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Profil spolenosti

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., které byly založeny před 170 lety v roce 1839, patří k hutním podnikům s nejdelší výrobní tradicí v České 

republice. Ročně vyrábějí v uzavřeném hutním cyklu 2,5 milionů tun oceli, což je více než jedna třetina její celkové produkce v ČR. 

Hlavní výrobkové portfolio tvoří dlouhé válcované výrobky – drát, betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel 

a hutní polotovary. Dalšími výrobky jsou koks, doprovodné produkty vznikající při jeho výrobě, umělé hutné kamenivo a granulovaná 

struska. Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a také nejvýznamnější dceřinou společností MORAVIA 

STEEL a.s. Společně tvoří jedno z předních průmyslových uskupení v České republice. Základní strategií skupiny Třinecké železárny 

– Moravia Steel ( TŽ–MS) je dynamické zvyšování podílu dlouhých válcovaných výrobků s vyšší přidanou hodnotou a její řízení 

v budovaných řetězcích. Postupná diverzifi kace výrobkového portfolia snižuje naši závislost na výkyvech trhu.

Do skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel patří také fi rmy, které jsou součástí výrobkových řetězců Třineckých železáren nebo 

poskytují služby. V rámci této skupiny mají Třinecké železárny v sedmnácti fi rmách majoritní postavení a v dalších deseti významnou 

kapitálovou účast. Skupina TŽ–MS byla v roce 2008 rozšířena o společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., Šroubárna Kyjov, 

spol. s r.o. a D 5, akciová společnost Třinec. V rámci skupiny TŽ–MS jsou výrobní kapacity umístěny v Třinci, Kladně, Starém Městě 

u Uherského Hradiště, Bohumíně, České Vsi u Jeseníku, Ostravě, Dobré u Frýdku-Místku, Kyjově a Prostějově.

Za celou svou dosavadní historii vyrobily Třinecké železárny téměř 160 mil. tun oceli a z ní válcovaných výrobků, které dlouhodobě 

nacházejí své uplatnění nejen na domácím trhu, ale také u zákazníků po celém světě. Výrobky Třineckých železáren prodává Moravia 

Steel prostřednictvím své obchodní sítě. Více než polovina roční produkce kvalitních ocelových výrobků, označených fi remní značkou 

tří kladívek v kruhu, směřuje k zákazníkům z více než 50 zemí celého světa.

Firemní mise Třineckých železáren „Společně pro příští generace“ vychází z role historicky dominujícího průmyslového podniku, 

který ovlivňuje region s přibližně 100 000 obyvateli. V naší fi remní misi i vizi je vyjádřena naše spoluzodpovědnost za rozvoj okolního 

regionu. Dokladem úspěšného naplňování našeho poslání jsou i dosažené výsledky, o nichž informuje tato výroční zpráva.
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Charakteristika výrobních provoz

Hutní výroba Tineckých železáren zahrnuje následující provozy:

V provozu Koksochemická výroba probíhá výroba koksu pro potřebu vlastních vysokých pecí. Dvě koksárenské baterie jsou vybaveny 

topným systémem Koppers s možností vytápění směsným nebo koksárenským plynem, pěchovaným systémem, a zařízením pro mokré 

hašení koksu. Koksárenský plyn je odsířen a dodáván k dalšímu využití do plynové sítě Třineckých železáren.

V navazující chemické části se vyrábí řada koksochemických produktů, zejména surový koksárenský dehet, benzol a síran amonný.

Součásti provozu Výroba železa a oceli jsou: • výroba surového železa • ocelárenská výroba

Pro výrobu surového železa je základní kovonosnou surovinou aglomerát, vyráběný ve dvou aglomeracích, z nichž každá je vybavena 

dvěma spékacími pásy. V aglomeraci č. 1 byla v letech 2007 a 2008 provedena rekonstrukce elektrostatických odlučovačů, což podstatně 

snižuje emise do ovzduší. Vstupním materiálem aglomerací jsou převážně prachové železné rudy, dolomit, vápenec, prachový koks a 

zpětný materiál schopný vsázky, vznikající v procesu výroby oceli. 

Vlastní výroba surového železa probíhá ve dvou vysokých pecích s bezzvonovými sazebnami, které jsou vybaveny automatizovaným 

řízením jejich chodu. Surové železo je převáženo v torpédomísičích do konvertorové ocelárny.

Více než 98  třinecké oceli vyrábí kyslíková konvertorová ocelárna, a to na bázi zkujňování tekutého surového železa kyslíkem. Tato 

ocelárna je vybavena špičkovou sekundární metalurgií, umožňující chemickou i teplotní homogenizaci, dolegování, ohřev i vakuování 

oceli. Konvertorová ocel je v převážné míře odlévána ve dvou zařízeních plynulého odlévání, asi 5  produkce tvoří ingoty speciálních 

značek odlévané do kokil. Zařízení plynulého odlévání č. 1 je pětiproudé s možností odlévání bloků v obdélníkovém průřezu o stranách 

300 × 350 mm a v kruhovém průřezu o průměru 320, 410 a 525 mm. Osmiproudé zařízení plynulého odlévání č. 2 umožňuje odlévání 

sochorů ve čtvercovém průřezu o stranách 150 mm. Řízení celého konvertorového procesu včetně plynočistírny a jímání konvertorového 

plynu zajišťuje automatizovaný řídicí systém. Součástí ocelárenské výroby je i elektroocelárna vyrábějící speciální oceli.

Hutní cyklus je uzavřen provozy válcoven, které jsou nejčlenitějším celkem hutní výroby a zahrnují provozy – válcovnu předvalků 

a hrubých profi lů, válcovnu drátu a jemných profi lů v Třinci, a univerzální válcovnu v Bohumíně.

Hutní polotovary jsou pro zvýšení přidané hodnoty také dodávány k dalšímu zpracování do Sochorové válcovny TŽ v Kladně, Válcovně 

trub TŽ v Ostravě-Vítkovicích a také do VÚHŽ v Dobré.

Provoz Válcovna předvalků a hrubých profi lů se technologicky člení na: • blokovnu a vratnou trať • střední trať

Na blokovně jsou kontislitky a ingoty válcovány do bram a bloků a v prvním žáru pak dále na vratné trati do sochorů, hrubých profi lů, 

speciálních profi lů pro drobné kolejivo a kolejnic. Střední trať vyrábí kruhové tyče, plochou ocel, profi ly pro drobné kolejivo, listové 

pružiny a důlní kolejnice.

Provoz Válcovna drátu a jemných profi lů tvoří: • kontijemná trať • kontidrátová trať

Sortiment, který vyrábí kontijemná trať, tvoří kruhová ocel v tyčích a svitcích, plochá ocel, šestihrany, betonářská ocel a úhelníky. 

Kontijemná trať prošla rozsáhlou modernizací, jejímž výsledkem je mimo jiné i rozšíření výrobního sortimentu o speciální tyčovou 

ocel. Podstatná část produkce z kontijemné, ale i kontidrátové válcovny prochází dále fi nalizačními zařízeními, umožňujícími tepelné 

zpracování, loupání, tažení, popřípadě kombinace těchto operací podle přání zákazníka a také kontrolu vnitřních i povrchových vad.

3.

4



Moderní kontidrátová dvoužilová trať s řízeným ochlazováním vyrábí drát o průměru 5,5 – 20 mm ve dvoutunových svitcích. Je to 

válcovna s nejvyšší výrobní kapacitou v rámci skupiny TŽ–MS.

Část produkce z provozu Válcovna drátu a jemných profi lů zpracovávají tažírny oceli ve Starém Městě u Uherského Hradiště, šroubárna 

v Kyjově, pérovna v Prostějově i řetězárna v České Vsi u Jeseníku, které jsou součástí skupiny TŽ–MS.

Univerzální válcovna v Bohumíně, vybavená univerzálním Lautovým triem, vyrábí širokou ocel šířky od 150 do 520 mm v tloušťkách od 

5 do 60 mm.

Doprovodné produkty vznikající v hutní výrobě, jako jsou vysokopecní a ocelárenské strusky, kaly, okuje, sutě a ostatní odpady včetně 

materiálů odtěžených z haldy, zpracovává provoz Druhotné suroviny. Je vybaven třemi linkami s magnetickou separací, drtícími 

a třídícími zařízeními a stroji pro manipulaci s materiálem. Součástí provozu je také víceúčelová ekologická plocha a skládka inertních 

odpadů. 

Vytěžené kovonosné materiály se vracejí zpět ke zpracování v hutním procesu, struskové kamenivo je určeno odběratelům ve 

stavebnictví. Hutní sutě jsou využívány k rekultivaci, kaly a granulované strusky jsou zpracovávány v cementárnách. Zbývající 

nevyužitelné materiály jsou odstraňovány jako odpady.

Schéma technologického toku

Aglomerace

Vysoké pece

Koksovna

Kyslíkové 

konvertory

Elektrické 

obloukové pece

Sochorové zařízení 

plynulého odlévání

Blokové zařízení 

plynulého odlévání

Odlévání ingotů
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Pěchování za studena
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Události roku 2008

Leden

V třineckých ocelárnách bylo v roce 2007 vyrobeno dosud největší množství oceli v novodobé historii. Produktivita práce měřena 

množstvím vyrobené oceli na zaměstnance dosáhla 472 t/osobu a o 7 tun tak překročila dosavadní rekord z roku 2006. 

Únor

Byl zahájen proces vydávání listinných akcií a hromadných listin akcionářům na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady 

z listopadu 2007 o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou. 

Bezen

V dceřiné společnosti VÚHŽ v Dobré, která se stala součástí skupiny TŽ–MS v roce 2007, byla zahájena dosud největší investice 

v padesátileté historii tohoto výzkumně-výrobního komplexu. VÚHŽ do konce roku výrazně rozšířila výrobní plochy ve své divizi – 

Válcovna speciálních profi lů, když investice dosáhly téměř 20 milionů korun. Na tuto akci budou navazovat další investice v letech 2009 

až 2012, které budou zaměřeny na zavedení nového sortimentu speciálních profi lů.

Byla ukončena jedna z nejvýznamnějších ekologických akcí poslední doby, a to celková rekonstrukce a modernizace odprášení spalin ze 

spékacích pásů č. 1 a 2 v aglomeraci č. 1. Výstavbou nového zařízení na bázi osmi sekcí vysoce účinných látkových fi ltrů se současným 

využitím dosavadních elektrostatických odlučovačů se naše aglomerace č.1 zařadila do čela výrobců aglomerátu v Evropě díky 

razantnímu snížení emisí pro tuhé znečišťující látky z dosavadních 100 mg pod 50 mg/m3 vzdušiny. 

Duben

Třinecké železárny se staly jediným vlastníkem společnosti Šroubárna Kyjov. Skupina Třinecké železárny–Moravia Steel tak doplnila své 

výrobkové portfolio o renomovaného výrobce železničních šroubů, matic, ložiskových kroužků, důlních třmenů i součástí pro speciální 

použití jako jsou nýty, napínače, kotevní šrouby. Jde o investici, která bezprostředně navazuje na materiálové výstupy z Třineckých 

železáren. 

Třinecké železárny opět získaly významné ocenění v renomované soutěži CZECH TOP 100. V 10. ročníku sta nejobdivovanějších fi rem 

České republiky třinecká společnost na základě hlasování tuzemské odborné veřejnosti opět zvítězila v oboru Hutnictví a zpracování 

kovů. V absolutním pořadí popáté v řadě skončily Třinecké železárny mezi deseti nejobdivovanějšími tuzemskými společnostmi – a to 

na osmém místě.

Kvten

V kontijemné válcovně byla ukončena modernizace a rekonstrukce Garretových navíječek, umožňující navíjení větších průměrů 

kruhové oceli do svitků až o hmotnosti 2 t. Roční výstavba jedné z nejzásadnějších výrobních investic posledních deseti let stála téměř 

350 milionů korun. Výroba svitků na kontijemné trati se po modernizaci zvýšila na 100 kilotun z dosavadních 30 až 40 kilotun ročně 

a zároveň díky této investici 

Třinecké železárny dále rozšířily své portfolio značek oceli s výrazným posunem k vyšší kvalitě. 

Druhou cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v celostátní soutěži Energetický projekt roku 2007 získala dceřiná společnost 

Energetika Třinec za provedení generální opravy s modernizací a rekonstrukcí spalinového kotle. Odborná porota vybírala z celkem 

19 přihlášených projektů, přičemž posuzovala energetické, ekonomické a environmentální ukazatele.

4.
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Červen

Třinecké železárny získaly od krajského úřadu Moravskoslezského kraje všechna potřebná integrovaná povolení. Sedm pravomocných 

rozhodnutí stanovuje závazné podmínky provozování hutního komplexu od výroby koksu a aglomerátu přes zařízení produkující železo 

a ocel až po válcovací tratě.

Mateřská společnost Moravia Steel se podle žebříčku největších exportérů České republiky, sestaveného sdružením CZECH TOP 

100, umístila v roce 2007 celkově na sedmém místě s vývozem v hodnotě 26,8 miliardy Kč. V rámci Moravskoslezského kraje skončila 

v tomto žebříčku největších exportérů na prvním místě.

Dne 20.6.2008 se D 5, akciová společnost, Třinec stala dceřinou fi rmou, ve které jsou TŽ jediným akcionářem.

Červenec

V Třineckých železárnách proběhla odborná stáž učitelů oboru hutnictví Střední průmyslové školy Frýdek-Místek. Učitelé získali 

informace o nových trendech v hutnictví a zejména se seznámili s technickými zařízeními a organizací výrobního procesu v huti. 

Srpen

Třinecké železárny obsadily druhé místo v ekologické soutěži „Podnikatel roku 2008 z hlediska jeho vztahu k životnímu prostředí v 

Moravskoslezském kraji“ v kategorii podnikatelských subjektů nad 50 zaměstnanců. Soutěž, jejímž cílem bylo zvýšení motivace podniků 

v Moravskoslezském kraji k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a aplikování prvků environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, 

se konala v rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje.

Záí

Skupina TŽ–MS převzala na jubilejním 50. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od pořadatelů cenu za věrnost, která vyjadřuje 

symbolické poděkování za účast skupiny TŽ–MS na všech dosavadních padesáti brněnských veletrzích. 

Říjen

V dceřiné společnosti Ferromoravia ve Starém městě u Uherského Hradiště byl uveden do provozu nový tažný stroj pro tažení oceli ze 

svitků do tyčí za 90 milionů Kč. Toto nové zařízení postupně nahradí starší, méně výkonné agregáty a výrazně zvýší produktivitu práce. 

Moderní stroj výrobně navazuje na investici nových Garretových navíječek na kontijemné trati v Třineckých železárnách.

Listopad

Novými členy dozorčí rady, zvolenými za zaměstnance společnosti se stali Vladislav Heczko a Ing. Roman Mitręga, MBA, kteří nahradili 

po uplynutí mandátu dosavadní zástupce zaměstnanců v tomto orgánu Ing. Oldřicha Cieslara a Jiřího Stašáka.

Dceřiná společnost Třineckých železáren VÁLCOVNA TRUB TŽ, která je největším českým výrobce silnostěnných bezešvých 

ocelových trub, uvedla do provozu zmodernizovanou hlavní výrobní trať – Velký Mannesmann. Celá rekonstrukce a modernizace, která 

je historicky největší investicí v této válcovně, přišla zhruba na 700 milionů korun.

Prosinec

V Brně proběhla 16. prosince veřejná dražba dosud akcionáři nepřevzatých listinných akcií Třineckých železáren. Při této dražbě 

nebylo učiněno žádné podání. Opakovaná dražba těchto listinných akcií se bude konat v roce 2009. Do té doby mají příslušní akcionáři 

Třineckých železáren stále možnost si tyto své listinné akcie převzít.

V posledních měsících roku bylo z důvodů výrazného poklesu poptávky po válcovaném zboží přistoupeno k regulaci výroby. K nejdelší 

odstávce výrobních agregátů pak došlo v prosinci, kdy bylo zastaveno válcování na většině válcovacích tratí po dobu dvou týdnů. Jedinou 

výjimkou byla vratná trať, která nevyráběla jen o vánočních svátcích.

Vedení a odbory Třineckých železáren kvůli současné hospodářské a fi nanční krizi pozastavili kolektivní vyjednávání na rok 2009. Platnost 

kolektivní smlouvy z roku 2008 byla prodloužená do konce března 2009, když všechny podmínky smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
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Vybrané hospodáské ukazatele 2003 – 2008

UK A Z ATEL MĚRNÁ JEDNOTK A 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Výroba surového železa kt 1 873 1 979 1 814 2 033 2 074 1 983

Výroba surové oceli kt 2 333 2 427 2 248 2 516 2 563 2 448

 z toho kontislitky kt 2 164 2 255 2 104 2 356 2 401 2 296

Prodej válcovaného zboží včetně oceli kt 2 190 2 301 2 205 2 366 2 392 2 301

Výnosy celkem mil. Kč 22 579 32 193 35 038 35 087 36 905 40 308

Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží mil. Kč 21 034 29 276 30 827 31 675 35 553 37 095

Podíl vývozu z tržeb za válcované zboží včetně polotovarů* % 49,8 48 48,1 51,1 50,8 52,1

Náklady celkem bez daně z příjmů mil. Kč 22 053 28 709 32 317 31 673 32 381 38 791

Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 518 2 575 2 068 2 684 3 633 1 204

Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 701 2 737 2 027 2 795 4 151 1 408

Aktiva celkem netto mil. Kč 18 395 19 511 21 495 22 899 24 343 24 724

Dlouhodobý hmotný majetek mil. Kč 20 802 21 745 22 435 23 302 23 847 24 409

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil. Kč 12 311 12 936 13 179 13 749 14 539 15 163

Amortizace % 60,1 60,4 59,6 59,8 61,8 63,0

Vlastní kapitál mil. Kč 11 264 13 030 14 538 16 404 18 010 19 214

Investiční výstavba mil. Kč 1 305 1 201 1 418 1 225 832 1 010

Cizí kapitál vč. časového rozlišení mil. Kč 7 131 6 482 6 957 6 495 6 333 5 509

Zaměstnanci–průměrný evidenční přepočtený stav osob 5 777 5 599 5 519 5 417 5 428 5 539

Průměrný měsíční výdělek Kč/osobu 20 980 22 840 23 662 24 858 26 799 27 402

Výroba oceli na 1 zaměstnance t/osobu 404 433 407 465 472 442

  *prostřednictvím MORAVIA STEEL a.s.

5.

OCELÁRNY

BĚHEM SVÉ EXISTENCE VYROBILY TŘINECKÉ 

ŽELEZÁRNY TÉMĚŘ  MILIONŮ TUN OCELI
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Statutární orgány6.

František Ligocki Vladislav Heczko Ing. Roman Mitręga, MBA

Dr. Hanns Kurt ZöllnerIng. Ján ModerIng. Tomáš Chrenek, Ph.D. Pablo Alarcón Espinoza Ing. Evžen Balko Ing. Jozef Blaško, Ph.D.

Ing. Jan CzudekIng. Jaroslava CiahotnáIng. Jiří Cieńciała, CSc. Ing. Jan Lasota Ing. Česlav Marek Ing. Petr Matuszek

Dozorí rada

FUNKCE JMÉNO BYDLIŠ TĚ ZMĚNY

Předseda Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 1326/11, PSČ 110 00

1. místopředseda Ing. Ján Moder Bystřice 1241, PSČ 739 95

2. místopředseda Dr. Hanns Kurt Zöllner 6314 Unteraegeri, Zimmelstrasse 68, Švýcarsko

Člen Pablo Alarcón Espinoza Madrid, Serrano Galvache 42, Španělské království

Člen Ing. Evžen Balko Bystřice 1241, PSČ 739 95

Člen Ing. Jozef Blaško, Ph.D. Košice, Československého odboja 74, Slovenská republika, PSČ 04 001

Člen František Ligocki Jablunkov 311, PSČ 739 91

Člen Ing. Oldřich Cieslar Mosty u Českého Těšína, Školní 97, PSČ 735 62 Do 14.11.2008

Člen Jiří Stašák Český Těšín, Kolonie 3, PSČ 737 01 Do 14.11.2008

Člen Vladislav Heczko Návsí 316, PSČ 739 92 Od 14.11.2008

Člen Ing. Roman Mitręga, MBA Bystřice 458, PSČ 739 95 Od 14.11.2008

Pedstavenstvo

FUNKCE JMÉNO BYDLIŠ TĚ

Předseda Ing. Jiří Cieńciała, CSc. Vendryně 902, PSČ 739 94 

1. místopředseda Ing. Jaroslava Ciahotná Komorní Lhotka 350, PSČ 739 53

2. místopředseda Ing. Jan Czudek Jablunkov 373, PSČ 739 91

Člen Ing. Jan Lasota Třinec III – Kanada, Nad Úvozem 264, PSČ 739 61

Člen Ing. Česlav Marek Třinec, Oldřichovice 202, PSČ 739 61

Člen Ing. Petr Matuszek Český Těšín, Pod Zvonek 889/44, PSČ 737 01

Vedení spolenosti

FUNKCE JMÉNO

Generální ředitel Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

Finanční ředitel Ing. Jaroslava Ciahotná

Ředitel pro personalistiku a administrativu Ing. Boguslaw Heczko 

Výrobní ředitel Ing. Česlav Marek

Technický ředitel Ing. Henryk Huczala

Investiční ředitel Ing. Jan Czudek
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Úvodní slovo pedsedy dozorí rady

Našim ak cionářům, zákazníkům, partnerům a zaměstnancům:

Rok 2008 nám ukázal dvě tváře. Ta první, příznivá, která trvala první tři kvartály, 

znamenala pokračování rekordně úspěšného období. Ta druhá byla poznamenaná 

značným poklesem poptávky v důsledku ekonomické krize. I přes potíže, které krize 

přinesla, se nám podařilo dosáhnout zisku před zdaněním ve výši 1,517 mld. Kč, což je ve 

srovnání s předchozím rekordně úspěšným rokem zhruba třetinový objem.

Úroveň přidané hodnoty rovněž poklesla na 5,94 mld. Kč, což je ve vůči roku 2007 o 25,5  

méně. Prodej našich výrobků rovněž meziročně poklesl, a to o 3,8  na úroveň 2 301 kilotun.

Celosvětová krize, která propukla ve druhé polovině roku 2008, zasáhla citelně Evropu i Českou republiku v posledním 

čtvrtletí 2008. Jak ukazují statistiky a předpovědi světového ocelářského institutu World Steel Association, velkým 

problémům čelí automobilový průmysl, který je významným segmentem trhu pro naše výrobky. Spotřeba oceli zde 

meziročně poklesla o více než 20 . Cenový index poklesl do konce roku o 40  z maximálních hodnot, kterých 

dosahoval na konci léta. Za měsíc prosinec 2008 dosáhl celosvětový meziroční propad výroby oceli 24,3 .

Tento trend potrvá i v roce 2009. Ani optimistické předpovědi neočekávají, že by se situace zlepšila dříve než na konci 

roku 2009. Návrat na úroveň předchozích let pak bude velmi pozvolný a může trvat i několik let.

To všechno jsou podmínky, ve kterých se nyní pohybujeme. Hospodářské výsledky minulých let jsou však zárukou 

přečkání krizového období. Úspěšné zvládání krize je také zásluhou prozíravého vedení Třineckých železáren 

a obětavosti našich zaměstnanců.

Také investiční aktivity roku 2008 byly dobře naplánovány a s přihlédnutím ke krizi úspěšně zvládnuty. Do naší 

skupiny přibyly další dvě fi rmy, které svou činností zapadají do strategie tvorby downstream výrobkových řetězců. 

7.
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Dokončili jsme ekologické investice na aglomeraci, které vedle podstatného poklesu emisí prachu také značně 

snížily emise dioxinů a furanů. Díky Garretovým navíječkám ve válcovně jemných profi lů je umožněna produkce 

dvoutunových svitků ocelového materiálu až do průměru 50 mm. Do rozvoje našich dceřiných společností jsme 

proinvestovali 1,5 mld. Kč, což potvrzuje naše dlouhodobé úsilí o maximální zhodnocení produktů v našich 

výrobkových řetězcích.

