ukazatele likvidity v období 2009 až 2011 ........................................................ 27 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1: Položky rozvahy ............................................................................................. 8 

Tabulka č. 2: Horizontální analýza aktiv ........................................................................... 16 

Tabulka č. 3: Horizontální analýza pasiv ........................................................................... 17 

Tabulka č. 4: Vertikální analýza aktiv ............................................................................... 18 

Tabulka č. 5: Vertikální analýza pasiv ............................................................................... 18 

Tabulka č. 6: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty .................................................. 19 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty ...................................................... 20 

Tabulka č. 8: Rentabilita vlastního kapitálu (%) ................................................................ 21 

Tabulka č. 9: Rentabilita tržeb (%) .................................................................................... 22 

Tabulka č. 10: Rentabilita nákladovosti (Kč) ..................................................................... 22 

Tabulka č. 11: Rentabilita dlouhodobých zdrojů (%) ........................................................ 22 

Tabulka č. 12: Ukazatel doby obratu zásob (dny) .............................................................. 23 

Tabulka č. 13: Ukazatel doby obratu pohledávek (dny) .................................................... 23 

Tabulka č. 14: Ukazatel doby obratu závazků (dny) .......................................................... 24 

Tabulka č. 15: Ukazatele celkové zadluženosti (%) .......................................................... 25 

Tabulka č. 16: Ukazatele zadluženosti vlastního kapitálu (%) .......................................... 25 

Tabulka č. 17: Ukazatele úrokového krytí ......................................................................... 25 

Tabulka č. 18: Ukazatele pohotové likvidity ..................................................................... 26 

Tabulka č. 19: Ukazatele okamžité likvidity ...................................................................... 26 

Tabulka č. 20: Ukazatele běžné likvidity ........................................................................... 27 

 