Vážení akcionáři, zákazníci, partneři a zaměstnanci. V roce 2009 oslavíme 170. výročí založení naší společnosti. 

Třinecké železárny se během tohoto období nejednou dostaly do těžké situace, ale vždy ji překonaly. Věřím, že pevný 

rámec naší fi remní kultury, vzájemná vstřícnost a týmovost vztahů akcionářů, managementu, zaměstnanců i našich 

partnerů významně přispěje k úspěšnému zvládnutí složitého období, kterým právě teď procházíme.

 Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.

 předseda dozorčí rady

KOKSOVNA

PRVNÍ KOKSOVNA BYLA V TŘINCI 

POSTAVENA V ROCE 
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Zpráva pedstavenstva

Vývoj makroekonomického a konkurenního prostedí

Hrubý domácího produkt v České republice reálně meziročně vzrostl o 3,1 , což představuje nejnižší číslo za posledních šest let. 

Zahraniční obchod a průmyslová výroba, které byly doposud tahouny české ekonomiky, se z důvodu nastupující recese podepsaly nejvíce 

na výrazně odlišném vývoji v posledních dvou kvartálech minulého roku ve srovnání s předchozími léty. Změny vyvolané fi nanční krizí, 

především pokles exportních zakázek a zpřísňování úvěrových podmínek, vyústily ve čtvrtém kvartále minulého roku v bezprecedentní 

ztrátu výkonu české ekonomiky, stejně jako jinde v Evropě, a měly za následek zvýšení zásob zboží a nedokončené výroby. V zahraničním 

obchodě nedosáhl vývoz ani dovoz zboží úrovně roku 2007. Negativní příspěvek zahraničního obchodu k vývoji HDP byl dán vyšším 

poklesem objemu vývozu zboží (− 8,4 ) než jeho dovozu (− 6,2 ). 

Výroba oceli v České republice v loňském roce meziročně poklesla o téměř 10  z 7,1 na 6,4 mil. tun. Na této výrobě se Třinecké 

železárny podílely z 38,3 , což znamená meziroční nárůst o 2 . V obchodní bilanci České republiky došlo k meziročnímu nárůstu 

dovážených ocelářských výrobků o 4,8  díky zvýšenému dovozu polotovarů a plochých výrobků. Naopak vývoz ocelářských výrobků 

meziročně poklesl o 5,5 , především u polotovarů a ocelových trubek. Částečnému snížení vývozu se nevyhnul ani sortiment dlouhých 

a plochých válcovaných výrobků. V hodnotovém vyjádření však došlo ke zmírnění poklesu hodnoty pasivního salda, která dosáhla 

18,155 mil. Kč. Tento výsledek je dán zejména meziročním zvýšením vývozních cen a naopak poklesem dovozních cen. Celkově se 

tak průměrná cena dovozu dostala poprvé pod úroveň průměrné ceny vývozu hutních výrobků. Česká republika si udržela i v roce 

2008 svou pozici v absolutní světové špičce ve spotřebě ocelářských výrobků na hlavu, když obsadila třetí místo na světě. Spotřeba 

ocelářských výrobků je v České republice o 250 kg na obyvatele vyšší než je průměr v zemích Evropské unie, kde v roce 2008 dosáhla 

úroveň spotřeby hodnoty 378 kg na obyvatele. 

8.

DOPRAVA

ŽELEZNIČNÍ VLEČKA NA ÚZEMÍ TŽ MĚŘÍ  km 

A MÁ  VÝHYBEK A  ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

12



Světové ocelářství pocítilo ve druhé polovině minulého roku dopady světové fi nanční a ekonomické krize, kdy z důvodu prudkého poklesu 

poptávky musela řada ocelářských společností přistoupit k omezení výrobních kapacit a následné redukci nákladů ve všech oblastech činností. 

Úsporná opatření, snižovaní počtu zaměstnanců, útlum investování a zpomalení realizace strategických investic kladou důraz na vnitřní 

hospodárnost a racionalitu všech činností v sektoru hutnictví. 

Podle statistiky Světová asociace oceli (World Steel Association) poklesla světová výroba surové oceli za rok 2008 o 1,2  meziročně a dosáhla 

úrovně 1 329,7 mil. tun. I přes tento pokles byl rok 2008 druhým rokem v pořadí, kdy světová výroba oceli překročila hodnotu 1 300 milionů tun. 

Výroba oceli zaznamenala pokles v EU-27 (−5,3 ), Severní (−5,5 ) a Jižní Americe (−1,4 ) a Rusku (−5,4 ). Naopak Asie, zejména Čína, ale také 

Střední východ vykázaly i v minulém roce nárůst výroby oceli. Negativní trend poklesu výroby oceli začal v září 2008 a pokračoval do konce roku, 

kdy největší propad až −24,3  oproti roku 2007 byl zaznamenán v prosinci 2008. Čína se stala v celé historii vůbec první zemí, která dokázala 

vyrobit více než 500 milionů tun oceli ročně, přesně 502 miliónů tun, co představuje nárůst o 2,6  ve srovnání s rokem 2007. Od roku 2002, kdy 

dosahovala čínská výroba „pouze“ 222 milionů tun, se více než zdvojnásobila. Její podíl na světové výrobě oceli tak již představuje 38 .

Struktura akcioná

  OS TATNÍ F IRMY

  F Y ZICKÉ OSOBY

  MOR AVIA S TEEL A .S.

  F INITR ADING, A .S .

  CMC IN TERNAT IONAL AG

0,02 % 3,58 %

16,34 %

11,00 %

69,05 %

0,02 % 3,53,58 %

34 %%

11,00 %%

6699,0505

ODLÉVÁNÍ OCELI

TŘINECKÝ KRUHOVÝ KONTISLITEK 

O PRŮMĚRU  mm PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM 

SVÉHO DRUHU V EVROPĚ
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Výroba a postavení na trhu

Také Třinecké železárny musely kvůli poklesu poptávky v závěru roku přistoupit k nucené regulaci výroby, což se projevilo i ve výrobě 

surové oceli a válcovaných výrobků. Třinecké železárny v roce 2008 vyrobily 1 983 kt surového železa a 2 448 kt surové oceli. Hotových 

výrobků bylo vyrobeno 2 301 kt. 

V polovině roku 2008 rozšířily Třinecké železárny portfolio značek ocelí s vyšší přidanou hodnotou především díky nové navíjecí lince 

„Garret“ pro výrobu svitků na kontijemné válcovací trati. Tato linka umožňuje navíjení svitků oceli o průměru 16 – 50 mm a o hmotnosti 

až 2 tuny a také zvyšuje kapacitu navíjení na více než dvojnásobek. Do zvyšování jakosti a užitných vlastností svých výrobků investovaly 

také dceřiné společnosti, které jsou součástí výrobkového řetězce TŽ. Nejvýznamnějšími z nich byla výstavba nové krokové pece 

v Sochorové válcovně TŽ, rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann ve Válcovně trub TŽ a výstavba nového 

kombinovaného tažného stroje Schumag ve Ferromoravii. 

Prodej válcovaných výrobků Třineckých železáren včetně kontislitků meziročně poklesl o 91 kt a dosáhl objemu 2 301 kt. Válcované 

výrobky i kontislitky byly výhradně prodávány prostřednictvím obchodní sítě Moravia Steel.

Celkový podíl tuzemských dodávek činil 48 . Nejprodávanějším výrobkem zůstal válcovaný drát s ročním prodejem 820 kt a podílem 

exportu 58 procent. Prodej kolejnic, jejichž jediným českým výrobcem jsou TŽ, se podařilo meziročně zvýšit o 8  na rekordních 254 kt. 

Kolejnice se přednostně uplatňují především na zahraničních trzích, a to především v Německu, Kanadě, USA a Švýcarsku. 

Rozvoj automobilového průmyslu, stavebnictví a strojírenství stimuloval poptávku po profi lové a tyčové oceli. I když v posledním 

kvartále roku 2008 došlo k propadu poptávky, meziročně se prodej tohoto sortimentu zvýšil o 13  na 428 kt. Podíl exportu na celkových 

prodejích profi lové a tyčové oceli činil 48 . 

Součástí strategie Třineckých železáren je vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou. To se projevilo i na meziročnímu poklesu prodeje 

betonářské oceli o 19  při její celkové výrobě 112 kt.

ŽELEZÁRNY A MĚSTO

TŘINECKÁ HUŤ SE ROZKLÁDÁ NA  HEKTARECH; 

TŘINEC SE STAL MĚSTEM V ROCE , KDYŽ BYLO 

ŽELEZÁRNÁM  LET
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Rozdělení prodeje válcovaných výrobků (kt)

  DR ÁT POLOTOVARY PROFILOVÁ 

A T YČOVÁ OCEL

BE TONÁŘSK Á OCEL KOLE JNICE ŠIROK Á OCEL

Export 2006 559 150 127 107 204 48

2007 303 167 207 71 200 45

2008 478 190 206 63 217 44

Tuzemsko 2006 329 490 224 91 26 11

2007 523 478 171 62 36 13

2008 342 441 222 49 37 12

Celkem 2006 888 640 351 198 230 59

2007 826 645 378 133 236 58

2008 820 631 428 112 254 56

0 300100 200 4 00 600500

T UZEMSKO E X POR T

Prodej výrobků do tuzemska a na export v roce 2008 (kt)

ŠIROK Á OCEL
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Prodej výrobků v letech 2006 – 2008 (kt)
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Investice a modernizace

Plán akcí technického rozvoje roku 2008, který je součástí pětiletého plánu, plně odpovídá obchodně–výrobní strategii skupiny 

TŽ–MS, defi novanou jako „Dynamické zvyšování podílu dlouhých výrobků s vyšší přidanou hodnotou na bázi rudné cesty.“ Investice 

jsme směřovali do dalších modernizačních akcí, které nám umožní další zvýšení podílu výroby ušlechtilých materiálů na úkor 

neušlechtilých, další diverzifi kaci výroby a také do ekologie, vyplývající ze závěrů integrovaných povolení a rovněž do obnovy stávajícího 

výrobního zařízení.

Pokračovali jsme v realizaci 15 rozestavěných akcí a nově jsme zahájili realizaci 33 akcí. Z hlediska objemu investic mezi nejvýznamnější 

dokončené stavby patří:

–  Rekonstrukce elektrických odlučovačů na aglomeraci č. 1 – ekologická akce, realizací došlo k podstatnému snížení emisí pod 50 mg/m3

–  Zvýšení průchodnosti úpravárenských a defektoskopických linek úpravny kontijemné válcovny – akce umožňuje plnit požadavky 

zákazníků na tyče plně odzkoušené na vnitřní a povrchové vady

–  Náhrada brusky na čistírně dlouhých sochorů – nová bruska umožňuje celopovrchové broušení sochorů pro výrobu nejjakostnějších 

drátů a tyčí

–  Zprovoznění Garretových navíječek – nové navíječky umožňují výrobu tyčí ve svitcích od průměru 16 do průměru 50 mm, s hmotností 

svitku do 2 t

–  Mimopecní odsíření surového železa – zařízení má významný dopad jak do ekologie tak i do provozních nákladů

Významné investice pokračující v následujícím období jsou:

–  Rekonstrukce pračky na benzolové absorpci

–  Rekonstrukce vykládky koksu z železničních vagónů včetně odprášení

–  Výměna nalévacího jeřábu 250/63/20 tun na kyslíkové konvertorové ocelárně

–  Zvýšení průchodnosti úpravárenských a defektoskopických linek úpravny KJT – 3. etapa

Skutečné čerpání fi nančních prostředků v roce 2008 bylo 1 031 mil. Kč v členění 1 010 mil. Kč investice a 21 mil. Kč provozní prostředky.

KONTIDRÁTOVÁ VÁLCOVNA

NAŠI ZÁKAZNÍCI OCEŇUJÍ PŘEDEVŠÍM ŠPIČKOVOU 

KVALITU NAŠEHO VYSOKOUHLÍKATÉHO DRÁTU, 

KTERÝ OZNAČUJÍ JAKO NEJLEPŠÍ V EVROPĚ
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Technologie a výzkum

Technologie v Třineckých železárnách řídí hutní produkci od výroby tekuté oceli přes její válcování až po fi nalizaci výrobku a to 

prostřednictvím technologických předpisů a směrnic. Ty úzce navazují na výzkumnou a vývojovou činnost, popřípadě na inovaci 

technologie na základě potřeb zákazníků. V roce 2008 bylo takto do výroby zavedeno nebo inovováno 79 nových značek ocelí. 

Výrobní technologie a její náročnost úzce souvisí s kvalitou. Standardní zabezpečování a vyhodnocování kvality výroby je zajišťováno 

především prostřednictvím 12 nosných výrobních programů a dále porady o kvalitě (POK), obojí je úzce propojeno s rentabilitou 

a odezvou od nejvýznamnějších odběratelů.

V konvertorové ocelárně byl v roce 2008 zvládnut náběh dvou stanovišť mimopecního odsíření surového železa. Na blokovém kontilití 

byly zahájeny zkoušky nového licího formátu rozměru 300 × 385 mm, který je v současné době používán při výrobě kolejnicových značek 

oceli. Na elektroocelárně byla zahájena výroba kruhových ingotů pro Válcovny trub TŽ, především z ušlechtilých ocelí třídy 15. 

Ve válcovně předvalků a hrubých profi lů došlo k technologické stabilizaci výroby kolejnic, která v důsledku umožnila dosažení rekordní 

roční produkce. 

Po úspěšném zavedení řízeného válcování tyčí typu SBQ do výroby byla v kontijemné válcovně soustředěna pozornost na možnosti 

jejich navíjení do svitků. Nová investice Garretových navíječek umožnila této válcovně dosažení zvýšené úrovně fl exibility výrobků od 

betonářské oceli, přes profi lové oceli až po tyčovou ocel, včetně oceli ve dvoutunových svitcích. Součástí této investice je i nejmodernější 

technologie zrychleného a zpomaleného ochlazování svitků v rozsahu průměru oceli 16 – 50 mm. 

V rámci technologie válcování v kontidrátové válcovně došlo k rozšíření výroby hlavně vysokouhlíkových drátů (kordy a dráty pro 

předpjatý beton), šroubárenských vysokopevnostních drátů, ložiskových drátů a především drátů pro výrobu pružin. 

Na výrobu drátu v kontidrátové válcovně navazuje fi nalizace – sferoidizační žíhání v STC pecích až po povrchovou úpravu spojenou 

s egalizačním tažením drátu na lince STAKU. 

Činnost v oblasti technologie v TŽ nesouvisí jen s přímou výrobou na hutních agregátech, ale je úzce spjata s technologií fi nalizace 

třineckého polotovaru v dceřiných společnostech. 

V roce 2008 bylo řešeno celkem 57 technologicko-výzkumných projektů, z toho 42 technologicko-výzkumných projektů přešlo svým 

řešením z roku 2007. 

Bylo založeno 15 technologicko-výzkumných projektů:

–  Provedení měření emisí na hasicí věži během hašení koksu

–  Provedení kontinuálního měření koncentrace SO3 a O2 na chemické části provozu Koksovny 

–  Ověření použití výpočtu specifi cké spotřeby tepla pro koksování v podmínkách koksovny TŽ 

–  Řízené dochlazování kolejnic

–  Výzkum a vývoj moderních nástrojových ocelí pro nože na dřevo 

–  Vývoj, ověření a zavedení do výroby řízeného ochlazování kruhové oceli ve svitcích po předchozím řízeném válcování 

–  Zvýšení užitných vlastností ocelí určených pro výrobu vysokopevnostních řetězů

–  Výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin

–  Výzkum, vývoj a ověření nových technologií výroby 9 Cr ocelových trubek pro energetiku 

–  Výzkum, vývoj a ověření použití mikrovlnných technologií v hutním průmyslu

–  Mimopecní odsíření surového železa

–  Vývoj technologie snížení povrchových a středových vad na plynule litých sochorech

–  Vývoj a optimalizace výroby speciálních ocelí určených pro přídavný materiál ke svařování 

–  Vývoj a optimalizace účinnosti ochrany licího proudu při odlévání do kokil, vývoj a navržení technologie výroby ložiskové oceli 

s obsahem Ti do 20 ppm, včetně optimalizace metodiky stanovení obsahu Ti v TŽ

–  Vývoj a optimalizace technologie plynulého odlévání na ZPO 1
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Bylo ukončeno řešení 38 technologicko-výzkumných projektů:

–  Provedení měření emisí na hasicí věži během hašení koksu

–  Vývoj a zavedení technologie výroby oceli jakosti SBQ

–  36 podprojektů v rámci projektu FI-IM2/043 pod názvem: „Nové progresivní technologické postupy výroby ocelových výrobků“

Další významné výzkumné úkoly řešené v roce 2008:

–  Výzkum podmínek a tvorba modelu vzniku chemické nehomogenity, napěťových stavů a porušení materiálu při plynulém odlévání oceli

–  Vývoj a ověření nových technologických postupů pro výrobu ultračistých ložiskových ocelí určených pro automobilový a letecký průmysl

Tyto technologicko-výzkumné projekty byly řešeny dle programu Impuls, Tandem Ministerstva obchodu a průmyslu ČR se státní 

fi nanční podporou a formou vnitropodnikových projektů.

Životní prostedí

Ochrana ovzduší

Meziroční trend množství emisí do ovzduší je jednoznačně pozitivní.

Nejvýraznější podíl na tomto výsledku mají zdroje emisí na provoze Výroba železa a oceli, zejména spékací pásy aglomerací, 

konvertorová ocelárna a některé zdroje na vysokých pecích. Příznivý efekt měly i realizované investiční akce s dopadem na životní 

prostředí. Další příčinou nižších emisí byla i regulace výroby v závěru roku 2008.

Množství emisí TŽ vypuštěné do ovzduší v tunách za rok 2008 ve srovnání s rokem 2007

ROK TUHÉ L ÁTK Y ( T / ROK ) OXID SIŘIČIT Ý ( T / ROK ) OXIDY DUSÍKU ( T / ROK ) OXID UHELNAT Ý ( T / ROK ) OS TATNÍ EMISE ( T / ROK )

2007 1 132 2 170 1 563 73 337 174

2008 832 1 440 934 47 166 99

DRUHOTNÉ SUROVINY

V SOUČASNOSTI ZPRACOVÁVÁME VEŠKERÉ STRUSKY 

K VÝROBĚ CEMENTU A V SILNIČNÍCH STAVBÁCH; 

NAVÍC POSTUPNĚ TĚŽÍME STRUSKU Z HALDY, 

KTERÁ VZNIKALA V PRŮBĚHU CELÉ HISTORIE TŽ

18



Ochrana čistoty vod

Množství vypuštěných odpadních průmyslových vod do vodního toku Olše a míra znečištění těchto vod vykazuje za rok 2008 obdobné 

hodnoty jako v roce předcházejícím. Kvalita odpadních vod dosahuje dlouhodobě dobré úrovně s ohledem na plnění stanovených limitů 

povoleného znečištění.

V roce 2008 nebyl zaznamenán žádný havarijní únik závadných látek, který by způsobil zhoršení či ohrožení jakosti podzemních nebo 

povrchových vod.

Znečištění vypouštěné do vodního toku za rok 2008 ve srovnání s rokem 2007 (údaje týkající se areálu TŽ)

ROK MNOŽS T VÍ ODPADNÍ 

VODY [ M3/ ROK ]

NL – NEROZPUŠ TĚNÉ 

L ÁTK Y [ T / ROK ]

NEL – NEPOL ÁRNÍ 

E X TR AHOVAT. L ÁTK Y

[ T / ROK ]

R AS –ROZPUŠ TĚNÉ 

ANORGANICKÉ SOLI 

[ T / ROK ]

CHSKCR – CHEM. 

SPOTŘEBA K YSLÍKU 

[ T / ROK ]

FE CELK . –ŽELEZO 

CELKOVÉ [ T / ROK ]

2007 4 998 445 72 3,6 2 765 88 7,8

2008 5 004 735 68 4,9 2 623 106 7,3

Nakládání s odpady

V posledních létech má produkce odpadů v TŽ ustálený charakter bez výraznějších výkyvů, je v převážné míře závislá na objemu hutní 

výroby a osciluje nyní kolem 100 kg odpadů na tunu vyrobené oceli.

V roce 2008 bylo v TŽ vyprodukováno celkem 212 kt odpadů, což oproti roku 2007 představuje mírný nárůst, způsobený zejména 

množstvím odpadů vzniklých při realizaci investičních staveb (výkopové zeminy, stavební sutě), z důvodů prací při údržbě a opravách 

zařízení (podsypový materiál při výměně kolejových svršků) apod. 

Přehled množství odpadů uložených na skládce Neboranka

ULOŽENO ( T ) POPL ATEK

Rok Celkem TŽ Externí Kč Kč/t

2007 6 787 2 020 4 767 698 292 400

2008 3 222 1 768 1 454 951 444 400

AUTOMATIZACE A POHONY

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY DRŽÍ SVĚTOVÉ PRVENSTVÍ 

V ELEKTRIFIKACI POHONU VÁLCOVACÍ TRATĚ 

Z ROKU 
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Ekologické akce

V roce 2008 byly dokončeny či zahájeny realizace níže uvedených ekologických akcí (hrazeno z investičních prostředků a z fondu oprav, 

resp. provozních nákladů), např.:

–  rekonstrukce elektrických odlučovačů na aglomeraci č.1 (2006–2008)

–  rekonstrukce potrubí z vysoké pece č. 6 k odprášení skipových jam (2008)

–  rekonstrukce měření emisí ohřívačů větru vysokých pecí č. 4 a 6 (2008)

–  rekonstrukce sekundárního odprášení kyslíkové konvertorové ocelárny (2008–2011)

–  technická rekultivace skládky Neboranka (2008–2012)

–  odprášení na drtiči č.2 (2007–2008)

Z investičních fondů bylo v roce 2008 hrazeno na ekologické akce celkem 34,2 mil. Kč (mimo sanace a akce hrazené z provozních 

zdrojů).

Emise skleníkových plynů 

Množství emisí skleníkových plynů za rok 2007 bylo 2 661 643 tun, hodnota měrné emise byla 1,039 tun oxidu uhličitého na tunu surové 

oceli.

Množství emisí skleníkových plynů za rok 2008 je vyčísleno na 2 712 074 tun. To představuje meziroční zvýšení o 1,89 . Hlavní příčinou 

vyšších emisí je legislativou určené zpřesnění postupů monitorování, zejména postup stanovení emisních faktorů hutních plynů podle 

jejich chemického složení. Měrné emise oxidu uhličitého se zvýšily na 1,108 tun na tunu surové oceli.

Zamstnanci

V oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů byla v roce 2008 pozornost zaměřena na dosažení dlouhodobých cílů a záměrů, vyplývajících 

z personální strategie a politiky zakotvené v podnikatelském programu. Naplňování personální strategie a politiky vede k efektivnímu 

řešení generační obměny a personálního zajištění stávajících i budoucích projektů a procesů.

V souvislosti s těmito aspekty byl v průběhu roku 2008 dále rozvíjen proces sdílených služeb u vybraných personálních a účetních 

činností a proces agenturního zaměstnávání. Forma agenturního zaměstnávání byla využívána podle aktuálních potřeb.

Značná pozornost byla věnována výběru a přípravě personálních náhrad.

Postupná modernizace a ekologizace výrobního zařízení si vyžadovala kvalitativní změny ve struktuře profesí. Toto bylo zabezpečováno 

řízeným výběrem absolventů výučních oborů a středních škol, jak na nově vzniklá plánovaná místa, tak na místa uvolněná přirozenou 

fl uktuací. 

V průběhu roku byla udržena nízká fl uktuace a zajištěna stabilizace zaměstnanců v klíčových profesích. Ve spolupráci s vybranými 

personálními agenturami jsme získali nové odborně kvalifi kované zaměstnance, především absolventy škol s technickým zaměřením. 

K získávání požadovaného počtu technicky profi lovaných zaměstnanců byly využívány osvědčené metody personálního marketingu: 

spolupráce se školami všech typů, středisko nástupní praxe pro absolventy vysokých škol, webové stránky fi rmy v části Kariéra a cílené 

služby vybraných personálních agentur včetně Institutu trhu práce. Nově je rozvíjen model příhraniční spolupráce, jehož cílem je 

rozšířit spádovou oblast potencionálních nových zaměstnanců s technickým vzděláním.

Byl zahájen proces transformace Střední školy Třinec-Kanada na Soukromou střední školu Třinec, připravující odborníky pro 

zaměstnání s ohledem na potřeby skupiny TŽ–MS.

Vzděláváním zaměstnanců bylo dosaženo dalšího rozvoje a zvýšení intelektuálního kapitálu společnosti. Kvalifi kační požadavky byly 

plněny téměř na 70  u všech zaměstnanců, meziroční zvýšení činilo 5 . Vzdělávání bylo kromě profesní přípravy zaměřeno zejména 

na školení zaměstnanců vyplývající z normy ISO/TS 16949, manažerskou přípravu, přípravu v oblasti jazykových znalostí. 

Péče o zdraví zaměstnanců byla prohlubována prostřednictvím aktivit v rámci programu zdraví, jako jsou rekondičně-rehabilitační 

pobyty v léčebných lázních, tematické programy pro vybrané skupiny zaměstnanců (Zdravá záda, Zvládání stresu), skupinová poradna 

pro odvykání kouření, kurz snižování nadváhy, protichřipková opatření – očkování, vitaminy, dny zdraví na provozech.
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Míra spokojenosti zaměstnanců odráží úroveň aktivit fi rmy spojených s vedením lidí a jejím řízením. Z pravidelného měření 

spokojenosti zaměstnanců vyplývá pozitivní trend a dosažený výsledek v roce 2008 je nejlepší za desetileté sledované období.

Důsledné uplatňování politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci trvale vede k příznivému vývoji pracovní úrazovosti. Počet úrazů 

s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny se v roce 2008 snížil na 12, což je další historické minimum. Hodnota četnosti pracovních 

úrazů na 100 zaměstnanců poklesla na 0,22. Četnost pracovních úrazů na 1 milion odpracovaných hodin dosáhla v roce 2008 hodnoty 

1,34. Tyto výsledky řadí třineckou huť na přední místo mezi světovými výrobci oceli.

V roce 2008 byla motivace zaměstnanců zaměřena na splnění a překročení ukazatelů plánu výroby, dodržení požadované kvality 

a realizaci ekologických a investičních akcí. Změny v oblasti systému hodnocení zaměstnanců umožnily diferenciaci mezd za účelem 

zvýšení hmotné zainteresovanosti. 

Plněním ustanovení podnikové kolektivní smlouvy (PKS) a navazujícího Sociálního kodexu byl zabezpečen sociální smír a umožněno 

udržení vysokého standardu v oblasti poskytování zaměstnaneckých výhod. 

Závěrem roku byla personální práce ovlivněna nepravidelným provozováním výrobních agregátů z titulu hospodářské krize. 

V souvislosti s tím se začala připravovat preventivní opatření v oblasti personální strategie.

V roce 2008 se zvýšil průměrný přepočtený evidenční stav o 111 zaměstnanců a dosáhl počtu 5 539 zaměstnanců. Ke zvýšení došlo 

z důvodu ekologizace vybraných agregátů (odprášení spalin aglomerace), realizace akcí technického rozvoje (mimopecní odsíření 

surového železa) a převodu klíčových činností z nákupu služeb a agentur práce do kmenového stavu TŽ. Současně byla zabezpečována 

i generační obměna.

KOKSOVNA

OD ROKU  VYROBILY KOKSOVNY V TŘINCI 

 MILIONŮ TUN KOKSU
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Průměrný roční evidenční přepočtený stav zaměstnanců dle kategorií činností

K ATEGORIE ČINNOSTI 2006 2007 2008

osob % osob % osob %

Hutní výroba celkem 2084 38,47 2104 38,76 2152 38,85

Z toho:

– koksochemická výroba 275 5,08 276 5,08 276 4,98

– vysokopecní výroba a příprava vsázky 419 7,73 419 7,72 421 7,60

– výroba oceli 469 8,66 469 8,64 493 8,90

– výroba válcovaného materiálu 921 17,00 940 17,32 962 17,37

Strojírenská výroba 47 0,87 49 0,90 49 0,88

Energetika 59 1,09 58 1,07 58 1,05

Doprava 600 11,08 601 11,07 592 10,69

Opravy a údržba 902 16,65 934 17,21 942 17,01

Řídicí činnosti 312 5,76 314 5,78 315 5,69

Správní činnosti 604 11,15 603 11,11 650 11,73

Technický vývoj a projekční činnosti 433 7,99 396 7,30 414 7,47

Služby a ostatní činnosti 376 6,94 369 6,80 367 6,63

Celkem TŽ 5417 100,00 5428 100,00 5539 100,00

Zabezpečení a dosažení cílů personální strategie zakotvené v Podnikatelském programu bude v následujícím období vyžadovat 

zejména:

–  uplatňování politiky diferenciace mezd a rozvoj motivačních systémů s cílem dosažení většího ztotožnění individuálních zájmů 

jednotlivců s podnikovými cíli a dosažení stabilizace klíčových zaměstnanců

–  prohlubování efektivnosti zavedených sdílených služeb ve vybraných personálních a účetních činnostech

–  plnění ustanovení PKS a sociálního kodexu pro udržení dlouhodobého sociálního smíru

–  zvyšování kvalifi kace zaměstnanců v souladu s rozvojem nových technologií a zaváděním nových výrobků a výrobkových řetězců

–  dokončení transformace Střední školy Třinec-Kanada na Soukromou střední školu Třinec s cílem zahájení výuky od 1. 9. 2009

–  udržení stávajících klíčových profesí

–  doplňování stavu zaměstnanců absolventy škol z trhu práce a příhraničních oblastí

–  zajištění potřeby nových odborných profesí, které bude nutno řešit řízeným výběrem vhodných absolventů vysokých škol do Střediska 

nástupní praxe

–  zajištění spolupráce se školami

–  dosažení vyššího stupně ztotožnění individuálních zájmů jednotlivců s vytyčenými podnikovými cíli

–  zajištění potřeby odborně, především technicky připravených zaměstnanců osvědčenými metodami a modely personálního 

marketingu

–  zdůrazňování dlouhodobé perspektivy studia technických oborů a možnosti uplatnění absolventů těchto oborů ve skupině TŽ–MS 

s odvoláním se na naši misi „Společně pro příští generace“

Systém ízení

Strategický model řízení TŽ je tvořen systémem ukazatelů pro řízení výkonnosti „Balanced scorecard“ (BSC) a systémem reportingů, 

který poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu k vymezení a kontrole plnění strategických cílů.

Pro efektivní naplňování strategických cílů jsou v systému řízení TŽ používány tři základní nástroje – řízení organizační struktury 

(organizování), procesní řízení a projektové řízení.

Informační základnou TŽ je systém SAP, na jehož platformě došlo k automatizaci řízení v oblastech BSC, reportingu a řízení investic. 

Zavedením systému APS je dosaženo optimálního plánování výroby a garance množství a termínů dodávek.

V průběhu roku 2008 byla do integrovaného systému řízení jakosti (QMS) a environmentálního systému řízení (EMS) zavedena pravidla 

procesního řízení. Další podstatnou změnou systému řízení bylo zavedení systému jakosti dle normy ISO/TS 16949, čímž byla zajištěna 

kontinuita kvalifi kace TŽ jako dodavatele dlouhých válcovaných výrobků do automobilového průmyslu.

TŽ se svými majetkovými podíly účastní ve 27 společnostech, ať už s rozhodujícím, podstatným nebo menšinovým vlivem. Většina 

dceřiných společností TŽ je orientována na činnosti přímo nebo zprostředkovaně související s podnikáním v oboru hutnictví a toto 

zaměření odpovídá dlouhodobé podnikatelské strategii TŽ. 
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Řízení kapitálových účastí TŽ je zajišťováno prostřednictvím zástupců ve správních orgánech těchto společností a zaměřuje se zejména 

na tvorbu strategických cílů, koordinaci podnikatelských záměrů, tvorbu investiční, fi nanční a obchodní strategie, a sjednocování 

hlavních procesů. Cílem řízení všech subjektů ve skupině TŽ je zvyšování jejich hodnoty, jejich přínos pro skupinu je pravidelně 

kontrolován a vyhodnocován formou rozborů a reportingů.

Finanní situace

V roce 2008 bylo hospodaření TŽ v závěru roku významně ovlivněno nastupující hospodářskou krizí a s tím spojeným dramatickým 

poklesem poptávky po válcovaných výrobcích i jejich cen a z toho vyplývající nucenou regulací výroby.

Zejména díky úspěšnému vývoji v prvních třech čtvrtletích roku 2008 se podařilo dosáhnout příznivého výsledku hospodaření před 

zdaněním ve výši 1 517 mil. Kč (ve srovnání s rokem 2007 nižší o 3 007 mil. Kč, resp. nižší o 1 897 mil. Kč ve srovnání s rokem 2006) .

V oblasti výroby dochází meziročně k poklesu produkce surového železa (o 91 kt) i surové oceli (o 115 kt), oproti roku 2006 pak k poklesu 

o 50 kt (surové železo) o 68 kt (surová ocel). Tento propad byl zapříčiněn negativním vývojem komerční situace v posledním čtvrtletí 

roku 2008.

Výkony dosáhly úrovně 38 242 mil. Kč ( 36 147 mil.Kč v roce 2007 a 32 361 mil. Kč v roce 2006), což znamená jejich nárůst oproti roku 

2007 o 2 095 mil. Kč (resp. o 5 881 mil. Kč oproti roku 2006). K nárůstu oproti roku 2007 došlo zejména díky vyšším tržbám za prodej 

válcovaného zboží a oceli (+1 415 mil.Kč), a to vlivem ceny (+1 182 Kč/t), negativně působila výše realizovaného objemu (−91 kt). Na 

meziroční růst výkonů mělo vliv taktéž přecenění zásob vlastní výroby. 

VÁLCOVNA HRUBÝCH PROFILŮ

VÝROBA KOLEJNIC V TŘINCI MÁ TRADICI DLOUHOU 

VÍCE NEŽ  LET

170 let
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Vývoj celkových tržeb v posledních třech letech

UK A Z ATEL ( V T IS. KČ ) 2006 2007 2008

Válcované zboží včetně oceli 30 225 304 33 997 255 35 412 197

Ostatní výrobky 1 099 176 1 176 640 1 288 467

Tržby za prodej vlastních výrobků 31 324 480 35 173 895 36 700 664

Tržby za prodej služeb 350 188 372 764 384 187

Tržby za prodej zboží 781 5 969 10 217

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 31 675 449 35 552 628 37 095 068

Výkonová spotřeba byla meziročně překročena o 4 123 mil. Kč (resp. překročena o 6 173 mil. Kč oproti roku 2006). Nejvýznamnější vliv 

na její meziroční překročení měla spotřeba surovin, kde se projevily vyšší ceny rozhodujících komodit.

Vlivem zejména rychlejšího růstu cen vstupních surovin ve srovnání s realizačními cenami a vlivem propadu zakázek v závěru roku 

byla přidaná hodnota meziročně nižší o 2 028 mil. Kč a dosáhla výše 5 939 mil. Kč. Produktivita práce z přidané hodnoty na jednoho 

zaměstnance činila 1 072 tis. Kč.

Provozní výsledek hospodaření dosáhl výše 1 377 mil. Kč, což představuje snížení oproti loňské skutečnosti o 2 995 mil. Kč (vůči roku 

2006 pak o 1 618 mil. Kč). 

Hospodářský výsledek z fi nančních operací dosáhl 140 mil. Kč a byl kladně ovlivněn především dividendami přijatými z dceřiných 

společností.

Struktura nákladů v roce 2008

K 31.12.2008 vykázala naše společnost aktiva v celkové výši 24 724 mil. Kč, což je o 381 mil. Kč více než k 31.12.2007 (resp. o 1 825 mil. Kč 

oproti roku 2006). Na tomto zvýšení se podílel nárůst dlouhodobého majetku o 1 045 mil. Kč, resp. o 1 157 mil. Kč, oběžná aktiva včetně 

časového rozlišení poklesla o 664 mil. Kč, resp. vzrostla proti roku 2006 o 668 mil. Kč.

V roce 2008 došlo ke zvýšení dlouhodobého fi nančního majetku v souvislosti s nákupem podílů ve společnostech Šroubárna Kyjov, D5, 

vkladem do společnosti Moravia Security a nepeněžním vkladem ve Strojírnách Třinec.

Ke zvýšení stavu zásob od počátku roku došlo především vlivem nárůstu stavu zásob materiálu, nedokončené výroby a polotovarů 

v důsledku růstu cen vstupních surovin i fyzickým navýšením skladů (zejména rudy, uhlí, koks).

Snížení krátkodobých pohledávek souvisí zejména s poklesem obchodních pohledávek.

V oblasti pasív se dlouhodobě daří zlepšovat strukturu vlastních a cizích zdrojů ve prospěch zdrojů vlastních. Podíl vlastních zdrojů 

na celkových zdrojích společnosti vzrostl meziročně o 3,7  na 77,7  (resp. o 6,1  oproti roku 2006) díky dosaženému výsledku 

hospodaření.

Cizí zdroje poklesly o 817 mil. Kč (resp. se snížily oproti roku 2006 o 980 mil. Kč), přičemž došlo ke snížení bankovních úvěrů, rezerv 

i závazků.

  ENERGIE

  OSOBNÍ NÁKL ADY

  SLUŽBY

  OS TAT NÍ NÁKL ADY

  F INANČNÍ NÁKL ADY

  ODPISY

  MATERIÁLOVÉ NÁKL ADY

6 %

7 %

7 %

7 %

1 %

3 %
69 %

ce 2008 6 %6 %

7 %7 %

7 %%

77 %

1 %%

33 %
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Strategické zámry

Vývoj na trhu oceli jakož i ostatních segmentů průmyslu doznal ve čtvrtém kvartálu roku 2008 výrazného obratu v souvislosti 

s počínající hospodářskou krizí. Výrazný pokles poptávky konce roku způsobený značnou nejistotou budoucího vývoje nutí společnosti 

k větší opatrnosti a přijímání úsporných opatření. Na druhé straně si však žádá aktivnější spolupráci se zákazníky a nalézání nových 

oborů uplatnění svých výrobků. Následující období bude pro mnohé znamenat především zajištění solventnosti společnosti.

Udržování integrovaných hutí je investičně velmi náročné. Cílem TŽ proto v příštím období bude vyvážení potřeb obnovy zařízení, 

jejich ekologizace a modernizace s ohledem na fi nanční možnosti. 

Mezi strategické projekty, které významnou měrou ovlivní budoucnost Třineckých železáren, patří:

–  Modernizace koksárenských baterií

–  Modernizace válcovny předvalků a hrubých profi lů

–  Modernizace kontidrátové tratě

–  Modernizace blokového zařízení plynulého odlévání

–  Rekonstrukce odprášení a generální oprava s modernizací plynočistírny kyslíkové konvertorové ocelárny

Návrh na rozdlení zisku

V roce 2008 vytvořily TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. čistý zisk po zdanění ve výši 1 204 420 tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhuje 

jeho následující rozdělení:

Příděl do rezervního fondu 60 221 tis. Kč

Nerozdělený zisk minulých let 1 144 199 tis. Kč

KONTIJEMNÁ VÁLCOVNA

VÝROBNÍ PORTFOLIO KONTIJEMNÉ VÁLCOVNY SE 

V POSLEDNÍCH LETECH MĚNÍ SMĚREM K PRODUKTŮM 

S VYŠŠÍ UŽITNOU HODNOTOU, KTERÉ NALÉZAJÍ UPLATNĚNÍ 

PŘEDEVŠÍM V AUTOMOBILOVÉM A STROJÍRENSKÉM PRŮMYSLU

170 let
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Zpráva dozorí rady

Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda podnikatelské aktivity jsou uskutečňovány v souladu s platnou legislativou, stanovami 

společnosti i usneseními valné hromady a dozorčí rady. V průběhu kalendářního roku 2008 ji představenstvo informovalo o aktuální 

hospodářské situaci společnosti i o plnění podnikatelského programu.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala klíčovými strategickými záměry a projekty, které svou závažností a charakterem patří 

do její rozhodovací kompetence s důrazem na naplňování naší dlouhodobé podnikatelské strategie.

Na svém zasedání dne 27.4.2009 přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku i řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti 

za rok 2008, návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2008 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku. 

Na základě ověření řádné účetní závěrky i řádné konsolidované účetní závěrky ke dni 31.12.2008 auditory Deloitte, s.r.o. a jejich výroků, 

které jsou bez výhrad, doporučuje dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty ke schválení valnou hromadou akcionářů společnosti 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Dozorčí rada také přezkoumala zprávu o vztazích za účetní období 2008 a s přihlédnutím k výroku auditorů Delloitte Audit s.r.o., 

konstatovala, že tato byla zpracována v souladu s obchodním zákoníkem a skutečným stavem vztahů mezi propojenými osobami.

 Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.

 předseda dozorčí rady

9.
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Výrok auditora k výroní zpráv10.
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Finanní ást I. – úetní závrka

Úetní závrka k 31. Prosinci 2008

Název společnosti: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Sídlo: Průmyslová ,   Třinec-Staré Město

Právní forma: akciová společnost

IČ: 

Součásti účetní závěrky:

• Rozvaha

• Výkaz zisku a ztráty

• Přehled o změnách vlastního kapitálu

• Přehled o peněžních tocích

• Příloha

Úetní závrka byla sestavena dne 9. bezna 2009. 

Statutární orgán účetní jednotky Podpis

Ing. Jiří Cieńciała, CSc. 

Předseda představenstva

Ing. Jaroslava Ciahotná

První místopředseda představenstva

11.
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (údaje v tis. Kč)

 

 

 

 

..  ..  ..

brutto korekce netto netto netto

  AKTIVA CELKEM    –           

B. Dlouhodobý majetek    –           

I. Dlouhodobý nehmotný majetek   –       

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   –    

3. Software   –       

4. Ocenitelná práva   –      

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek      

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek       

II. Dlouhodobý hmotný majetek    –           

1. Pozemky         

2. Stavby    –           

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    –           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek         

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   –       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek         

III. Dlouhodobý fi nanční majetek    –          

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách    –          

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   –       

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek         

6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek   –     

C. Oběžná aktiva    –           

I. Zásoby    –           

1. Materiál    –          

2. Nedokončená výroba a polotovary    –          

3. Výrobky    –          

5. Zboží        

6. Poskytnuté zálohy na zásoby       

II. Dlouhodobé pohledávky         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy     

7. Jiné pohledávky         

III. Krátkodobé pohledávky    –          

1. Pohledávky z obchodních vztahů    –          

6. Stát – daňové pohledávky        

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy         

8. Dohadné účty aktivní         

9. Jiné pohledávky   –       

IV. Krátkodobý fi nanční majetek             

1. Peníze          

2. Účty v bankách          

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly            

D.I. Časové rozlišení         

1. Náklady příštích období         

2. Komplexní náklady příštích období         

3. Příjmy příštích období     
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 (údaje v tis. Kč)

     ..  ..  ..

  PASIVA CELKEM         

A. Vlastní kapitál         

I. Základní kapitál         

1. Základní kapitál         

II. Kapitálové fondy      

2. Ostatní kapitálové fondy      

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků – – –

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku         

1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond      

2. Statutární a ostatní fondy         

IV. Výsledek hospodaření minulých let         

1. Nerozdělený zisk minulých let         

V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/–)         

B. Cizí zdroje         

I. Rezervy      

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů      

4. Ostatní rezervy      

II. Dlouhodobé závazky      

1. Závazky z obchodních vztahů      

5. Dlouhodobé přijaté zálohy    

7. Dlouhodobé směnky k úhradě    

9. Jiné závazky    

10. Odložený daňový závazek      

III. Krátkodobé závazky         

1. Závazky z obchodních vztahů         

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení      

5. Závazky k zaměstnancům      

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění      

7. Stát – daňové závazky a dotace      

8. Krátkodobé přijaté zálohy    

10. Dohadné účty pasivní      

11. Jiné závazky      

IV. Bankovní úvěry a výpomoci         

1. Bankovní úvěry dlouhodobé        

2. Krátkodobé bankovní úvěry      

C.I. Časové rozlišení      

1. Výdaje příštích období      

2. Výnosy příštích období   
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (údaje v tis. Kč)

    Období do .. Období do .. Období do ..

I. Tržby za prodej zboží     

A. Náklady vynaložené na prodané zboží     

 + Obchodní marže   

II. Výkony         

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb         

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti      

3. Aktivace      

B. Výkonová spotřeba         

1. Spotřeba materiálu a energie         

2. Služby         

 + Přidaná hodnota         

C. Osobní náklady         

1. Mzdové náklady         

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva      

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění      

4. Sociální náklady      

D. Daně a poplatky      

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku        

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu      

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku      

2. Tržby z prodeje materiálu      

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu      

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku      

2. Prodaný materiál      

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období

  –  – 

IV. Ostatní provozní výnosy        

H. Ostatní provozní náklady        

* Provozní výsledek hospodaření         

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     

J. Prodané cenné papíry a podíly     

VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku      

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách 

pod podstatným vlivem

     

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti –  –  – 

X. Výnosové úroky      

N. Nákladové úroky      

XI. Ostatní fi nanční výnosy      

O. Ostatní fi nanční náklady      

* Finanční výsledek hospodaření      

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost      

1. – splatná      

2. – odložená –  –   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost         

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)         

**** Výsledek hospodaření před zdaněním         
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (údaje v tis. Kč)

  Základní 

kapitál

Kapitálové 

fondy

Zákonný 

rezervní 

fond

Statutární 

a ostatní fondy 

Nerozd. zisk 

min. let

Výsledek 

hosp. běžného 

účetního 

období 

VLASTNÍ 

KAPITÁL 

CELKEM

Stav k ..                   

Zisk běžného období           

Rozdělení zisku minulých let         –   

Dividendy      –  – 

Změna ocenění cenných papírů  –     –

Platby ze sociálního fondu    –    – 

Stav k ..                   

Zisk běžného období           

Rozdělení zisku minulých let        –  

Dividendy      –   –  

Platby ze sociálního fondu    –   –

Ostatní     –  

Stav k ..                   

Zisk běžného období           

Rozdělení zisku minulých let         –   

Změna ocenění cenných papírů       

Ostatní    –   

Stav k ..                   
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW (údaje v tis. Kč)

 

 

 

 
období do 

..

období do 

..

období do 

..

P. Počáteční stav peněžních prostředků        

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním         

A.1. Úpravy o nepeněžní operace       

A.1.1. Odpisy stálých aktiv        

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a komplexních nákladů příštích období   –  – 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv –    – 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku –  –  – 

A.1.5. Nákladové a výnosové úroky      

A.1.6 Opravy o ostatní nepeněžní operace     – 

A* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu         

A.2. Změna stavu pracovního kapitálu –    – 

A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv      

A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv     – 

A.2.3. Změna stavu zásob –   –  – 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku      

A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami         

A.3. Vyplacené úroky –  –  – 

A.4. Přijaté úroky      

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost –  –  – 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy     

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku      

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti         

  Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv –   –   –  

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv      

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti –   –   – 

  Peněžní toky z fi nančních činností

C.1. Změna stavu závazků z fi nancování –  –  – 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu –  –   – 

C.2.5. Výdaje z kapitálových fondů  – – 

C.2.6. Vyplacené dividendy –  –   – 

C.*** Čistý peněžní tok z fi nanční činnosti –  –   –  

F. Čistá změna peněžních prostředků –       

R. Konečný stav peněžních prostředků         



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika spolenosti

TŘ INECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dále jen „společnost“) byly založeny Fondem národního majetku České republiky na základě zakladatelské listiny jako ak-

ciová společnost se sídlem v Třinci, Česká republika a vznikly zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 21.3.1991. Hlavním před-

mětem činnosti společnosti je hutní výroba s uzavřeným hutním cyklem. Kromě výroby koksu, surového železa a oceli jsou hlavním produktem společ-

nosti výrobky válcoven, tj. bloky, bramy, sochory, drát, betonářská ocel, jemné, střední a hrubé profi ly. Ve výrobě kolejnic zaujímá společnost výhradní po-

stavení v České republice.

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

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

Fyzické a právnické osoby, které vykonávají podstatný nebo rozhodující vliv ve  společnosti, výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář Výše vkladů v procentech

MORAVIA STEEL a.s. , 

Ostatní , 

Celkem , 

1.2. Zmny a dodatky v obchodním rejstíku v uplynulém úetním období

Během účetního období 2008 byla v obchodním rejstříku zapsána změna ve složení dozorčí rady společnosti (viz kapitola 1.5.). 

1.3. Organizaní struktura spolenosti

Základní řídící orgány společnosti tvoří:

– valná hromada,

– dozorčí rada,

– představenstvo,

– generální ředitel s managementem.

Základní organizační schéma společnosti k 31.12.2008:

V průběhu roku 2008 nedošlo k žádným významným organizačním změnám.
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VÁLCOVNA DRÁTŮ 

A JEMNÝCH PROFILŮ

VÁLCOVNA PŘEDV. 

A HRUB. PROFILŮ

VÝROBA ŽELEZA 

A OCELI

ŘEDITEL PRO PERSONAL. 

A ADMINISTR.
FINANČNÍ ŘEDITEL VÝROBNÍ ŘEDITEL TECHNICKÝ ŘEDITEL

PŘEDSTAVITEL VED. 

PRO SJ A EMS

VÝPRAVNYKOKSOCHEMICKÁ VÝROBA

PERSONÁLNÍ PRÁCE 

A ODMĚŇOVÁNÍ

PRÁVNÍ ODBOR

KONTROLA

HASIČSKÝ 

ZÁCHRANNÝ SBOR

SPRÁVA MAJETKU

TISKOVÝ MLUVČÍ TŽ, a.s.

SEKRETARIÁT GR 

A VNĚJŠÍ VZTAHY

STRATEGIE TŽ, a.s.

MARKETING

CONTROLLING

FINANCOVÁNÍ

ÚČETNICTVÍ

ROZVOJ A INVESTICE

ŘÍZENÍ DSP

INFORMATIKA 

A TELEKOMUNIKACE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ 

VÝROBY

NÁMĚSTEK VR

ZABEZPEČENÍ ÚDRŽEB

TECHNOLOGIE 

A VÝZKUM

ZABEZPEČENÍ JAKOSTI

ZKUŠEBNY 

A LABORATOŘE

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVA DRUHOTNÉ SUROVINY UNIVERZÁLNÍ TRAŤ

QP

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

PŘEDSTAVENSTVO

VÝBORY DR

DOZORČÍ RADA

VALNÁ HROMADA

ŘEDITEL PRO 

VNITŘNÍ AUDIT
AR

VLVJVHVOVK

PR

PP

PK

PJ

PH

PB

GMt

GS

GA

GG

FR

FC

FF

FU

IV

IK

IF

IR

IL

VP

VRn

VR

VY

TN

TJ

TZ

TR

VI VD VS VB

INVESTIČNÍ ŘEDITEL
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1.4. Identifikace skupiny

Společnost je součástí skupiny podniků MORAVIA STEEL a.s. Společnost MORAVIA STEEL a.s. je ovládaná společností FINITRADING, a.s. a R.F.G., 

a.s., které jednají ve shodě.

1.5. Pedstavenstvo a dozorí rada k 31.12.2008

Funkce Jméno

Představenstvo Předseda Ing. Jiří Cienciala, CSc.

první místopředseda Ing. Jaroslava Ciahotná

druhý místopředseda Ing. Jan Czudek

Člen Ing. Jan Lasota

Člen Ing. Česlav Marek

Člen Ing. Petr Matuszek

Dozorčí rada Předseda Ing.Tomáš Chrenek, Ph.D.

první místopředseda Ing. Ján Moder

druhý místopředseda Dr. Hanns Kurt Zöllner

Člen František Ligocki

Člen Ing. Evžen Balko

Člen Ing. Roman Mitręga, MBA

Člen Vladislav Heczko

Člen Ing. Jozef Blaško, Ph.D.

Člen Pablo Alarcón Espinosa

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v dozorčí radě společnosti:

Dozorčí rada:

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Člen Ing. Oldřich Cieslar Ing. Roman Mitręga, MBA ..

Člen Jiří Stašák Vladislav Heczko ..

Dne 21.1.2009 byla zapsána v obchodním rejstříku změna jména předsedy představenstva společnosti z Ing. Jiří Cienciala, CSc. na Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

2. Úetní metody a obecné úetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislos-

ti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

2.1. Úetní období

Výkazy společnosti k datu 31.12.2008 jsou připraveny takto:

− Rozvaha obsahuje srovnatelné údaje k 31.12.2007 a k 31.12.2006.

− Výkaz zisku a ztráty obsahuje srovnatelné údaje za období do 31.12.2007 a 31.12.2006.

− Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje srovnatelné údaje k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006, resp. k 31.12.2005.

− Přehled o peněžních tocích obsahuje srovnatelné údaje k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006. 
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3. Pehled významných úetních pravidel a postup

3.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden 

rok. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek (jako software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), jehož ocenění je 

vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo-

řeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé ná-

klady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho roku.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlast-

ní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, majetek nově zjištěný v účetnictví, např. inventarizační přebytky (účtuje se 

souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle 

společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

Reprodukční cenou se oceňuje rovněž dlouhodobý hmotný majetek, jehož původní pořizovací cena byla vyšší než 1 mil. Kč, a byl pořízen formou fi nanč-

ního pronájmu. Tento majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou a je zaveden do evidence jako plně odepsaný. Reprodukční pořizovací cena je sta-

novena znalcem nebo odhadem dle interních předpisů společnosti.

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 40 000 Kč a nižší a nehmotný majetek s dobou použitelnosti del-

ší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 60 000 Kč a nižší není považován za dlouhodobý majetek. O takovém majetku se účtuje jako o zásobách a jeho 

vydání do používání je vykazováno ve výkazu zisku a ztráty jako Spotřeba materiálu a energie. Nehmotný majetek s cenou pořízení 60 000 Kč a nižší je při 

pořízení vykazován v nákladech jako Služby. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobé-

ho majetku.

Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti společnosti, pokud jsou určeny k obchodování s nimi, resp. k opakovanému prodeji jsou vykazovány 

v rozvaze jako Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti. Výsledky této činnosti určené pro vlastní potřebu společnosti nejsou z účetního hledis-

ka klasifi kovány jako dlouhodobý nehmotný majetek a jsou evidovány v podrozvahové evidenci v ocenění vlastních nákladů.

O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku, oceňovaném pořizovací cenou, pří-

padně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. O „spotřebě povolenek“ se účtuje minimálně k datu účetní závěrky v závislosti na emisích 

účetní jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která nesnižuje ocenění dlouhodobého ne-

hmotného majetku. Tato „dotace“ se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, v jaké jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do ná-

kladů. Prodej povolenek se vykazuje v Tržbách z prodeje dlouhodobého majetku. 

K datu účetní závěrky se povolenky oceňují podle kurzu na burze EUROPEAN ENERGY EXCHANGE. Snížení hodnoty ocenění bezúplatně nabytých 

povolenek k datu účetní závěrky se vykáže v rozvaze v řádcích Jiný dlouhodobý nehmotný majetek a Stát – daňové závazky a dotace, v opačném přípa-

dě přecenění emisních povolenek společnost neprovádí. U chybějícího počtu povolenek k datu účetní závěrky vytváří společnost rezervu, která se vykáže 

v Ostatních rezervách a Změně stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. V následujícím účetním ob-

dobí, kdy jsou chybějící povolenky nakoupeny, rozpustí se rezerva na nákup povolenek.

Účetní odpisy

Pořizovací cena dlouhodobého majetku s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odpisována lineárně po dobu odpisování uvedenou níže:

Kategorie majetku Doba odpisování v letech

Stavby  – 

Stroje a zařízení  – 

Dopravní prostředky  – 

Inventář  – 

Software  – 

Doba odpisování dlouhodobého majetku je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti majetku s přihlédnutím k provozním podmínkám.

Pokud společnost na základě inventury zjistí, že se předpokládaná životnost změnila, upraví dobu odepisování majetku.

Převážná část budov a staveb je odpisována 45 – 60 let. Kratší dobu odpisování mají dočasné stavby a stavby s kratší životností (osvětlení, oplocení, roz-

vody energií, potrubí apod.). Stavby s delší dobou odpisování než 60 let představují stavby s vysokou životností, jako jsou železniční a silniční mosty, do-

pravníkové tunely, výrobní a administrativní budovy.

Převážná část strojů a zařízení je odpisována 15 – 25 let. Kratší dobu odpisování mají zejména prostředky výpočetní techniky, řídicí systémy, přístroje 

apod., delší doba odpisování je použita jen výjimečně u zařízení aglomerací.

Předměty z drahých kovů pořízené do 1.1.2002 jsou odpisovány dle skutečného hmotnostního úbytku. 

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prode-

je a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
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Způsob tvorby opravných položek

Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku je tvořena v případě, že účetní hodnota je vyšší než hodnota z užívání, která je stanovena jako sou-

časná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků, u nichž se očekává, že vzniknou z užívání dlouhodobého majetku, popř. z očekávaných výno-

sů ze zamýšleného prodeje.

Snížení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke 

ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hod-

noty. 

3.2. Dlouhodobý finanní majetek

Dlouhodobým fi nančním majetkem se rozumí zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlouhodobé termínované vklady. 

Ocenění

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související 

s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Finanční majetek pořízený před 1.1.2002 je oceněn cenou pořízení.

K datu účetní závěrky jsou:

Majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky k majetkovým účastem. 

Realizovatelné cenné papíry jsou oceňovány v souladu s ustanovením zákona o účetnictví (§ 27) reálnou hodnotou, která je stanovena na úrovni tržní 

hodnoty nebo kvalifi kovaným odhadem. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, použije se k ocenění pořizovací cena. 

U realizovatelných cenných papírů je změna jejich reálné hodnoty k datu účetní závěrky je vykázána v rozvaze v řádcích Ostatní dlouhodobé cenné pa-

píry a podíly a Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Z oceňovacího rozdílu z přecenění, v případě zvýšení hodnot realizovatelných cenných 

papírů, je vypočtena odložená daň, která je vykázána v řádcích Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a Odložený daňový závazek. 

Při prodeji či jiném úbytku jsou cenné papíry stejného druhu oceňovány na základě váženého průměru pořizovacích cen.

Podíly ve společnostech, jejichž fi nanční a provozní procesy společnost může určovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti jsou klasifi kovány jako Po-

díly v ovládaných a řízených osobách. 

Podíly ve společnostech, jejichž fi nanční a provozní procesy společnost může významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti jsou klasifi -

kovány jako Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.

Způsob tvorby opravných položek k majetkovým účastem

Opravné položky se vytvářejí v případě rizika, že reálná hodnota dlouhodobého fi nančního majetku je nižší, než jeho účetní hodnota. 

Společnost vychází při tvorbě opravných položek u cenných papírů, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, z podrobné znalosti dané společnosti, je-

jích výsledků hospodaření s přihlédnutím k podílu na vlastním kapitálu této společnosti.

3.3. Krátkodobý finanní majetek

Krátkodobý fi nanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech, krátkodobé dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku a ostatní realizo-

vatelné cenné papíry.

Krátkodobý fi nanční majetek se při nákupu oceňuje pořizovací cenou.

3.4. Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, 

dopravné a skladovací poplatky při dopravě, provize a pojistné.

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují úplnými vlastními náklady provozu podle kalkulačního vzorce na základě ročních plánovaných kalkulací. 

Ceny jsou stanoveny na základě ročního fi nančního plánu.

Přecenění zásob vlastní výroby se provádí vždy k 1.1. běžného roku ve vazbě na kalkulace stanovené na základě schváleného fi nančního plánu. 

V průběhu účetního období se provádí analýza ocenění zásob vlastní výroby, a to porovnáním ocenění vlastních nákladů podle plánovaných (plánové 

kalkulace) a skutečných nákladů. Pokud je rozdíl v ocenění dle skutečných vlastních nákladů vyšší než ocenění podle plánovaných vlastních nákladů, pak 

se rozdíl z přecenění zásob vlastní výroby promítne ve fi nančním účetnictví pouze na účtech hlavní knihy, a to Změna stavu zásob vlastní činnosti se sou-

vztažným zápisem na účtech Zásob vlastní výroby. V opačném případě (tj. rozdíl v ocenění dle plánovaných vlastních nákladů je vyšší než ocenění dle sku-

tečných vlastních nákladů) se přecenění zásob neprovádí a rozdíl se proúčtuje jako tvorba opravné položky k zásobám vlastní výroby. 

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky u materiálových zásob jsou tvořeny u položek, jejichž obrátkovost je malá nebo žádná a jejichž možnost zpracování je velmi nízká, avšak 

po jejich individuálním posouzení. 

U zásob hotových výrobků a polotovarů je opravná položka vytvářena na základě analýzy ocenění, obrátkovosti, prodejní ceny a jejich realizovatelnosti. 
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3.5. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. 

Způsob tvorby opravných položek

Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám, o jejichž realizovatelnosti existují pochyby. Zákonné opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny 

v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 

Účetní opravné položky k pohledávkám (mimo podniky ve skupině) jsou vytvářeny ve výši:

a) 100  účetní hodnoty u pohledávek více než 360 dní po splatnosti,

b) 50  účetní hodnoty u pohledávek více než 180 a méně než 360 dní po splatnosti.

Dále je vytvářena opravná položka k pohledávkám po individuálním posouzení realizovatelnosti.

U dlouhodobých pohledávek, které nejsou úročeny, společnost vytváří opravnou položku. Tato opravná položka je vypočítána jako rozdíl mezi nominál-

ní hodnotou a diskontovanými splátkami výše uvedených pohledávek.

3.6. Závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Dlouhodobé směnky k úhradě jsou účtovány ve jmenovité hodnotě. Úroky k těmto 

směnkám jsou časově rozlišovány po dobu jejich splatnosti. 

3.7. Úvry a pjky

Ocenění 

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje jak část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní 

závěrky, tak revolvingové úvěry, které jsou pravidelně obnovovány pro následující období. 

3.8. Rezervy

Společnost vytváří ostatní rezervy na budoucí rizika známá k datu účetní závěrky. Dále společnost vytváří daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodo-

bého hmotného majetku v souladu se zákonem o rezervách a rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a sanaci po ukončení jejího provozu v soula-

du s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. V případě, že rezerva není čerpána v zákonné stanovené lhůtě dochází k jejímu rozpuštění. 

3.9. Pepoty údaj v cizích mnách na eskou mnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky stanoveným ke dni předcházejícímu dni uskutečně-

ní účetního případu. 

Finanční majetek v cizí měně (valutová pokladna) se během roku přepočítává na české koruny v pevném měsíčním kurzu České národní banky platném 

k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl zaúčtován. 

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

3.10. Finanní pronájem s následnou koupí najaté vci

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného 

užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.

První splátka (akontace) při fi nančním pronájmu s následnou koupí najaté věci je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů. 

3.11. Dan

3.11.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita zrychlená metoda odepisování dle § 32 zákona 586/92 Sb., s výjimkou majetku používaného v provozu Uni-

verzální trať Bohumín, kde je stanovena lineární metoda odepisování.

3.11.2. Splatná daň

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje po-

ložky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňové 

odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby platné k datu účetní závěrky.

3.11.3. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. 

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém bude daňový závazek uplatněn. 

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popř. pasiv a výši 

aktiv, popř. pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popř. pasiv je hodnota těchto aktiv, popř. pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové 

účely.

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také 

zahrnuta do vlastního kapitálu. 



42 F I N A N Č N Í  Č Á S T

3.12. Výpjní náklady

Výpůjční náklady z úvěrů jsou zahrnovány přímo do nákladů bez ohledu na účel, za kterým byly úvěry čerpány. 

3.13. Náklady spojené se zamstnanci najatými prostednictvím agentury práce

Počínaje rokem 2007 společnost vykazuje osobní náklady zaměstnanců najímaných prostřednictvím agentury práce v rámci sociálních nákladů, kde jsou 

účtovány skutečně vyplácené mzdy včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní pomůcky a ochranné nápoje pro agenturní za-

městnance, jsou tyto náklady vykazovány v rámci Spotřeby materiálu a energie. Ostatní služby agentury jako např. odměna za zprostředkování, režie agen-

tury jsou vykazovány jako Služby.

V minulých letech byly veškeré náklady spojené se zaměstnanci najatými prostřednictvím agentury práce vykazovány jako Služby.

3.14. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem nebo k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z při-

dané hodnoty.

Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby. 

Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend. 

3.15. Použití odhad

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu 

účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech 

jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.16. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Je-li výsledkem úkolu výzkumu a vývoje dlouhodobý majetek (hmotný či nehmotný), náklady vstupují do pořizovací ceny a účtují se do pořízení dlouho-

dobého hmotného či nehmotného majetku. Na základě výsledků oponentního řízení je výstup výzkumného úkolu aktivován do dlouhodobého majetku. 

K datu účetní závěrky se provádí detailní analýza rozpracovaných projektů a v případě pochybnosti o dokončení, nebo budoucím využití, jsou vynaložené 

výdaje účtovány do nákladů nebo komplexních nákladů příštích období.

3.17. Dotace

Společnost získává provozní dotace. Na dané účely vynakládá prostředky na vrub nákladů a příjem provozních dotací vyúčtovává ve prospěch výnosů, ve 

věcné a časové souvislosti (viz bod 4.17.). Dále společnost získává dotace na pořízení dlouhodobého majetku a tato dotace snižuje pořizovací cenu majetku.

V roce 2004 společnost získala veřejnou podporu na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání a na podporu platby dělní-

kům, kteří se stanou nadbytečnými v důsledku odstavení pece. Tato veřejná podpora je vykazována v rozvaze společnosti na řádku Stát – daňové závaz-

ky a dotace s rozdělením na krátkodobou a dlouhodobou část a je postupně rozpouštěna do výnosů ve věcné a časové souvislosti s realizací projektů, na 

které byla vydána. 

3.18. Pehled o penžních tocích (cash flow)

Přehled o peněžních tocích byl vytvořen nepřímou metodou.

Pro účely cash fl ow jsou za peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty považovány peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu, kromě 

depozit s dobou splatnosti delší než tři měsíce, a krátkodobý likvidní majetek, který je snadno, pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních 

prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto: 

 (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Pokladna      

Běžné účty       

Krátkodobé cenné papíry a podíly        

Opravná položka ke krátkodobému fi nančnímu majetku   – 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem         

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty nezahrnuté do cash fl ow     

Krátkodobý fi nanční majetek celkem         

Komentář k výkazu cash fl ow:

Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku k 31.12.2007 v porovnání s rozvahou představuje zřízení vázaného vkladu spojeného s přijatou veřejnou 

podporou, jehož výše k 31.12.2007 činí 35 444 tis. Kč.

Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku k 31.12.2006 v porovnání s rozvahou představovalo zřízení vázaného vkladu spojeného s přijatou veřej-

nou podporou, jehož výše k 31.12.2006 činila 246 216 tis. Kč.
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4. Doplující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

4.1. Dlouhodobý majetek

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje

           

Software                  

Ocenitelná práva               

Jiný DNM                      

Nedokončený DNM                  

Celkem                         

Oprávky a opravné položky (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje

         

Software                  

Ocenitelná práva              

Celkem                  

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    

Software      

Ocenitelná práva     

Jiný DNM    

Nedokončený DNM    

Celkem      

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 činily 14 701 tis. Kč, resp. 19 053 tis. Kč, resp. 14 552 tis. Kč.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

V položce jiný dlouhodobý nehmotný majetek společnost vykazuje povolenky na emise skleníkových plynů. 

Společnost v průběhu roku 2008 nakoupila 19 500 ks emisních povolenek za 9 624 tis. Kč a 84 000 ks kreditů CER za 42 287 tis. Kč. Směnila 111 474 ks 

emisních povolenek za 120 000 ks kreditů CER v hodnotě 45 192 tis. Kč. Tyto emisní povolenky a kredity CER byly k 31.12.2008 spotřebovány. Na chybějí-

cí počet emisních povolenek, který je nutný k pokrytí spotřeby, byla vytvořena rezerva ve výši 39 991 tis. Kč. 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze

Souhrnná výše pořizovacích cen drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze k   31.12.2008, resp. k   31.12.2007, resp. k   31.12.2006 činila 

23 559 tis. Kč, resp. 22 098  tis. Kč, resp. 19 956 tis. Kč.

4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Pozemky               

Stavby                        

Samostatné movité věci                         

– Stroje a zařízení                        

– Dopravní prostředky                        

– Inventář              

Jiný DHM              

Nedokončený DHM                        

Zálohy na DHM                    

Celkem                              
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Oprávky a opravné položky (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Stavby                        

Samostatné movité věci                        

– Stroje a zařízení                        

– Dopravní prostředky                      

– Inventář              

Nedokončený DHM               

Celkem                          

Zůstatková hodnota (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Pozemky      

Stavby         

Samostatné movité věci         

– Stroje a zařízení         

– Dopravní prostředky       

– Inventář      

Jiný DHM      

Nedokončený DHM      

Zálohy na DHM      

Celkem         

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008 patří:  (údaje v tis. Kč)

Navíjecí linka Garret  

Zařízení odsíření surového železa  

Filtrační zařízení aglomerace  

V roce 2008 byly z dlouhodobého hmotného majetku vyřazeny položky s celkovou zůstatkovou hodnotou 68 173 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější úbytky pat-

ří zejména vklad nemovitosti do společnosti Strojírny Třinec, a.s., prodej zkušebního zařízení a dopravních prostředků.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů 

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 činily 1 012 927 tis. Kč, resp. 983 774 tis. Kč, resp. 915 369 tis. Kč.

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze

Souhrnná výše pořizovacích cen drobného dlouhodobého hmotného majetku neuvedeného v  rozvaze k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 či-

nila 383 636 tis. Kč, resp. 361 594 tis. Kč, resp. 357 764 tis. Kč.

4.1.3. Majetek najatý formou fi nančního a operativního pronájmu

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Osobní auta Stroje a přístroje Celkem k ..

Celkový předpokládaný součet splátek nájemného      

Skutečně uhrazené splátky do ..     

Budoucí platby splatné do ..     

Budoucí platby splatné v následujících obdobích   

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Osobní auta Stroje a přístroje Celkem k ..

Cel kový předpokládaný součet splátek nájemného      

Skutečně uhrazené splátky do ..      

Budoucí platby splatné do ..      

Budoucí platby splatné v následujících obdobích     

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Osobní auta Stroje a přístroje Celkem k ..

Celkový předpokládaný součet splátek nájemného      

Skutečně uhrazené splátky do ..      

Budoucí platby splatné do ..      

Budoucí platby splatné v následujících obdobích      
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Operativní pronájem

Společnost uhradila za rok 2008, resp. za rok 2007, resp. za rok 2006 nájemné ve výši 21 804 tis. Kč, resp. 22 866 tis. Kč, resp. 21 677 tis. Kč.

4.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u České spořitelny, a.s.

DHM   Úvěr u Československé obchodní banky, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

Celkem   

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u České spořitelny, a.s.

DHM   Úvěr u Československé obchodní banky, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

Celkem   

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u České spořitelny, a.s.

DHM   Úvěr u Československé obchodní banky, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

Celkem   

4.2. Dlouhodobý finanní majetek

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Přecenění Stav k 

..

Přírůstky Úbytky

Podíly v ovládaných a řízených osobách              

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem          

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly    –   

Jiný dlouhodobý fi nanční majetek     –     

Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek            

Celkem        –        

 (údaje v tis. Kč)

Přecenění Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Přecenění Stav k 

..

Podíly v ovládaných a řízených osobách            

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem         

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly      

Jiný dlouhodobý fi nanční majetek –       

Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek            

Celkem –             
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4.2.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti, 

sídlo

Pořizo-

vací

cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál

Účetní 

výsledek 

hosp.

Opravná 

položka

Pořizova-

cí cena

 netto

Finanční 

výnosy 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., 

Třinec-Staré Město

       ,           

Strojírny Třinec, a.s., Třinec-Staré Město      ,         

Slévárny Třinec, a.s., Třinec-Staré Město      ,        

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.,

Ostrava-Vítkovice **

     ,   –     

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., Kyjov *   – ,      * 

Třinecké gastroslužby, s.r.o., 

Třinec-Staré Město 

    – ,        

Steel Consortium Partners, a.s.,

Třinec-Staré Město

     ,   – –    

Doprava TŽ, a.s., Třinec-Staré Město      ,         

D , akciová společnost, Třinec

Třinec-Staré Město

*    ,      * 

Moravia Security, a.s., Třinec, Konská      ,   –     

H & S PROGRESS s.r.o., Dobrá *   – ,      *  

Soukromá střední škola Třinec, s.r.o,, 

Třinec, Staré Město

    – ,   –    

TRIALFA, s.r.o., Třinec-Kanada   – ,       

MATERIALOVY A METALURGICKÝ 

VÝZKUM s.r.o., Ostrava-Vítkovice ****

*   – ,      * 

TRISIA, a.s., Třinec      ,   –     

Řetězárna a.s., Česká Ves      ,         

REFRASIL, s.r.o., Třinec-Konská    – ,         

Celkem    –      

Pozn.: *důvěrná informace

** změna obchodní fi rmy společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.  

**** změna obchodní fi rmy společnosti VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o. na MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

kurzívou – předběžné výsledky hospodaření

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti, 

sídlo

Pořizo-

vací

cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál

Účetní 

výsledek 

hosp.

Opravná 

položka

Pořizova-

cí cena 

netto

Finanční 

výnosy 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., 

Třinec-Staré Město

       ,            

Strojírny Třinec, a.s., Třinec-Staré Město      ,         

Slévárny Třinec, a.s., Třinec-Staré Město      ,        

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.,

Ostrava-Vítkovice

     ,        

Třinecké gastroslužby, s.r.o., 

Třinec-Staré Město 

    – ,       

Steel Consortium Partners, a.s.,

Třinec-Staré Město

     ,   – –    

Doprava TŽ, a.s., Třinec-Staré Město      ,        

H & S PROGRESS s.r.o., Dobrá *   – ,      * 

TRIALFA, s.r.o., Třinec-Kanada   – ,       

VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o.,

Ostrava-Vítkovice

*   – ,     * 

TRISIA, a.s., Třinec      ,   –     

Řetězárna a.s., Česká Ves      ,         

REFRASIL, s.r.o., Třinec-Konská    – ,         

Celkem    –      

Pozn.: * důvěrná informace
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31.12.2006

 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti, 

sídlo

Pořizo-

vací

cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál

Účetní 

výsledek 

hosp.

Opravná 

položka

Pořizova-

cí cena 

netto

Finanční 

výnosy 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., 

Třinec-Staré Město

       ,            

Strojírny Třinec, a.s., Třinec-Staré Město      ,         

Slévárny Třinec, a.s., Třinec-Staré Město      ,     –    

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.,

Ostrava-Vítkovice

     ,        

Třinecké gastroslužby, s.r.o., 

Třinec-Staré Město 

    – ,   –    

Doprava TŽ, a.s., Třinec-Staré Město      ,        

Steel Consortium Partners, a.s.,

Třinec-Staré Město

     ,   – –    

TRIALFA, s.r.o., Třinec-Kanada   – ,       

TRISIA, a.s., Třinec      ,   –     

Řetězárna a.s., Česká Ves      ,         

REFRASIL, s.r.o., Třinec-Konská    – ,         

Celkem    –      

4.2.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti, 

sídlo

Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

Účetní 

výsledek 

hosp.

Opravná 

položka

Pořizova-

cí cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

„ZAMECZEK BŁOGOCICE“ Spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością, Cieszyn (PL)*

  – , – –   

SILESIASLAG, a.s., 

Třinec-Staré Město

     ,   – –   

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Třinec       ,         

Hutnictví železa, a.s., Praha       ,   – –    

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., Třinec-Kanada     ,      

Kvalifi kační a pers. agentura, o.p.s., Třinec, 

Staré Město

  – ,  – –  

HRAT, s.r.o., Třinec   – ,       

Sochorová válcovna TŽ, a.s., 

Třinec-Staré Město

     ,         

Celkem   –     

Pozn.: * – předběžné výsledky hospodaření v PLN

kurzívou – předběžné výsledky hospodaření

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti, 

sídlo

Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

Účetní 

výsledek 

hosp.

Opravná 

položka

Pořizova-

cí cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

SILESIASLAG, a.s., Třinec-Staré Město      ,   – –   

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Třinec       ,         

Hutnictví železa, a.s., Praha       ,    –    

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., Třinec-Kanada     ,       

Kvalifi kační a pers. agentura, o.p.s., Třinec   – ,   –  

MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o., 

Ostrava Svinov 

    – , * * –   

Sochorová válcovna TŽ, a.s., 

Třinec-Staré Město

     ,         

Celkem   –     

Pozn.: * – správce konkursní podstaty neposkytl výsledky
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31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti, 

sídlo

Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

Účetní 

výsledek 

hosp.

Opravná 

položka

Pořizova-

cí cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

SILESIASLAG, a.s., Třinec-Staré Město      ,   – –   

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Třinec       ,         

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., Třinec-Kanada     ,       

Hutnictví železa, a.s., Praha       ,    –    

Kvalifi kační a pers. agentura, o.p.s., Třinec   – ,   –  

MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o., 

Ostrava Svinov 

    – , * * –   

Sochorová válcovna TŽ, a.s., 

Třinec-Staré Město

     ,         

Celkem   –     

Pozn.: * – správce konkursní podstaty neposkytl výsledky

4.2.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál

Účetní 

výsledek 

hosp. 

Oceň. 

rozdíl

Reálná 

hodnota

Finanční 

výnosy 

za rok

KPM CONSULT, a.s., Brno    ,       

ACRI, Praha   – ,    –  

Celkem  –  

Pozn.: kurzívou – předběžné výsledky hospodaření

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál

Účetní 

výsledek 

hosp. 

Oceň. 

rozdíl

Reálná 

hodnota

Finanční 

výnosy 

za rok

HRAT, s.r.o., Třinec   – ,    –  

KPM CONSULT, a.s., Brno    ,       

ACRI, Praha   – ,   – –  

Celkem  –  

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál

Účetní 

výsledek 

hosp. 

Oceň. 

rozdíl

Reálná 

hodnota

Finanční 

výnosy

 za rok

HRAT, s.r.o., Třinec   – ,    –  

KPM CONSULT, a.s., Brno    ,       

ACRI, Praha   – ,    –  

Celkem  –  

4.2.4. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Investice Pořizovací cena Popis investice/Zajištění Opravná položka Finanční výnosy k ..

Termínovaný vklad   Zajištění bankovní záruky  

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Investice Pořizovací cena Popis investice/Zajištění Opravná položka Finanční výnosy k ..

Termínovaný vklad   Zajištění bankovní záruky  

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Investice Pořizovací cena Popis investice/Zajištění Opravná položka Finanční výnosy k ..

Termínovaný vklad   Zajištění bankovní záruky  
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Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého fi nančního majetku k 31.12.2008 patří:

− zvýšení základního kapitálu ve společnosti Strojírny Třinec, a.s. o 65 000 tis. Kč,

− pořízení 100  obchodního podílu ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r. o,

− pořízení 100  akciového podílu ve společnosti D 5, akciová společnost, Třinec,

− založení společnosti Moravia Security, a.s., se 100  účastí TŽ,

− založení společnosti Soukromá střední škola Třinec, s.r.o., se 100  účastí TŽ,

− pořízení 45  obchodního podílu ve společnosti „ZAMECZEK BŁOGOCICE“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mezi významné úbytky dlouhodobého fi nančního majetku k 31.12.2008 patří odpis majetkové účastí ve společnosti MS-UNIKOV Ostrava, s.r.o. Společ-

nost zanikla výmazem z obchodního rejstříku z důvodu ukončení konkursu pro splnění rozvrhového usnesení.

4.2.5. Dlouhodobý fi nanční majetek zatížený zástavním právem

Společnost nemá dlouhodobý fi nanční majetek zatížený zástavním právem. 

4.3. Zásoby (údaje v tis. Kč)

Struktura zásob Stav k 

..

Opravné 

položky k 

..

Stav k 

..

Opravné 

položky k 

..

Stav k 

..

Opravné 

položky k 

..

Suroviny    –     –     – 

Náhradní díly   –    –    – 

Technický a režijní materiál a zboží   –   –    – 

Zásoby vlastní výroby:

– nedokončená výroba

– polotovary vlastní výroby

– hotové výrobky

  

 

  

  

– 



– 

– 

  

 

  

  

– 



– 

– 

  

 

  

  

– 



– 

– 

Zálohy       

Celkem    –     –     –  

4.4. Pohledávky

4.4.1. Dlouhodobé pohledávky

Struktura dlouhodobých pohledávek  (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

– poskytnuté zálohy   

– jiné pohledávky      

Celkem      

V položce jiné pohledávky k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007 společnost vykazuje poskytnuté půjčky zaměstnancům.

V položce jiné pohledávky k 31.12.2006 společnost vykazovala zejména poskytnuté půjčky zaměstnancům a dlouhodobý dodavatelský úvěr. Splatnost 

tohoto dlouhodobého dodavatelského úvěru byl v roce 2008, z toho důvodu byl tento úvěr k 31.12.2007 vykazován v položce krátkodobé jiné pohledávky. 

Dlouhodobé pohledávky jsou spláceny v dohodnutých termínech.

4.4.2. Krátkodobé pohledávky 

Věková struktura krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

 –  dní  –  dní  –  dní  –  roky  roky a více

 Krátkodobé            

Opr. položky – – – – –  – 

Celkem            

 Krátkodobé              

Opr. položky –  – – – –  –  – 

Celkem            

 Krátkodobé               

Opr. položky –  –  – –  –  – 

Celkem            
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Struktura krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

– odběratelé         

– ostatní pohledávky      

– opravné položky –  –  – 

Celkem         

Ostatní krátkodobé pohledávky

Krátkodob é poskytnuté zálohy představují zálohy na dodávky služeb a zálohy na poplatky podle zákona o ochraně ovzduší.

Stát – daňové pohledávky představují zejména pohledávku z titulu daně z příjmů právnických osob a pohledávku z titulu nadměrného odpočtu daně 

z přidané hodnoty.

Jiné pohledávky představují zejména pohledávky z titulu neuhrazených dividend, smlouvy o úvěru a bankovních záruk.

Dohadné položky představují zejména položky z titulu pojistného plnění.

Obvyklá doba splatnosti pohledávek je 30 dnů.

4.4.3. Pohledávky za podniky ve skupině

Krátkodobé pohledávky (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k .. Stav k .. Stav k ..

• Z obchodních vztahů

Doprava TŽ, a.s.      

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.      

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.*  – –

D , akciová společnost, Třinec*   – –

MORAVIA STEEL a.s.         

REFRASIL, s.r.o.   

Řetězárna a.s.   

Slévárny Třinec, a.s.      

TRIALFA, s.r.o.      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.   

Třinecké gastroslužby, s.r.o.    

Strojírny Třinec, a.s.      

Sochorová válcovna TŽ, a.s.      

SILESIASLAG, a.s.   

Steel Consortium Partners, a.s.   

Kvalifi kační a personální agentura, o. p. s.   

TRISIA, a.s.   

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.     

FERROMORAVIA, s.r.o.      

Beskydská golfová, a.s.   

VALCOVNA TRUB TŽ, a.s.*      

VÚHŽ a.s.   –

Moravia Security, a.s.*  – –

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.*   –

Celkem         

• Jiné pohledávky k podnikům ve skupině

Slévárny Třinec, a.s.    

Strojírny Třinec, a.s.     

Sochorová válcovna TŽ, a.s.    

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.      

ZAMECZEK BŁOGOCICE   – –

Celkem      

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině         

Pohledávky mimo skupinu      

Krátkodobé pohledávky celkem         

* Společnost Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. se stala součástí skupiny podniků 8.4.2008, společnost D 5, akciová společnost, Třinec, dne 20.6.2008, společnost Moravia Security, a.s. dne 15.2.2008 a ZA-

MECZEK BŁOGOCICE dne 24.10.2008, změna obchodní fi rmy společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. a změna obchodní fi rmy společnosti VÍTKO-

VICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o. na MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.,
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Dlouhodobé pohledávky (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Dlouhodobé pohledávky

• Jiné

Strojírny Třinec, a.s.    

Celkem dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině    

Pohledávky mimo skupinu      

Dlouhodobé pohledávky celkem      

4.4.4. Pohledávky zastavené podle zástavního práva. 

Společnost nemá zastaveny žádné pohledávky.

4.5. Krátkodobý finanní majetek (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Pokladna      

Běžné účty       

Běžné účty – vázané prostředky poskytnuté veřejné podpory     

Krátkodobé cenné papíry a podíly        

Opravná položka ke krátkodobému fi nančnímu majetku   – 

Krátkodobý fi nanční majetek celkem         

 

V položce krátkodobé cenné papíry a podíly k 31.12.2008 společnost vykazuje depozitní směnku Komerční banky, a.s. ve výši 774 051 tis. Kč, depozitní 

směnku ČSOB, a.s. ve výši 25 001 tis. Kč, depozitní směnku Raiff eisenbank, a.s. ve výši 610 033 tis. Kč, depozitní směnku České spořitelny, a.s. 688 038 tis. 

Kč a obchodovatelné cenné papíry v celkové výši 15 349 tis. Kč.

V položce krátkodobé cenné papíry a podíly k 31.12.2007 společnost vykazuje depozitní směnku Komerční banky, a.s. ve výši 1 195 145 tis. Kč, depozitní 

směnku Raiff eisenbank, a.s. ve výši 300 090 tis. Kč, depozitní směnku HSBC Bank plc. ve výši 101 010 tis. Kč, depozitní směnku Citibank, a.s. ve výši 69 007 

tis. Kč, depozitní směnku ČSOB, a.s. ve výši 558 259 tis. Kč a obchodovatelné cenné papíry v celkové výši 17 208 tis. Kč.

V položce krátkodobé cenné papíry a podíly k 31.12.2006 společnost vykazovala depozitní směnky, a to Komerční banky, a.s. ve výši 545 105 tis. Kč, Čes-

koslovenské obchodní banky, a.s. ve výši 24 752 tis. Kč a Raiff eisenbank, a.s. ve výši 9 626 tis. Kč, obchodovatelné cenné papíry v celkové výši 716 tis. Kč 

a dále podíl na majetkové účasti ve společnosti Beskydská golfová, a.s. ve výši 93 048 tis. Kč snížený o opravnou položku, který se prodal v lednu 2007.

4.6. Časové rozlišení  (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Náklady příštích období      

Náklady příštích období – leasingové smlouvy      

Ostatní náklady příštích období – 

studie, projekty, úroky, nájemné, předplatné, právo užití

     

Komplexní náklady příštích období      

Příjmy příštích období   

Časové rozlišení celkem      

Náklady příštích období tvoří především časově rozlišené splátky fi nančního pronájmu, projekty, studie vztahující se k opravám plánovaným na nadchá-

zející období. 

Významnou položku nákladů příštích období k 31.12.2008 představuje časové rozlišení výdajů na právo užití nových technologií.

Významnou položkou komplexních nákladů příštích období je časové rozlišení implementace projektů zavádění informačních systémů.

4.7. Vlastní kapitál

Zákonnému rezervnímu fondu je přidělováno 5  ze zisku po zdanění až do doby, kdy se dosáhne zákonem požadované výše 20  základního kapitálu spo-

lečnosti. 

Oceňovací rozdíly zahrnují zisk/ztrátu z přecenění realizovatelných cenných papírů snížený o odložený daňový závazek.

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 23.6.2008 bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2007 ve výši 3 633 114 tis. Kč, a to násle-

dovně:

 (údaje v tis. Kč)

příděl do zákonného rezervního fondu  

nerozdělený zisk minulých let   

Valná hromada společnosti rozhodla nevyplatit dividendy za rok 2007, dividendy za rok 2006 činily 250 Kč na 1 akcii brutto, za rok 2005 činily 100 Kč na 

1 akcii brutto.

Dne 28.9.2008 došlo k promlčení práva na výplatu dividend za účetní období roku 2003, o jejichž vyplácení rozhola řádná valná hromada akcionářů spo-

lečnosti dne 28.6.2004 a které byly splatné dne 28.9.2004. Hodnotu těchto dividend ve výši 1 640 tis. Kč společnost odepsala do ostatních fi nančních vý-

nosů.
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4.7.1. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 8 109 863 akcií na majitele plně upsaných a splacených se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii. Dne 

19.11.2007 se konala mimořádná valná hromada společnosti, která schválila změnu formy akcií ze zaknihovaných na listinné akcie. Dne 13.12.2007 byla 

změna formy akcií společnosti zapsána do obchodního rejstříku. V roce 2002 byla zrušena registrace akcií na Burze cenných papírů Praha.

Dne 16.12.2008 proběhla dražba listinných akcií společnosti, které si jejich majitelé po přeměně jejich podoby ze zaknihované na listinnou nepřevzali. 

Akcie nebyly vydraženy a z tohoto důvodu se v průběhu roku 2009 uskuteční opakovaná nedobrovolná dražba. K 31.12.2008 činí počet nevyzvednutých 

akcií 84 119 ks.

4.8. Rezervy (údaje v tis. Kč)

Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy Rezervy celkem

Rezervy na 

opravy DHM

Rezerva na rekultivaci 

Zůstatek k ..        

Tvorba       

Čerpání       

Zůstatek k ..        

Tvorb a      

Čerpání       

Zůstatek k ..        

Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku (daňově uznatelné) byly vytvořeny v souladu se zákonem o rezervách, na opravy hlavních výrobních 

zařízení. Jejich tvorba vychází z dlouhodobého plánu oprav, harmonogramu a rozpočtu oprav. 

Ostatní rezervy představují rezervy na likvidaci zařízení, na emisní povolenky, na dodatečně vyměřenou daň, na daň z převodu nemovitostí, na zaměst-

nanecké odměny, na ztrátu z uzavřených dlouhodobých kontraktů.

4.9. Závazky

4.9.1. Dlouhodobé závazky  (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Dlouhodobé závazky

– dlouhodobé závazky z obchodních vztahů      

– dlouhodobé přijaté zálohy    

– dlouhodobé směnky k úhradě    

– jiné závazky    

– odložený daňový závazek      

Celkem      

V dlouhodobých závazcích z obchodních vztahů společnost vykazuje celkovou částku 11 570 tis. Kč z titulu pozastávek za dodavateli dle uzavřených smluv.

Dlouhodobé směnky k úhradě vykazované k 31.12.2006 představovaly nominální hodnotu směnek vystavených ke krytí závazku z titulu rekonstrukce 

a modernizace kontijemné tratě. Úrokový náklad z těchto směnek byl časově rozlišen na nákladech příštích období. K 31.12.2008, resp. k 31.12.2007 jsou 

tyto směnky vykazovány v krátkodobých závazcích z obchodních vztahů.

4.9.2. Odložená daň z příjmů

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: (údaje v tis. Kč)

Titul Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku –   –   –  

Přecenění realizovatelných cenných papírů   

Účetní rezervy      

Opravné položky       

Náklady daňově uplatnitelné v příštích obdobích      

Celkem –   –   –  

Sazba daně (v ) ,  ,  

Odložený daňový závazek –  –  – 

Společnost k 31.12.2008 očekává, že některé tituly ve výpočtu odložené daňové pohledávky uplatní v roce 2009, proto použila sazbu daně ve výši 20 . Na-

opak u ostatních titulů odložené daňové pohledávky a daňového závazku, které uplatní až po roce 2009, použila sazbu ve výši 19 .



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  T Ř I N E C K É  Ž E L E Z Á R N Y ,  a .  s .  2 0 0 8 53

 (údaje v tis. Kč)

Analýza změny zůstatku

.. – 

Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty  

Účtováno celkem proti výkazu zisku a ztráty  

Běžné změny účtované proti vlastnímu kapitálu –

.. – 

4.9.3. Daň z příjmů za běžnou činnost a mimořádnou činnost (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Zisk před zdaněním          

Daň při lokální sazbě daně z příjmů ve výši   ( ,  )       

Daňový dopad nákladů, které nejsou daňově uznatelné –  –  – 

Doměrky daně minulých let –    – 

Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti      

4.9.4. Krátkodobé závazky (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů

– dodavatelé         

– směnky k úhradě     

Celkem         

Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů.

 (údaje v tis. Kč)

Období Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

 –  dní  –  dní  –  dní  –  roky  roky a více

 Krátkodobé            

 Krátkodobé             

 Krátkodobé            

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 30 dnů. Významné závazky po splatnosti nad 90 dnů jsou evidovány zejména v důsledku rozpracování dohod o za-

počtení.

Ostatní závazky

Výše závazků z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2008 činí 52 289 tis. Kč, výše závazků veřejného 

zdravotního pojištění k 31.12.2008 činí 22 305 tis. Kč. Výše závazků z penzijního připojištění k 31.12.2008 činí 2 612 tis. Kč. Společnost nemá závazky na so-

ciální zabezpečení a zdravotní pojištění po splatnosti. 

Stát – daňové závazky a dotace představují zejména závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob a přijaté dotace na oblast výzkumu a vývoje, kde spo-

lečnost za rok 2008 obdržela na provozní činnost 16 452 tis. Kč a na investice 48 tis. Kč.

Dohadné položky pasivní představují zejména nevyfakturované dodávky za práce a služby a dohadnou položku na nevyčerpanou dovolenou a roční pré-

mie včetně pojistného.

Jiné závazky společnosti představují zejména srážky zaměstnancům.
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4.9.5. Závazky k podnikům ve skupině

Krátkodobé závazky (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k .. Stav k .. Stav k ..

• Z obchodních vztahů

Doprava TŽ, a.s.      

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.      

Hutnictví železa, a.s.   

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.*  – –

MORAVIA STEEL a.s.         

REFRASIL, s.r.o.      

Řetězárna a.s.   

Slévárny Třinec, a.s.      

TRIALFA, s.r.o.      

TRISIA, a.s.     

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.      

Třinecké gastroslužby, s.r.o.       

Strojírny Třinec, a.s.     

Sochorová válcovna TŽ, a.s.      

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.      

Beskydská golfová, a.s.   

D , akciová společnost, Třinec*   – –

VALCOVNA TRUB TŽ, a.s.*    

VÚHŽ a.s.    –

Moravia Security, a.s.*   – –

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.*    –

KAPA, o.p.s.   

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině         

Závazky mimo skupinu         

Krátkodobé závazky celkem         

*  Společnost Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. se stala součástí skupiny podniků 8.4.2008, společnost D 5, akciová společnost, Třinec dne 20.6.2008, společnost Moravia Security, a.s. dne 15.2.2008 a ZA-

MECZEK BŁOGOCICE dne 24.10.2008, změna obchodní fi rmy společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. a změna obchodní fi rmy společnosti VÍTKO-

VICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o. na MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 

Dlouhodobé závazky (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Dlouhodobé závazky

• Z obchodních vztahů

Strojírny Třinec, a.s.   

D , akciová společnost, Třinec   – –

Celkem dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině    

Závazky mimo skupinu      

Dlouhodobé závazky celkem      

4.9.6. Bankovní úvěry 

Dlouhodobé bankovní úvěry  (údaje v tis. Kč)

Typ úvěru Měna Zůstatek k 

..

Zůstatek k 

..

Zůstatek k 

..

Úroková sazba



Forma zajištění k ..

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna ÖKB

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna CESCE

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr Kč     M PRIBOR + , Nemovitost, krycí směnka, LoC MS 

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr Kč      M PRIBOR + , Nemovitost, krycí směnka, LoC MS

Investiční úvěr Kč       FIXNÍ , Nemovitý a movitý majetek, blankosm.

Investiční úvěr Kč       M PRIBOR + , Movitý majetek, ručitel. prohl. MS

Investiční úvěr Kč       FIXNÍ , Movitý majetek, ručitel. prohl. MS

Investiční úvěr Kč       FIXNÍ , Nemov. a mov. maj., ruč. prohl.MS, blankosm.

Celkem         
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Krátkodobé bankovní úvěry  (údaje v tis. Kč)

Typ úvěru Měna Zůstatek k 

..

Zůstatek k 

..

Zůstatek k 

..

Úroková sazba



Forma zajištění k ..

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna ÖKB

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna CESCE

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna EKN

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna EKN

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr EUR     M EUROLIBOR + , Garanční pojišťovna KUKE

Investiční úvěr Kč     M PRIBOR + , Nemovitost, blankosměnka, LoC MS 

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr Kč       M PRIBOR + ,  Nemovitost, blankosměnka, LoC MS 

Investiční úvěr Kč       FIXNÍ , Nemov. a movitý majetek, blankosm.

Investiční úvěr Kč       M PRIBOR + , Movitý majetek, ručitel. prohl. MS

Investiční úvěr Kč       FIXNÍ , Movitý majetek, ručitel. prohl. MS

Investiční úvěr Kč       FIXNÍ , Nemov. a mov. maj., ruč. prohl. MS, blankosm.

Celkem      

Splátkový kalendář (údaje v tis. Kč)

Roky      V dalších 

obdobích

Celkem

Splátky úvěrů               

4.10. Časové rozlišení (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Výdaje příštích období      

– úroky, poplatky      

– faktury, dobropisy     

Výnosy příštích období   

Časové rozlišení celkem      

4.11. Aktiva a pasiva v cizích mnách

31.12.2008  (údaje v tis. Kč)

Kč USD EUR SKK Ostatní Celkem

Dlouhodobý hmotný majetek            

Dlouhodobý fi nanční majetek           

Zásoby            

Krátkodobé pohledávky            

Krátkodobý fi nanční majetek           

Celkem            

Krátkodobé závazky            

Bankovní úvěry a výpomoci          

Celkem            

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Kč GBP USD EUR SKK Ostatní Celkem

Dlouhodobý hmotný majetek             

Dlouhodobý fi nanční majetek            

Zásoby           

Krátkodobé pohledávky             

Krátkodobý fi nanční majetek            

Celkem              

Krátkodobé závazky              

Bankovní úvěry a výpomoci           

Celkem              
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31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Kč USD EUR SKK Ostatní Celkem

Dlouhodobý hmotný majetek           

Dlouhodobý fi nanční majetek           

Zásoby          

Dlouhodobé pohledávky         

Krátkodobé pohledávky            

Krátkodobý fi nanční majetek            

Celkem            

Dlouhodobé závazky         

Krátkodobé závazky             

Bankovní úvěry a výpomoci           

Celkem              

4.12. Výnosy z bžné innosti (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Tržby za prodej zboží      

Tržby z prodeje výrobků a služeb z toho:         

– výrobky         

– energie      

– služby      

Změna stavu zásob vlastní činnosti      

Aktivace      

Tržby za prodej zboží a výkony celkem         

4.13. Spotebované nákupy a prodané zboží (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Spotřeba materiálu         

Spotřeba energie         

Prodané zboží     

Spotřebované nákupy celkem         

4.14. Služby (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Opravy a udržování         

Přepravné      

Kooperace      

Leasing      

Právo užití      

Propagace      

Nájemné      

Úklidové práce      

Rozvod plynu, oleje      

Auditní činnost      

Ostatní služby      

Celkem         

Ostatní služby představují zejména služby v oblasti ostrahy, odborné a konzultační činnosti, služby v oblasti likvidace a demolice majetku, pronájmu za-

řízení, školení, spojů a telekomunikací.



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  T Ř I N E C K É  Ž E L E Z Á R N Y ,  a .  s .  2 0 0 8 57

4.15. Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad píštích období (údaje v tis. Kč)

Pohyb v roce  Pohyb v roce  Pohyb v roce 

Změna stavu rezerv dle zvláštních předpisů: –  –  – 

– rezervy na opravy –  –  – 

– rezerva na odpady – – – 

Změna stavu ostatních rezerv: –     

– rezerva na ztrátu z kontraktu     – 

– rezerva na věrnostní odměny – – –

– rezerva na likvidaci   –  

– rezerva na likvidaci starých ekologických zátěží –    

– rezerva na daň z převodu nemovitostí  – 

– rezerva na chybějící povolenky    

– ostatní –   –   

Zúčtování komplexních nákladů příštích období      

Změna stavu OP podle zvláštních předpisů: –  –  – 

Změna stavu účetních opravných položek:   –   

– změna stavu OP k pohledávkám  –  – 

– změna stavu OP k majetku –  –  

– změna stavu OP k zásobám   –   

Celkem   –  – 

4.16. Ostatní provozní výnosy (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

Výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek     

Přijaté dotace      

Ostatní provozní výnosy        

Ostatní provozní výnosy celkem        

V položce přijaté dotace společnost vykazuje veřejnou podporu na provozní účely (viz bod 4.17.). 

V ostatních provozních výnosech k 31.12.2008 společnost vykazuje především rozpuštění dotace ke spotřebě povolenek na emise skleníkových plynů ve 

výši 1 556 241 tis. Kč a ostatní provozní dotace a příspěvky (viz bod 4.17). 

4.17. Dotace

Ostatní dotace na provozní účely ve výši 4 832 tis. Kč čerpané za rok 2008 (591 tis. Kč, resp. 2 819 tis. Kč v roce 2007, resp. v roce 2006) zahrnují dotace na 

výzkumné účely. 

Současně společnost obdržela k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006, příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu k  řešení sociálních důsledků v souvislos-

ti s  restrukturalizací ocelářského průmyslu ve výši 5 741 tis. Kč, resp. 18 624 tis. Kč. 

Přehled čerpání veřejné podpory

Veřejná podpora byly poskytována jak na provozní účely, tak na investice. 

Do konce roku 2008 bylo na provozní účely poskytnuto 278 786 tis. Kč, na investice 149 217 tis. Kč.

 (údaje v tis. Kč)

Uznatelné 

náklady za 

rok 

Veřejná 

podpora za

 rok  

(čerpaná)

Uznatelné 

náklady za 

rok 

Veřejná 

podpora za

 rok  

(čerpaná)

Uznatelné ná-

klady za 

rok  

Veřejná 

podpora za

 rok  

(čerpaná)

Výzkum a vývoj            

Životní prostředí          

Vzdělávání            

Celkem            

 (údaje v tis. Kč)

Uznatelné ná-

klady za

 rok 

Veřejná 

podpora za 

rok  

(čerpaná)

Uznatelné ná-

klady za

 rok  

 

Veřejná 

podpora za

rok  

(čerpaná)

Celkem 

uznatelné 

náklady do 

.. 

Veřejná 

podpora 

celkem do 

.. 

(čerpaná)

Výzkum a vývoj            

Životní prostředí          

Vzdělávání           

Celkem             
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  (údaje v tis. Kč)

Veřejná podpora 

(přijatá)

Vrácená veřejná 

podpora

Veřejná podpora 

(k čerpání)

Výzkum a vývoj     

Životní prostředí     

Vzdělávání     

Celkem     

Projekty životního prostředí a vzdělávání byly k 31.12.2007 ukončeny. Projekty na výzkum a vývoj byly ukončeny k 30.6.2008. 

4.18. Ostatní provozní náklady (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Dary      

Pokuty a úroky z prodlení    

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky      

Ostatní provozní náklady        

Manka a škody v provozní oblasti      

Ostatní provozní náklady celkem        

V ostatních provozních nákladech k 31.12.2008 společnost vykazuje především spotřebu povolenek na emise skleníkových plynů ve výši 1 608 152 tis. Kč. 

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky k 31.12.2008 představují zejména pohledávky za STA Frýdek-Místek, Košický magnezit, INTERLOC-

K-Strop Potor, Montimex Ostrava.

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky k 31.12.2007 představují zejména odepsané hodnoty pohledávek po ukončení konkurzních řízení u společ-

ností Besta Přestanov, s.p., FELD, spol. s r.o. a ZVL - ZKL akciová spoločnosť.

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky k 31.12.2006 představují zejména odepsanou hodnotu pohledávky konkurzního úpadce VT DIOSS Hlad-

ké trubky, s.r.o. 

4.19. Ostatní finanní výnosy (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Kurzové zisky      

Ostatní fi nanční výnosy      

Celkem      

4.20. Ostatní finanní náklady (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Kurzové ztráty      

Bankovní výlohy      

Ostatní fi nanční náklady      

Celkem      

V položce ostatní fi nanční náklady společnost vykazuje odpis majetkové účasti ve společnosti MS-UNIKOV OSTRAVA s.r.o. ve výši 52 000 tis. Kč z dů-

vodu ukončení konkurzu. 

4.21. Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Výdaje na výzkum a vývoj (snížené o dotace)       
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4.22. Transakce se spíznnými osobami

4.22.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

2008 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

výnosy

Fin. 

výnosy

Celkem

Doprav a TŽ, a.s. Ovládaná společnost          

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Ovládaná společnost           

Kvalif. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost            

REFRASIL, s.r.o. Ovládaná společnost          

Řetězárna a.s. Ovládaná společnost         

Slévárny Třinec, a.s. Ovládaná společnost          

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost          

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost      

SILESIASLAG, a.s. Ovládaná společnost      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost       

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

Strojírny Třinec, a.s. Ovládaná společnost            

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost         

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost           

FERROMORAVIA, s.r.o. Ovládaná společnost           

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost      

Steel Consortium Partners, a.s. Ovládaná společnost      

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Ovládaná společnost      

Moravia Security, a.s. Ovládaná společnost       

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Ovládaná společnost      

D , akciová společnost, Třinec Ovládaná společnost         

VÚHŽ a.s. Ovládaná společnost         

ZAMECZEK BŁOGOCICE Ovládaná společnost      

H & S PROGRESS s.r.o. Ovládaná společnost        

Celkem              

2007 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

výnosy

Fin. 

výnosy

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Ovládaná společnost          

Kvalif. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost             

REFRASIL, s.r.o. Ovládaná společnost         

Řetězárna a.s. Ovládaná společnost        

Slévárny Třinec, a.s. Ovládaná společnost          

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost          

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost         

SILESIASLAG, a.s. Ovládaná společnost      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost      

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

Strojírny Třinec, a.s. Ovládaná společnost          

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost        

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost            

FERROMORAVIA, s.r.o. Ovládaná společnost           

VÚHŽ a.s. Ovládaná společnost        

Steel Consortium Partners, a.s. Ovládaná společnost      

Beskydská golfová, a.s. Sesterská společnost      

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. Ovládaná společnost            

Celkem               
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2006 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

výnosy

Fin. 

výnosy

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Ovládaná společnost          

Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. Ovládaná společnost      

Kvalif. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA ENERGO, a.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost            

REFRASIL, s.r.o. Ovládaná společnost         

Řetězárna a.s. Ovládaná společnost      

Slévárny Třinec, a.s. Ovládaná společnost          

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost          

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost      

SILESIASLAG, a.s. Ovládaná společnost      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost        

Strojírny Třinec, a.s. Ovládaná společnost          

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost        

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost            

FERROMORAVIA, s.r.o. Ovládaná společnost        

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost      

Steel Consortium Partners, a.s. Ovládaná společnost      

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. Ovládaná společnost          

Celkem            

4.22.2. Nákupy

2008 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Dl. 

majetek

Zásoby Služby Ost. 

náklady

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost       

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Ovládaná společnost          

Kvalif. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost     

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost           

REFRASIL, s.r.o. Ovládaná společnost        

Řetězárna a.s. Ovládaná společnost       

Slévárny Třinec, a.s. Ovládaná společnost       

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost         

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost       

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

Strojírny Třinec, a.s. Ovládaná společnost         

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost       

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost       

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Ovládaná společnost       

Hutnictví železa, a.s. Ovládaná společnost       

Šroubárna Kyjov, spol. s. r.o. Ovládaná společnost     

Moravia Security, a.s. Ovládaná společnost       

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Ovládaná společnost       

D , akciová společnost, Třinec Ovládaná společnost         

VÚHŽ a.s. Ovládaná společnost       

Celkem             
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2007 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Dl. 

majetek

Zásoby Služby Ost. 

náklady

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost       

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Ovládaná společnost          

Hutnictví železa, a. s. Ovládaná společnost       

Kvalifi kační a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost     

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost           

REFRASIL, s.r.o. Ovládaná společnost       

Řetězárna a.s. Ovládaná společnost       

Slévárny Třinec, a.s. Ovládaná společnost        

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost         

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost       

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

Strojírny Třinec, a.s. Ovládaná společnost         

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost       

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

VÚHŽ a.s. Ovládaná společnost       

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. Ovládaná společnost       

FERROMORAVIA, s.r.o. Ovládaná společnost     

Beskydská golfová, a.s. Sesterská společnost       

Celkem            

2006 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Dl. 

majetek

Zásoby Služby Ost. 

náklady

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost       

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Ovládaná společnost          

Hutnictví železa, a. s. Ovládaná společnost       

Kabelová televize, spol. s r.o. Ovládaná společnost     

Kvalifi kační a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost     

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost           

REFRASIL, s.r.o. Ovládaná společnost        

Řetězárna a.s. Ovládaná společnost       

Slévárny Třinec, a.s. Ovládaná společnost        

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost        

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost       

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

Strojírny Třinec, a.s. Ovládaná společnost         

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost       

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost        

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost     

MORAVIA ENERGO, a.s. Ovládaná společnost       

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. Ovládaná společnost       

FERROMORAVIA, s.r.o. Ovládaná společnost     

Celkem            
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4.22.3. Prodeje dlouhodobého majetku a dlouhodobého fi nančního majetku

2008  (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti DHM

Účetní hodnota Prodejní cena

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Ovládaná společnost  

Celkem  

2007 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti DFM DHM

Účetní hodnota Prodejní cena Účetní hodnota Prodejní cena

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost      

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Ovládaná společnost    

Strojírny Třinec, a.s. Ovládaná společnost    

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost      

Celkem        

2006 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti DNM DHM

Účetní hodnota Prodejní cena Účetní hodnota Prodejní cena

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost      

REFRASIL, s.r.o. Ovládaná společnost    

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost    

Celkem      

5. Zamstnanci, vedení spolenosti a statutární orgány

5.1. Osobní náklady a poet zamstnanc

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady zaúčtované do výsledku hospodaření za rok 2008, resp. rok 2007, resp. rok 2006 

jsou následující:

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Počet Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabez. včetně 

příspěvku 

na penz. 

připoj.

Odměny 

členům 

orgánů spol.

Sociální 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem

Zaměstnanci             

Cizí zaměstnanci         

Vedení společnosti:          

– odměny manažerům za rok          

– prémie za rok        

Změna stavu dohadné položky na nevyčerpanou dovole-

nou a prémie

–  –    – 

Celkem              

* sociální náklady představují zejména osobní náklady zaměstnanců najímaných prostřednictvím agentury práce (změna metody vykazování od roku 2007, dříve vykazováno jako Služby)
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31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Počet Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabez. včetně 

příspěvku na 

penz. připoj.

Odměny 

členům 

orgánů spol.

Sociální 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem

Zaměstnanci              

Cizí zaměstnanci         

Vedení společnosti:          

– odměny manažerům za rok          

– prémie za rok         

Změna stavu dohadné položky na nevyčerpanou dovole-

nou a prémie

       

Celkem              

* sociální náklady představují zejména osobní náklady zaměstnanců najímaných prostřednictvím agentury práce (změna metody vykazování od roku 2007, dříve vykazováno jako Služby)

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Počet Mzdové 

náklady 

Soc. a zdrav. 

zabez. včetně 

příspěvku na 

penz. připoj. 

Odměny 

členům 

orgánů spol.

Sociální 

náklady 

Osobní 

náklady 

celkem

Zaměstnanci             

Cizí zaměstnanci         

Vedení společnosti:           

– odměny manažerům za rok           

– prémie za rok         

Změna stavu dohadné položky na nevyčerpanou dovole-

nou a prémie

– –   –

Celkem              

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí generální ředitel a odborní ředitelé.

Přehled o celkových odměnách (údaje v tis. Kč)

Představenstvo Dozorčí rada

Odměny rok     

Odměny rok     

Odměny rok     

5.2. Poskytnuté pjky, úvry i ostatní plnní

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti

Použití manažerských vozů pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se 

zvyšuje daňový základ pracovníků)

  

Pojištění odpovědnosti za škody   

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti

Použití manažerských vozů pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se 

zvyšuje daňový základ pracovníků)

  

Pojištění odpovědnosti za škody   

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti

Použití manažerských vozů pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou se 

zvyšuje daňový základ pracovníků)

  

Příspěvek na pojištění     

Pojištění odpovědnosti za škody   
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6. Závazky neuvedené v úetnictví

Společnost eviduje následující závazky nevykázané v rozvaze:

31.12.2008

Typ závazku Celková výše Stav k ..

Záruční prohlášení

– podnikům ve skupině  tis. EUR   tis. Kč

Záruky

– jiným subjektům  tis. USD   tis. Kč

 tis. EUR   tis. Kč

  tis. Kč    tis. Kč

31.12.2007

Typ závazku Celková výše Stav k ..

Přistoupení k závazku mateřské společnosti   tis. EUR   tis. Kč

Záruční prohlášení

– podnikům ve skupině  tis. EUR EUR   tis. Kč

Záruky

– jiným subjektům   tis. USD   tis. Kč

 tis. EUR   tis. Kč

  tis. Kč   tis. Kč

31.12.2006

Typ závazku Celková výše Stav k ..

Přistoupení k závazku mateřské společnosti   tis. EUR   tis. Kč

Záruky

– jiným subjektům  tis. USD   tis. Kč

 tis. EUR   tis. Kč

  tis. Kč   tis. Kč

Jistící biankosměnky

– jiným subjektům   tis.  SKK   tis. Kč

Ekologické závazky

Společnost má vypracovaný tzv. ekologický audit, který vykazuje závazky společnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Na základě tohoto audi-

tu uzavřela společnost smlouvu s Fondem národního majetku ČR o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před 

privatizací do výše 514 mil. Kč. K 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 vyčerpala prostředky ve výši 335 735 tis. Kč, resp. 299 316 tis. Kč, resp. 

259 744 tis. Kč. 

Vzhledem k  uzavření dodatku k  této smlouvě, který společnost uzavřela dne 3.11.2008 s  Českou republikou – Ministerstvem fi nancí, činí garance 

Ministerstva nejvýše 843,6 mil. Kč. Tato garance pokrývá ekologické závazky společnosti a z tohoto důvodu rozpustila rezervu na ekologické zátěže (viz 

kapitola 4.15).

7. Události, které nastaly po datu úetní závrky

Dne 21.1.2009 společnost navýšila podíl ve společnosti ZAMECZEK BŁOGOCICE, SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Polsko, 

o 43 , tj. na 88  celkem.

Dne 4.2.2009 uzavřela společnost smlouvu o převodu 100  obchodního podílu ve společnosti FERROMORAVIA, s.r.o. 
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Finanní ást II. – konsolidovaná úetní závrka

Konsolidovaná úetní závrka k 31. Prosinci 2008

Název společnosti: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Sídlo: Průmyslová ,   Třinec-Staré Město

Právní forma: akciová společnost

IČ: 

Součásti konsolidované účetní závěrky:

• Konsolidovaná rozvaha

• Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty

• Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu

• Konsolidovaný přehled o peněžních tocích

• Konsolidovaná příloha

Konsolidovaná úetní závrka byla sestavena dne 7. dubna 2009. 

Statutární orgán účetní jednotky Podpis

Ing. Jiří Cieńciała, CSc. 

Předseda představenstva

Ing. Jaroslava Ciahotná

První místopředseda představenstva

12.
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KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (údaje v tis. Kč)

 

 

 

 

 ..  ..  ..

brutto korekce netto netto netto

  AKTIVA CELKEM    –           

B. Dlouhodobý majetek    –           

I. Dlouhodobý nehmotný majetek   –       

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   –    

3. Software   –       

4. Ocenitelná práva   –       

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   –      

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek       

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek     

II. Dlouhodobý hmotný majetek    –           

1. Pozemky         

2. Stavby    –           

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí    –           

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek   –      

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   –        

8. Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek         

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku    – –

III. Dlouhodobý fi nanční majetek   –       

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách   –       

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem   –       

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly     

5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek   –      

6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek   –     

IV. Konsolidační rozdíly   –    –  – 

1. Kladný konsolidační rozdíl   –      

2. Záporný konsolidační rozdíl    –  – 

V. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci         

C. Oběžná aktiva    –           

I. Zásoby    –           

1. Materiál    –          

2. Nedokončená výroba a polotovary    –          

3. Výrobky    –          

5. Zboží   –      

6. Poskytnuté zálohy na zásoby       

II. Dlouhodobé pohledávky         

1. Pohledávky z obchodních vztahů         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy       

7. Jiné pohledávky         

8. Odložená daňová pohledávka        

III. Krátkodobé pohledávky    –          

1. Pohledávky z obchodních vztahů    –          

2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba   –    

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění     

6. Stát – daňové pohledávky         

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy         

8. Dohadné účty aktivní         

9. Jiné pohledávky   –       

IV. Krátkodobý fi nanční majetek             

1. Peníze         

2. Účty v bankách           

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly            

D. Časové rozlišení         

1. Náklady příštích období         

2. Komplexní náklady příštích období         

3. Příjmy příštích období       
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KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (údaje v tis. Kč)

     ..  .. ..

  PASIVA CELKEM         

A. Vlastní kapitál         

I. Základní kapitál         

1. Základní kapitál         

II. Kapitálové fondy      

2. Ostatní kapitálové fondy      

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků – –  

III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku         

1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond      

2. Statutární a ostatní fondy         

IV. Výsledek hospodaření minulých let         

Nerozdělený zisk minulých let         

Neuhrazená ztráta minulých let  –  – 

V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů         

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období         

2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci      

VI. Konsolidační rezervní fond      

B. Cizí zdroje         

I. Rezervy      

1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů      

4. Ostatní rezervy      

II. Dlouhodobé závazky      

1. Závazky z obchodních vztahů      

5. Dlouhodobé přijaté zálohy    

7. Dlouhodobé směnky k úhradě    

9. Jiné závazky    

10. Odložený daňový závazek      

11. Stát – daňové závazky a dotace   

III. Krátkodobé závazky         

1. Závazky z obchodních vztahů         

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení      

5. Závazky k zaměstnancům      

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění      

7. Stát – daňové závazky a dotace      

8. Krátkodobé přijaté zálohy      

10. Dohadné účty pasivní      

11. Jiné závazky      

IV. Bankovní úvěry a výpomoci         

1. Bankovní úvěry dlouhodobé         

2. Krátkodobé bankovní úvěry       

C. Časové rozlišení      

1. Výdaje příštích období      

2. Výnosy příštích období     

D. Menšinový vlastní kapitál      

Menšinový základní kapitál      

Menšinové kapitálové fondy    

Menšinové ziskové fondy včetně neroz.zisku a ztráty minulých let      

Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období      
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 (údaje v tis. Kč)

    Období do 

..

Období do 

..

Období do 

..

I. Tržby za prodej zboží      

A. Náklady vynaložené na prodané zboží      

 + Obchodní marže      

II. Výkony         

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb         

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti      

3. Aktivace      

B. Výkonová spotřeba         

1. Spotřeba materiálu a energie         

2. Služby         

 + Přidaná hodnota         

C. Osobní náklady         

1. Mzdové náklady         

2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva      

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění        

4. Sociální náklady      

D. Daně a poplatky      

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku         

KR A. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu     

KR 1. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu      

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu      

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku      

2. Tržby z prodeje materiálu      

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu      

1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku      

2. Prodaný materiál      

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 

příštích období

  –  – 

IV. Ostatní provozní výnosy        

H. Ostatní provozní náklady        

* Provozní výsledek hospodaření         

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      

J. Prodané cenné papíry a podíly      

VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku     

1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod pod-

statným vlivem

   

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku   

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů     

l. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů    

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti –  –  – 

X. Výnosové úroky      

N. Nákladové úroky      

XI. Ostatní fi nanční výnosy      

O. Ostatní fi nanční náklady      

* Finanční výsledek hospodaření –  –  – 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost       

1. – splatná       

2. – odložená –  –   

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost         

XIII. Mimořádné výnosy   

R. Mimořádné náklady   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti   

1. – splatná   

* Mimořádný výsledek hospodaření –  

** Konsolidovaný výsledek hospodaření bez ekvivalence         

Konsolidovaný výsledek hospodaření bez menšin         

Menšinový výsledek hospodaření      

* Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci      

Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)         

*** Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů (+/–)         
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KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (údaje v tis. Kč)

  Základní 

kapitál

Kapitálové 

fondy

Zákonný 

rezervní 

fond

Statutární 

a ostatní 

fondy 

Nerozd.

zisk min. 

let

Výsledek 

hosp. 

běžného 

účetního 

období 

Konsoli-

dační 

rezervní 

fond

Výsledek 

hos. 

v ekviva-

lenci

VLASTNÍ 

KAPITÁL 

CELKEM

Stav k ..                       

Zisk běžného období              

Rozdělení zisku minulého období        –     –  

Dividendy      –    – 

Platby ze sociálního fondu    –      – 

Dopad změn v konsolidačním celku           

Ostatní        –    

Stav k ..                       

Zisk běžného období        

Rozdělení zisku minulého období        –    –  

Dividendy      –     –  

Přecenění majetku  –        – 

Platby ze sociálního fondu    –     –

Dopad změn v konsolidačním celku         –   

Ostatní         

Stav k ..                       

Zisk běžného období              

Rozdělení zisku minulého období          –     –  

Přecenění majetku  –       –

Platby ze sociálního fondu    –      – 

Dopad změn v konsolidačním celku           

Stav k ..                       
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KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW (údaje v tis. Kč)

 

 

 

 
období do 

..

období do 

..

období do 

..

P. Počáteční stav peněžních prostředků         

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním         

A.1. Úpravy o nepeněžní operace        

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování 

oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu a odpis konsol. rozdílů

        

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv   –  – 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (–/+) –  –  – 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (–) s výjimkou vyplacených od účetních jednotek 

konsolidačního celku 

–    –

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapit. úroků, a vyúčt.výnos. úroky (–)      

A.1.6 Kurzové rozdíly a ostatní nepeněžní operace     – 

A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, před změnami pracovního kapitálu 

a mimořádnými položkami

        

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu –    – 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/–), aktivních účtů časového rozlišení 

a dohadných účtů pasivních

     

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/–), pasivních účtů časového 

rozlišení a dohadných účtů pasivních

     

A.2.3. Změna stavu zásob –   –  – 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků 

a peněžních ekvivalentů

     

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami         

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (–) –  –  – 

A.4. Přijaté úroky (+)      

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (–) –  –  – 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek 

hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti 

–  

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)      

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti         

  Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv –   –   –  

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv      

B.4. Peněžní toky z nákupu podniku a jeho části –   –  

B.5. Peněžní toky z dekonsolidace podniku nebo jeho části   

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti –   –   –  

  Peněžní toky z fi nančních činností

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají 

do oblasti fi nanční činnosti na peněžní prostředky a ekvivalenty

  –  – 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty –  –   – 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (–)P  – – 

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se 

k těmto nárokům a včetně fi nančního vypořádání se společníky ve veřejné obchodní 

společnosti a komplementáři u komanditní spol.(–) kromě dividend a podílů vyplacených 

mezi účetními jednotkami konsolidačního celku

–  –   – 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti   –   –  

D. Rozdíly způsobené dopadem kursových rozdílů na základě zahrnutí konsolidovaných 

úč. jednotek do konsolidace

  

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků –      

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období         
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PŘÍLOHA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

1. Obecné údaje 

1.1. Založení a charakteristika spolenosti

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dále jen „společnost“) byly založeny Fondem národního majetku České republiky na základě zakladatelské listiny jako ak-

ciová společnost se sídlem v Třinci, Česká republika a vznikly zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 21.3.1991. Hlavním před-

mětem činnosti společnosti je hutní výroba s uzavřeným hutním cyklem. Kromě výroby koksu, surového železa a oceli jsou hlavním produktem společ-

nosti výrobky válcoven, tj. bloky, bramy, sochory, drát, betonářská ocel, jemné, střední a hrubé profi ly. Ve výrobě kolejnic zaujímá společnost výhradní po-

stavení v České republice.

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

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

Fyzické a právnické osoby, podílející se více než 20  na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář  podíl na základním kapitálu

MORAVIA STEEL a.s. , 

Ostatní právnické a fyzické osoby , 

Celkem , 

1.2. Identifikace skupiny

Společnost je součástí skupiny podniků MORAVIA STEEL a.s. Společnost MORAVIA STEEL a.s. je ovládaná společnostmi FINITRADING, a.s. a R.F.G., 

a.s., které jednají ve shodě.

1.3. Pedstavenstvo a dozorí rada k 31.12.2008

Funkce Jméno

Představenstvo Předseda Ing. Jiří Cienciala, CSc.

První místopředseda Ing. Jaroslava Ciahotná

Druhý místopředseda Ing. Jan Czudek

Člen Ing. Jan Lasota

Člen Ing. Česlav Marek

Člen Ing. Petr Matuszek

Dozorčí rada Předseda Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D.

První místopředseda Ing. Ján Moder

Druhý místopředseda Dr. Hanns Kurt Zöllner

Člen František Ligocki

Člen Ing. Evžen Balko

Člen Ing. Roman Mitręga, MBA

Člen Vladislav Heczko

Člen Ing. Jozef Blaško, Ph.D.

Člen Pablo Alarcón Espinosa

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v dozorčí radě společnosti

Dozorčí rada:

Funkce Původní člen Nový člen Datum změny

Člen Ing. Oldřich Cieslar Ing. Roman Mitręga, MBA ..

Člen Jiří Stašák Vladislav Heczko ..

Dne 21.1.2009 byla zapsána v obchodním rejstříku změna jména předsedy představenstva společnosti z ing. Jiří Cienciala, CSc. na ing. Jiří Cieńciała.



2. Vymezení konsolidaního celku, systém a metody konsolidace

2.1. Základní organizaní schéma mateské spolenosti

2.2. Název a sídla dceiných a pidružených podnik zahrnutých do konsolidaního celku

Do konsolidačního celku byly v roce 2008 zahrnuty následující společnosti:

Dceřiné podniky:

Název společnosti Sídlo společnosti Předmět činnosti Podíl na vlastním 

kapitálu k ..

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a rozvod tepelné a elektrické energie , 

Strojírny Třinec, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   zámečnictví, kovářství, nástrojařství , 

Slévárny Třinec, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   slévárenství , 

FERROMORAVIA, s.r.o. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a hutní zpracování železa a oceli , 

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.* Ostrava-Vítkovice, Výstavní , PSČ   výroba ocelových trubek , 

VÚHŽ a.s. Dobrá , PSČ   výroba automobilových, hutních , strojírenských 

a slévárenských výrobků 

, 

H&S PROGRESS s.r.o. Dobrá , PSČ   zprostředkování velkoobchodů , 

Šroubárna Kyjov spol. s r.o. Jiráskova , PSČ  , Kyjov kovoobrábění, zámečnictví, výroba strojů 

a zařízení

,  

D , akciová společnost Třinec Průmyslová , PSČ   Třinec-Staré Město zajišťování oprav hutních agregátů, strojních, 

elektro a stavebních prací

, 

Řetězárna a.s. Česká Ves, Polská , PSČ   výroba řetězů a řetězářských výrobků , 

REFRASIL, s.r.o. Třinec-Konská, Průmyslová , PSČ   výroba žáruvzdorných výrobků , 

* společnost VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. změnila v průběhu účetního období jméno na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.
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VÁLCOVNA DRÁTŮ 

A JEMNÝCH PROFILŮ

VÁLCOVNA PŘEDV. 

A HRUB. PROFILŮ

VÝROBA ŽELEZA 

A OCELI

ŘEDITEL PRO PERSONAL. 

A ADMINISTR.
FINANČNÍ ŘEDITEL VÝROBNÍ ŘEDITEL TECHNICKÝ ŘEDITEL

PŘEDSTAVITEL VED. 

PRO SJ A EMS

VÝPRAVNYKOKSOCHEMICKÁ VÝROBA

PERSONÁLNÍ PRÁCE 

A ODMĚŇOVÁNÍ

PRÁVNÍ ODBOR

KONTROLA

HASIČSKÝ 

ZÁCHRANNÝ SBOR

SPRÁVA MAJETKU

TISKOVÝ MLUVČÍ TŽ, a.s.

SEKRETARIÁT GR 

A VNĚJŠÍ VZTAHY

STRATEGIE TŽ, a.s.

MARKETING

CONTROLLING

FINANCOVÁNÍ

ÚČETNICTVÍ

ROZVOJ A INVESTICE

ŘÍZENÍ DSP

INFORMATIKA 

A TELEKOMUNIKACE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ 

VÝROBY

NÁMĚSTEK VR

ZABEZPEČENÍ ÚDRŽEB

TECHNOLOGIE 

A VÝZKUM

ZABEZPEČENÍ JAKOSTI

ZKUŠEBNY 

A LABORATOŘE

ŘÍDICÍ SYSTÉMY DOPRAVA DRUHOTNÉ SUROVINY UNIVERZÁLNÍ TRAŤ

QP

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

PŘEDSTAVENSTVO

VÝBORY DR

DOZORČÍ RADA

VALNÁ HROMADA

ŘEDITEL PRO 

VNITŘNÍ AUDIT
AR

VLVJVHVOVK

PR

PP

PK

PJ

PH

PB

GMt

GS

GA

GG

FR

FC

FF

FU

IV

IK

IF

IR

IL

VP

VRn

VR

VY

TN

TJ

TZ

TR

VI VD VS VB

INVESTIČNÍ ŘEDITEL
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Přidružené podniky:

Název společnosti Sídlo společnosti Předmět činnosti Podíl na vlastním 

kapitálu k ..

VESUVIUS 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba isostaticky lisovaných žáruvzdorných 

výrobků

, 

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a hutní zpracování železa a oceli , 

Z důvodu nabytí 100  podílů ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. a D 5, akciová společnost Třinec je konsolidační celek pro rok 2008 rozšířen o tyto 

dvě společnosti. Začlenění společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. bylo provedeno k 1.4.2008, začlenění společnosti D 5, akciová společnost Třinec, bylo 

provedeno k 1.7.2008. Konsolidační celek byl zúžen o společnosti VÚHŽ – NEMO, a.s. a ROLLSERVIS, a.s. z důvodu jejich zrušení bez likvidace při slou-

čení s jejich mateřskou společností H&S PROGRESS s.r.o.

Do konsolidačního celku byly v roce 2007 zahrnuty následující společnosti:

Dceřiné podniky:

Název společnosti Sídlo společnosti Předmět činnosti Podíl na vlastním 

kapitálu k ..

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a rozvod tepelné a elektrické energie , 

Strojírny Třinec, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   zámečnictví, kovářství, nástrojařství , 

Slévárny Třinec, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   slévárenství , 

FERROMORAVIA, s.r.o. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a hutní zpracování železa a oceli , 

VVT-VÍTKOVICE

VÁLCOVNA TRUB, a.s.

Ostrava-Vítkovice, Výstavní , PSČ   výroba ocelových trubek , 

VÚHŽ a.s. Dobrá , PSČ   výroba automobilových, hutních , strojírenských 

a slévárenských výrobků 

, 

VÚHŽ NEMO a.s. Dobrá , PSČ   realitní činnost, pronájem věcí movitých , 

H&S PROGRESS s.r.o. Dobrá , PSČ   zprostředkování velkoobchodů , 

ROLLSERVIS a.s. Dobrá , PSČ   služby v oblasti administrativní správy , 

Řetězárna a.s. Česká Ves, Polská , PSČ   výroba řetězů a řetězářských výrobků , 

REFRASIL, s.r.o. Třinec-Konská, Průmyslová , PSČ   výroba žáruvzdorných výrobků , 

Přidružené podniky:

Název společnosti Sídlo společnosti Předmět činnosti Podíl na vlastním 

kapitálu k ..

VESUVIUS 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba isostaticky lisovaných žáruvzdorných 

výrobků

, 

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a hutní zpracování železa a oceli , 

Do konsolidačního celku byly v roce 2006 zahrnuty následující společnosti:

Dceřiné podniky:

Název společnosti Sídlo společnosti Předmět činnosti Podíl na vlastním 

kapitálu k ..

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a rozvod tepelné a elektrické energie , 

Strojírny Třinec, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   zámečnictví, kovářství, nástrojařství , 

Slévárny Třinec, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   slévárenství , 

FERROMORAVIA, s.r.o. Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a hutní zpracování železa a oceli , 

VVT-VÍTKOVICE

VÁLCOVNA TRUB, a.s.

Ostrava-Vítkovice, Výstavní , PSČ   výroba ocelových trubek , 

Řetězárna a.s. Česká Ves, Polská , PSČ   výroba řetězů a řetězářských výrobků , 

REFRASIL, s.r.o. Třinec-Konská, Průmyslová , PSČ   výroba žáruvzdorných výrobků , 
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Přidružené podniky:

Název společnosti Sídlo společnosti Předmět činnosti Podíl na vlastním 

kapitálu k ..

VESUVIUS 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba isostaticky lisovaných žáruvzdorných 

výrobků

, 

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   výroba a hutní zpracování železa a oceli , 

MORAVIA ENERGO, a.s. Třinec-Staré Město, Průmyslová , PSČ   rozvod elektřiny, poradenská činnost 

v oblasti energetiky

, 

Z důvodu prodeje podílu ve společnosti MORAVIA ENERGO, a.s. k 24.3.2006 byla společnost vyřazena z konsolidačního celku pro rok 2006. Dekonsoli-

dace byla provedena k 31.03.2006.

Konsolidační metody byly použity v souladu s konsolidačními pravidly konsolidačního celku – u dceřiných podniků metoda plné konsolidace a u při-

družených podniků ekvivalenční metoda. Společnost se podílí na fi nanční a provozní politice společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s. Z tohoto důvodu je 

Sochorová válcovna TŽ, a.s. konsolidovaná ekvivalenční metodou.

Účetní závěrky všech společností, a to zahrnutých i nezahrnutých do skupiny, jsou uloženy pro potřebu prezentace v sídle mateřské společnosti.

2.3. Datum úetních závrek a sídlo podnik zahrnutých do konsolidaního celku

Účetní závěrky podniků zahrnutých do konsolidačního celku byly sestaveny k datu 31.12.2008, resp. k 31.12.2007 a 31.12.2006. Podniky zahrnuté do kon-

solidačního celku v letech 2006 až 2008 mají sídla v České republice.

2.4. Spolenosti vylouené z povinnosti konsolidovat

Do konsolidačního celku nevstupují ty řízené, ovládané a spoluovládané společnosti nebo společnosti pod podstatným vlivem, u nichž:

– výše aktiv dané společnosti nepřekročí hranici 150 mil. Kč,

–  podíl na vlastním kapitálu společnosti k souhrnu vlastního kapitálu všech podniků ve skupině je menší než 1,5 ,podíl na čistém obratu (výnosech 

účtové třídy 6) všech podniků ve skupině je menší než 1,5 ,

–  společnosti, které splňují výše uvedené podmínky pro nezařazení do konsolidačního celku, a tudíž by podle individuálního hodnocení nevstupovaly 

do konsolidace, musí pro nezařazení do konsolidačního celku splňovat i skupinové hledisko významnosti. Při skupinovém hledisku významnosti jsou 

tyto podniky brány jako jeden celek. Tento celek musí mít celková aktiva menší než 500 mil. Kč, podíl na vlastním kapitálu všech podniků ve skupině 

menší než 5 , a podíl na čistém obratu (výnosech účtové třídy 6) všech podniků ve skupině menší než 5 . Pokud aktiva jsou menší než 500 mil. Kč 

a podíl na vlastním kapitálu je menší než 5 , ale podíl na čistém obratu je vyšší než 5  – v tomto případě je pro zařazení do konsolidačního celku 

rozhodující, zda výnosy jsou významným způsobem dosaženy z realizace vůči podnikům ve skupině a po provedeném vyloučení vzájemných dodávek 

by měly nevýznamný dopad na výkaz zisku a ztráty. Pro propočty hranic významnosti jsou brány v úvahu všechny podniky ve skupině kromě podniků 

v konkurzu nebo v likvidaci,

–  u nichž brání významně striktní a dlouhodobá omezení mateřského podniku při výkonu jejích práv ohledně nakládání s majetkem nebo řízení těchto 

podniků; nebo výjimečně nelze-li bez prokazatelně nutných nepřiměřených nákladů nebo bez prokazatelně nutného zbytečného zadržení získat in-

formace nezbytné pro sestavení konsolidované účetní závěrky, 

–  jsou-li akcie nebo podíly těchto podniků drženy výhradně za účelem jejich pozdějšího prodeje. 

3. Úetní metody a obecné úetní zásady

Účetnictví skupiny je vedeno a konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou 

č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v sousta-

vě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislos-

ti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. došlo ke sjednocení účetních postupů v rámci skupiny. Vý-

znamné účetní postupy, tak jak jsou používány jednotlivými společnostmi, jsou popsány níže.

Údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (tis. Kč).

3.1. Úetní období

Výkazy společnosti k datu 31.12.2008 jsou připraveny takto:

Rozvaha obsahuje srovnatelné údaje k 31.12.2007 a k 31.12.2006.

Výkaz zisku a ztráty obsahuje srovnatelné údaje za období do 31.12.2007 a 31.12.2006.

Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje srovnatelné údaje k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006.

Přehled o peněžních tocích obsahuje srovnatelné údaje k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006.
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3.2. Zpsoby ocenní, odepisování a tvorby opravných položek

3.2.1. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden 

rok. 

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek (jako software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), jehož ocenění je 

vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvo-

řeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé ná-

klady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho roku.

Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlast-

ní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, majetek nově zjištěný v účetnictví, např. inventarizační přebytky (účtuje se 

souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle 

společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

Reprodukční cenou se oceňuje rovněž dlouhodobý hmotný majetek, jehož původní pořizovací cena byla vyšší než 1 mil. Kč, a byl pořízen formou fi nanč-

ního pronájmu. Tento majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou a je zaveden do evidence jako plně odepsaný. Reprodukční pořizovací cena je sta-

novena znalcem nebo odhadem dle interních předpisů společnosti.

Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 40 000 Kč a nižší a nehmotný majetek s dobou použitelnosti del-

ší než jeden rok oceněný při pořízení cenou 60 000 Kč a nižší není považován za dlouhodobý majetek. O takovém majetku se účtuje jako o zásobách a jeho 

vydání do používání je vykazováno ve výkazu zisku a ztráty jako Spotřeba materiálu a energie. Nehmotný majetek s cenou pořízení 60 000 Kč a nižší je při 

pořízení vykazován v nákladech jako Služby. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobé-

ho majetku.

Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti skupiny, pokud jsou určeny k obchodování s nimi, resp. k opakovanému prodeji, jsou vykazovány 

v rozvaze jako Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti. Výsledky této činnosti určené pro vlastní potřebu skupiny nejsou z účetního hlediska 

klasifi kovány jako dlouhodobý nehmotný majetek a jsou evidovány v podrozvahové evidenci v ocenění vlastních nákladů.

O povolenkách na emise skleníkových plynů je účtováno jako o dlouhodobém nehmotném neodpisovaném majetku, oceňovaném pořizovací cenou, pří-

padně reprodukční pořizovací cenou při bezúplatném nabytí. O „spotřebě povolenek“ se účtuje minimálně k datu účetní závěrky v závislosti na emisích 

účetní jednotky v kalendářním roce. Při bezúplatném prvním nabytí je účtováno o tomto nabytí jako o dotaci, která nesnižuje ocenění dlouhodobého ne-

hmotného majetku. Tato „dotace“ se rozpouští do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši, v jaké jsou povolenky spotřebovávány a účtovány do ná-

kladů. Prodej povolenek se vykazuje v Tržbách z prodeje dlouhodobého majetku. 

K datu účetní závěrky se povolenky oceňují podle kurzu na burze EUROPEAN ENERGY EXCHANGE. Snížení hodnoty ocenění bezúplatně nabytých 

povolenek k datu účetní závěrky se vykáže v rozvaze v řádcích Jiný dlouhodobý nehmotný majetek a Stát – daňové závazky a dotace, v opačném přípa-

dě přecenění emisních povolenek společnost neprovádí. U chybějícího počtu povolenek k datu účetní závěrky vytváří společnost rezervu, která se vykáže 

v Ostatních rezervách a Změně stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období. V následujícím účetním ob-

dobí, kdy jsou chybějící povolenky nakoupeny, rozpustí se rezerva na nákup povolenek.

Účetní odpisy

Pořizovací cena dlouhodobého majetku s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odpisována lineárně po dobu odpisování uvedenou níže:

Kategorie majetku Doba odpisování v letech

Stavby  – 

Stroje a zařízení  – 

Dopravní prostředky  – 

Inventář  – 

Software  – 

Doba odpisování dlouhodobého majetku je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti majetku s přihlédnutím k provozním podmínkám.

Pokud skupina na základě inventury zjistí, že se předpokládaná životnost změnila, upraví dobu odepisování majetku.

Převážná část budov a staveb je odpisována 45 – 60 let. Kratší dobu odepisování mají dočasné stavby a stavby s kratší životností (osvětlení, oplocení, roz-

vody energií, potrubí apod.). Stavby s delší dobou odpisování než 60 let představují stavby s vysokou životností, jako jsou železniční a silniční mosty, do-

pravníkové tunely, výrobní a administrativní budovy.

Převážná část strojů a zařízení je odpisována 15 – 25 let. Kratší dobu odpisování mají zejména prostředky výpočetní techniky, řídicí systémy, přístroje 

apod., delší doba odpisování je použita jen výjimečně u zařízení aglomerací.

Předměty z drahých kovů pořízené do 1.1.2002 jsou odpisovány dle skutečného hmotnostního úbytku. 

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prode-

je a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
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Způsob tvorby opravných položek

Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku je tvořena v případě, že účetní hodnota je vyšší než hodnota z užívání, která je stanovena jako sou-

časná hodnota odhadovaných budoucích peněžních toků, u nichž se očekává, že vzniknou z užívání dlouhodobého majetku, popř. z očekávaných výno-

sů ze zamýšleného prodeje.

Snížení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni skupina prověřuje účetní hodnotu svého hmotného a nehmotného majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrá-

tě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. 

3.2.2. Dlouhodobý fi nanční majetek

Dlouhodobým fi nančním majetkem se rozumí zejména majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlouhodobé termínované vklady. 

Ocenění

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související 

s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Finanční majetek pořízený před 1.1.2002 je oceněn cenou pořízení.

K datu účetní závěrky jsou:

Majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky k majetkovým účastem.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceňovány v souladu s ustanovením zákona o účetnictví (§ 27) reálnou hodnotou, která je stanovena na úrovni tržní 

hodnoty nebo kvalifi kovaným odhadem. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, použije se k ocenění pořizovací cena.

U realizovatelných cenných papírů je změna jejich reálné hodnoty k datu účetní závěrky vykázána v rozvaze v řádcích Ostatní dlouhodobé cenné papíry 

a podíly a Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Z oceňovacího rozdílu z přecenění, v případě zvýšení hodnot realizovatelných cenných papí-

rů, je vypočtena odložená daň, která je vykázána v řádcích Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků a Odložený daňový závazek.

Při prodeji či jiném úbytku jsou cenné papíry oceňovány na základě váženého průměru pořizovacích cen.

Podíly ve společnostech, jejichž fi nanční a provozní procesy společnost může určovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti jsou klasifi kovány jako Po-

díly v ovládaných a řízených osobách. 

Podíly ve společnostech, jejichž fi nanční a provozní procesy společnost může významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich činnosti jsou klasifi -

kovány jako Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.

Způsob tvorby opravných položek k majetkovým účastem

Opravné položky se vytvářejí v případě rizika, že reálná hodnota dlouhodobého fi nančního majetku je nižší, než jeho účetní hodnota. 

Skupina vychází při tvorbě opravných položek u cenných papírů, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou, z podrobné znalosti dané společnosti, jejích 

výsledků hospodaření s přihlédnutím k podílu na vlastním kapitálu této společnosti.

3.2.3. Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, 

dopravné a skladovací poplatky při dopravě, provize a pojistné.

Výdeje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují úplnými vlastními náklady provozu podle kalkulačního vzorce na základě ročních plánovaných kalkulací. 

Ceny jsou stanoveny na základě ročního fi nančního plánu.

Přecenění zásob vlastní výroby se provádí vždy k 1.1. běžného roku ve vazbě na kalkulace stanovené na základě schváleného fi nančního plánu. 

V průběhu účetního období se provádí analýza ocenění zásob vlastní výroby, a to porovnáním ocenění vlastních nákladů podle plánovaných (plánové 

kalkulace) a skutečných nákladů. Pokud je rozdíl v ocenění dle skutečných vlastních nákladů vyšší než ocenění podle plánovaných vlastních nákladů, pak 

se rozdíl z přecenění zásob vlastní výroby promítne ve fi nančním účetnictví pouze na účtech hlavní knihy, a to Změna stavu zásob vlastní činnosti se sou-

vztažným zápisem na účtech Zásob vlastní výroby. V opačném případě (tj. rozdíl v ocenění dle plánovaných vlastních nákladů je vyšší než ocenění dle sku-

tečných vlastních nákladů) se přecenění zásob neprovádí a rozdíl se proúčtuje jako tvorba opravné položky k zásobám vlastní výroby.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky u materiálových zásob jsou tvořeny u položek, jejichž obrátkovost je malá nebo žádná a jejich možnost zpracování je velmi nízká, avšak 

po jejich individuálním posouzení. 

U zásob hotových výrobků a polotovarů je opravná položka vytvářena na základě analýzy obrátkovosti, prodejní ceny a jejich realizovatelnosti. 

3.2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. 

Způsob tvorby opravných položek

Skupina vytváří opravné položky k pohledávkám, o jejichž realizovatelnosti existují pochyby. Zákonné opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v sou-

ladu s ustanovením zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 
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Účetní opravné položky k pohledávkám (mimo podniky ve skupině) jsou vytvářeny ve výši:

a) 100  účetní hodnoty u pohledávek více než 360 dní po splatnosti,

b) 50  účetní hodnoty u pohledávek více než 180 a méně než 360 dní po splatnosti.

Dále je vytvářena opravná položka k pohledávkám po individuálním posouzení realizovatelnosti.

U jiných dlouhodobých pohledávek, které nejsou úročeny, společnost vytváří opravnou položku. Tato opravná položka je vypočítána jako rozdíl mezi 

nominální a diskontovanou hodnotou výše uvedených pohledávek.

3.2.5. Krátkodobý fi nanční majetek

Krátkodobý fi nanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech, krátkodobé dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku a ostatní realizo-

vatelné cenné papíry.

Krátkodobý fi nanční majetek se při nákupu oceňuje pořizovací cenou.

3.2.6. Závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Dlouhodobé směnky k úhradě jsou účtovány ve jmenovité hodnotě. Úroky k těmto 

směnkám jsou časově rozlišovány po dobu jejich splatnosti. 

3.2.7. Úvěry a půjčky

Ocenění 

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje jak část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní 

závěrky, tak revolvingové úvěry, které jsou pravidelně obnovovány pro následující období. 

3.2.8. Rezervy

Skupina vytváří ostatní rezervy na budoucí rizika známá k datu účetní závěrky. Dále skupina vytváří daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého 

hmotného majetku v souladu se zákonem o rezervách a rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a sanaci po ukončení jejího provozu v souladu s vy-

hláškou MŽP č. 294/2005 Sb. V případě, že rezerva není čerpána v zákonné stanovené lhůtě dochází k jejímu rozpuštění.

3.3. Pepoty údaj v cizích mnách na eskou mnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky stanoveným ke dni předcházejícímu dni uskutečně-

ní účetního případu. 

Finanční majetek v cizí měně (valutová pokladna) se během roku přepočítává na české koruny v pevném měsíčním kurzu České národní banky platném 

k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl zaúčtován. 

K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

3.4. Finanní pronájem s následnou koupí najaté vci

Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného 

užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.

První splátka (akontace) při fi nančním pronájmu s následnou koupí najaté věci je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů. 

3.5. Dan

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita zrychlená metoda odepisování dle § 32 zákona 586/92 Sb., s výjimkou majetku používaného v provozu Uni-

verzální trať Bohumín a společnosti Slévárny Třinec, a.s., kde je stanovena lineární metoda odepisování.

Splatná daň

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje po-

ložky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňové 

odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňových sazeb platných k datu účetní závěrky.

Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. 

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém bude daňový závazek uplatněn. 

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popř. pasiv a výši 

aktiv, popř. pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popř. pasiv je hodnota těchto aktiv, popř. pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové 

účely.

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také 

zahrnuta do vlastního kapitálu.
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3.6. Výpjní náklady

Výpůjční náklady z úvěrů jsou zahrnovány přímo do nákladů bez ohledu na účel, za kterým byly úvěry čerpány.

3.7. Náklady spojené se zamstnanci najatými prostednictvím agentury práce

Počínaje rokem 2007 skupina vykazuje osobní náklady zaměstnanců najímaných prostřednictvím agentury práce v rámci sociálních nákladů, kde jsou 

účtovány skutečně vyplácené mzdy včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní pomůcky a ochranné nápoje pro agenturní za-

městnance, jsou tyto náklady vykazovány v rámci Spotřeby materiálu a energie. Ostatní služby agentury jako např. odměna za zprostředkování, režie agen-

tury jsou vykazovány jako Služby.

V minulých letech byly veškeré náklady spojené se zaměstnanci najatými prostřednictvím agentury práce vykazovány jako Služby.

3.8. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány k datu doručení zboží a jeho akceptace zákazníkem nebo k datu uskutečnění služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z při-

dané hodnoty.

Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby. 

Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend. 

3.9. Použití odhad

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu 

účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech 

jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

3.10. Mimoádné výnosy a náklady

Tyto položky obsahují výnosy/náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy/náklady z mimořádných 

událostí nahodile se vyskytujících. 

3.11. Dotace

Skupina získává provozní dotace. Na dané účely vynakládá prostředky na vrub nákladů a příjem provozních dotací vyúčtovává ve prospěch výnosů, ve 

věcné a časové souvislosti (viz bod 6.6.). Dále skupina získává dotace na pořízení dlouhodobého majetku a tato dotace snižuje pořizovací cenu majetku.

V roce 2004 společnost získala veřejnou podporu na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání a na podporu platby dělníkům, 

kteří se stanou nadbytečnými v důsledku odstavení pece. Tato veřejná podpora je poskytnuta na dobu 3 let a je vykazována v rozvaze společnosti na řád-

ku Stát – daňové závazky a dotace s rozdělením na krátkodobou a dlouhodobou část a je postupně rozpouštěna do výnosů ve věcné a časové souvislosti 

s realizací projektů, na které byla vydána. 

3.12. Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj

Je-li výsledkem úkolu výzkumu a vývoje dlouhodobý majetek (hmotný či nehmotný), náklady vstupují do pořizovací ceny a účtují se do pořízení dlouho-

dobého hmotného či nehmotného majetku. Na základě výsledků oponentního řízení je výstup výzkumného úkolu aktivován do dlouhodobého majetku. 

K datu účetní závěrky se provádí detailní analýza rozpracovaných projektů a v případě pochybnosti o dokončení, nebo budoucím využití, jsou vynaložené 

výdaje účtovány do nákladů nebo komplexních nákladů příštích období.

3.13. Pehled o penžních tocích (cash flow)

Přehled o peněžních tocích byl vytvořen nepřímou metodou.

Pro účely cash fl ow jsou za peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty považovány peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu, kromě 

depozit s dobou splatnosti delší než tři měsíce, a krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních 

prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:  (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Pokladna      

Běžné účty        

Termínovaný vklad      

Krátkodobé cenné papíry a podíly        

Opravná položka   – 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem         

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty nezahrnuté do cash fl ow     

Krátkodobý fi nanční majetek celkem         
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Komentář k výkazu cash fl ow za roky 2008 až 2006:

Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku k 31.12.2007 v porovnání s rozvahou představuje zřízení vázaného vkladu spojeného s přijatou veřejnou 

podporou, jehož výše k 31.12.2007 činí 35 444 tis. Kč.

Změna stavu krátkodobého fi nančního majetku k 31.12.2006 v porovnání s rozvahou představuje zřízení vázaného vkladu spojeného s přijatou veřejnou 

podporou, jehož výše k 31.12.2006 činí 246 216 tis. Kč a depozitní směnku ve výši 30 000 tis. Kč.

Opravná položka v roce 2006 představuje opravnou položku vytvořenou ke společnosti Beskydská golfová, a.s.

3.14. Konsolidaní pravidla

U plné metody jednotlivé položky rozvah a výkazů zisku a ztráty dceřiných podniků byly v plné výši sečteny s rozvahou a výkazem zisku a ztráty mateřské-

ho podniku. Dále byly vyloučeny fi nanční investice mateřského podniku proti nakoupenému vlastnímu kapitálu, vzájemné dodávky, pohledávky a závaz-

ky, včetně zisků z prodejů stálých aktiv realizovaných mezi podniky konsolidačního celku a ziskové marže u dosud nespotřebovaných zásob. 

U ekvivalenční metody byly v rozvaze mateřského podniku vyloučeny fi nanční investice proti nakoupenému vlastnímu kapitálu. Do aktiv konsolidované 

rozvahy se zahrnula položka Cenné papíry a vklady v ekvivalenci, jejíž výše se vypočítá jako podíl na vlastním kapitálu přidružených podniků. Tato položka 

byla upravena o část ziskové marže na dosud nespotřebovaných vzájemných dodávkách zásob odpovídající podílu na vlastním kapitálu přidružené společ-

nosti. Do pasiv konsolidované rozvahy se zahrnula položka Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci, která je podílem mateřského podniku na výsledku 

hospodaření běžného období a Konsolidační rezervní fond, který představuje akumulované výsledky hospodaření přidruženého podniku z minulých let. 

Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů dceřiné společnosti a jejich oceněním podle podílové účasti mateřské společnosti na výši 

vlastního kapitálu vyjádřené reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálnou hodnotou cizího kapitálu ke dni akvizice nebo 

ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení nebo podílů). Za den akvizice se považuje datum, od něhož začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňo-

vat příslušný vliv nad konsolidovaným podnikem.

Do roku 2007 se konsolidační rozdíl odepisuje do 20 let rovnoměrným odpisem, pokud neexistují důvody pro kratší dobu odpisování. Konsolidační roz-

díl se zúčtovává do položky zúčtování kladného konsolidačního rozdílu nebo zúčtování záporného konsolidačního rozdílu na vrub nákladů respektive ve 

prospěch výnosů z běžné činnosti.

V roce 2008 došlo ke změně postupu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování konsolidačního rozdílu, jak je uvedeno v kapitole 3.15.

Odpisy konsolidačních rozdílů se vykazují ve zvláštní položce konsolidovaného výkazu zisku a ztrát.

U společností pořízených a zařazených do konsolidačního celku po 1.1.2003 společnost provedla přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu v sou-

ladu s účetními předpisy platnými pro konsolidaci.

Konsolidace účetní závěrky byla provedena systémem přímé konsolidace.

Účetní závěrky za roky 2006 až 2008 podniků zahrnutých do konsolidačního celku a také účetní závěrky dceřiných a přidružených podniků do konso-

lidačního celku nezahrnutých, které společnost k datu sestavení konsolidované účetní závěrky obdržela, jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

Konsolidační pravidla pro roky 2006 až 2008 (vymezení konsolidačního celku, způsob transformace údajů z individuálních účetních závěrek podniků 

konsolidačního celku do položek konsolidované účetní závěrky) jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

3.15. Zmny zpsob oceování, postup odepisování a postup útování oproti pedcházejícímu úetnímu období

Z důvodu věrného a poctivého obrazu konsolidované účetní závěrky se společnost rozhodla od 1. 1. 2008 kladný (záporný) konsolidační rozdíl neodepiso-

vat po dobu 20 let, ale ocenit pořizovací cenou, která je upravená o kumulované ztráty (kumulované zisky) ze změny této hodnoty, přičemž je každý rok 

testován na změnu této hodnoty. 

4. Pehled vliv na výši Výsledku Hospodaení 

4.1. Konsolidovaný výsledek hospodaení za rok 2008

4.1.1. Skladba konsolidovaného výsledku hospodaření za rok 2008 (údaje v tis. Kč)

VH běžného účetního období TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.   

VH běžného účetního období ENERGETIKA TŘINEC, a.s.  

VH běžného účetního období Strojírny Třinec, a.s.  

VH běžného účetního období Slévárny Třinec, a.s.  

VH běžného účetního období FERROMORAVIA, s.r.o.  

VH běžného účetního období VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. – 

VH běžného účetního období H&S PROGRESS s.r.o 

VH běžného účetního období Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.  

VH běžného účetního období D , akciová společnost, Třinec  

VH běžného účetního období VÚHŽ a.s.  

Podíl na VH běžného účetního období REFRASIL, s.r.o.  

Podíl na VH běžného účetního období Řetězárna a.s.  

Podíl na VH běžného účetního období v ekvivalenci  

Úpravy v rámci plné metody konsolidace (viz dále)  

Úpravy v rámci ekvivalenční metody konsolidace (viz dále) – 

Konsolidovaný výsledek hospodaření   
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4.1.2. Úpravy výsledku hospodaření v rámci plné metody za rok 2008 (údaje v tis. Kč)

Vyloučení zisků z prodeje dlouhodobého majetku mezi podniky ve skupině včetně vlivu odložené daně  

Vyloučení zisků z nerealizovaných zásob z prodeje mezi podniky ve skupině včetně vlivu odložené daně  

Přecenění majetku na reálnou hodnotu – 

Odpis záporného konsolidačního rozdílu  

Snížení hodnoty aktivního konsolidačního rozdílu – 

Vyloučení vyplacených dividend podniků konsolidačního celku – 

Úpravy celkem  

4.1.3. Úpravy výsledku hospodaření v rámci ekvivalenční metody za rok 2008 (údaje v tis. Kč)

Vyloučení dividend vyplacených společností VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. – 

Vyloučení zisků a ztrát z nerealizovaných zásob 

Úpravy celkem – 

4.2. Konsolidovaný výsledek hospodaení za rok 2007

4.2.1. Skladba konsolidovaného výsledku hospodaření za rok 2007 (údaje v tis. Kč)

VH běžného účetního období TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.   

VH běžného účetního období ENERGETIKA TŘINEC, a.s.  

VH běžného účetního období Strojírny Třinec, a.s.  

VH běžného účetního období Slévárny Třinec, a.s.  

VH běžného účetního období FERROMORAVIA, s.r.o.  

VH běžného účetního období VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.  

VH běžného účetního období H&S PROGRESS s.r.o  

VH běžného účetního období ROLLSERVIS a.s.  

VH běžného účetního období VÚHŽ NEMO a.s.  

VH běžného účetního období VÚHŽ a.s.  

Podíl na VH běžného účetního období REFRASIL, s.r.o.  

Podíl na VH běžného účetního období Řetězárna a.s.  

Podíl na VH běžného účetního období v ekvivalenci  

Úpravy v rámci plné metody konsolidace (viz dále) – 

Úpravy v rámci ekvivalenční metody konsolidace (viz dále) – 

Konsolidovaný výsledek hospodaření   

4.2.2. Úpravy výsledku hospodaření v rámci plné metody za rok 2007 (údaje v tis. Kč)

Vyloučení zisků z prodeje dlouhodobého majetku mezi podniky ve skupině včetně vlivu odložené daně 

Vyloučení zisků z nerealizovaných zásob z prodeje mezi podniky ve skupině včetně vlivu odložené daně – 

Přecenění majetku na reálnou hodnotu – 

Odpis aktivního konsolidačního rozdílu skupiny podniku H&S PROGRESS s.r.o. – 

Odpis záporného konsolidačního rozdílu společnosti FERROMORAVIA, s.r.o.  

Odpis záporného konsolidačního rozdílu společnosti Řetězárna a.s.  

Odpis záporného konsolidačního rozdílu společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s  

Vyloučení rozpouštění opravné položky vytvořené ke společnosti Slévárny Třinec, a.s. – 

Vyloučení vyplacených dividend podniků konsolidačního celku – 

Úpravy celkem – 

4.2.3. Úpravy výsledku hospodaření v rámci ekvivalenční metody za rok 2007 (údaje v tis. Kč)

Vyloučení dividend vyplacených společností VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. – 

Úpravy celkem – 
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4.3. Konsolidovaný výsledek hospodaení za rok 2006

4.3.1. Skladba konsolidovaného výsledku hospodaření za rok 2006 (údaje v tis. Kč)

VH běžného účetního období TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.   

VH běžného účetního období ENERGETIKA TŘINEC, a.s.   

VH běžného účetního období Strojírny Třinec, a.s.  

VH běžného účetního období Slévárny Třinec, a.s.  

VH běžného účetního období FERROMORAVIA, s.r.o.  

VH běžného účetního období VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.  

Podíl na VH běžného účetního období REFRASIL, s.r.o.  

Podíl na VH běžného účetního období Řetězárna a.s.  

Podíl na VH běžného účetního období v ekvivalenci  

Úpravy v rámci plné metody konsolidace (viz dále) – 

Úpravy v rámci ekvivalenční metody konsolidace (viz dále) – 

Konsolidovaný výsledek hospodaření   

4.3.2. Úpravy výsledku hospodaření v rámci plné metody za rok 2006 (údaje v tis. Kč)

Vyloučení zisků z prodeje dlouhodobého majetku mezi podniky ve skupině včetně vlivu odložené daně  

Vyloučení zisků z nerealizovaných zásob z prodeje mezi podniky ve skupině včetně vlivu odložené daně – 

Odpis záporného konsolidačního rozdílu společnosti FERROMORAVIA, s.r.o.  

Odpis záporného konsolidačního rozdílu společnosti Řetězárna a.s.  

Odpis záporného konsolidačního rozdílu společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s  

Přecenění majetku na reálnou hodnotu u společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s – 

Vyloučení rozpouštění opravné položky vytvořené ke společnosti Slévárny Třinec, a.s. – 

Vyloučení vyplacených dividend podniků konsolidačního celku – 

Úpravy celkem – 

4.3.3. Úpravy v rámci ekvivalenční metody za rok 2006 (údaje v tis. Kč)

Vyloučení dividend vyplacených společností VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. – 

Dekonsolidace společnosti MORAVIA ENERGO, a.s. – 

Vyloučení zisků z nerealizovaných zásob  

Úpravy celkem – 

5. Doplující informace ke konsolidované Rozvaze 

5.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

.. 

Nová 

akvizice 

Přírůstky Úbytky

Zřizovací výdaje        

Software              

Ocenitelná práva             

Jiný DNM               

Nedokončený DNM            

Poskytnuté zálohy na DNM       

Celkem                

  (údaje v tis. Kč)

Stav k 

.. 

Nová 

akvizice

Přírůstky Úbytky Stav k 

.. 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       

Zřizovací výdaje     

Software          

Ocenitelná práva         

Jiný DNM          

Nedokončený DNM       

Poskytnuté zálohy na DNM     

Celkem            
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Oprávky a opravné položky (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k

 ..

Nová 

akvizice

Přírůstky Úbytky

Zřizovací výdaje       

Software              

Ocenitelná práva            

Jiný DNM       

Nedokončený DNM       

Poskytnuté zálohy na DNM       

Celkem              

 (údaje v tis. Kč)

Stav k

 ..

Nová 

akvizice

Přírůstky Úbytky Stav k 

.. 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     

Zřizovací výdaje     

Software          

Ocenitelná práva         

Jiný DNM       

Nedokončený DNM     

Poskytnuté zálohy na DNM     

Celkem          

Zůstatková cena  (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje    

Software      

Ocenitelná práva      

Jiný DNM     

Nedokončený DNM    

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

Celkem      

V tabulkách pohybů dlouhodobého nehmotného majetku představuje sloupec nová akvizice v roce 2008 rozšíření konsolidačního celku o společnosti 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. a D 5, akciová společnost, Třinec, v roce 2007 rozšíření konsolidačního celku o společnosti H&S PROGRESS s.r.o., VÚHŽ a.s., 

VÚHŽ NEMO a.s. a ROLLSERVIS a.s.. Přírůstky a úbytky jiného dlouhodobého nehmotného majetku jsou tvořeny zejména alokací a spotřebou povole-

nek na emise skleníkových plynů. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku za rok 2008, resp. 2007, resp. 2006 činily 20 542 tis. Kč, 26 203 tis. Kč, resp. 21 333 tis. Kč. 

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 činila 32 577 tis. Kč, 28 542 tis. 

Kč, resp. 21 050 tis. Kč. Od roku 2002 skupina rozhodla, že tento majetek nebude vykazovat v rozvaze.

5.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Nová 

akvizice

Přírůstky Úbytky

Pozemky           

Stavby                

Samostatné movité věci                  

Jiný DHM          

Nedokončený DHM                  

Zálohy poskytnuté na DHM               

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku –    –    

Celkem                    
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 (údaje v tis. Kč)

Stav k 

.. 

Nová 

akvizice

Přírůstky Úbytky Stav k 

.. 

Pozemky          

Stavby            

Samostatné movité věci             

Jiný DHM       

Nedokončený DHM             

Zálohy poskytnuté na DHM          

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku –  –  – 

Celkem               

Oprávky a opravné položky (údaje v tis. Kč)

Stav k 

.. 

Přírůstky Úbytky Stav k 

.. 

Nová 

akvizice

Přírůstky Úbytky

Pozemky       

Stavby                

Samostatné movité věci                  

Jiný DHM       

Nedokončený DHM           

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku –  –  –   – 

Celkem                  

 (údaje v tis. Kč)

Stav k 

..

Nová 

akvizice

Přírůstky Úbytky Stav k 

..

Pozemky     

Stavby            

Samostatné movité věci             

Jiný DHM     

Nedokončený DHM        

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku –       

Celkem             

Zůstatková cena  (údaje v tis. Kč)

Zůstatková hodnota Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Pozemky      

Stavby         

Samostatné movité věci         

Jiný DHM      

Nedokončený DHM       

Zálohy na DHM      

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – – 

Celkem         

V tabulkách pohybu dlouhodobého hmotného majetku představuje sloupec nová akvizice v roce 2008 rozšíření konsolidačního celku o společnosti Šrou-

bárny Kyjov, spol. s r. o., D 5, akciová společnost, v roce 2007 rozšíření konsolidačního celku o společnosti H&S PROGRESS s.r.o., VÚHŽ a.s., VÚHŽ 

NEMO a.s. a ROLLSERVIS a.s.

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008 patří: (údaje v tis. Kč)

Navíjecí linka Garret  

Zařízení odsíření surového železa  

Filtrační zařízení aglomerace  

Lis Sakamura  

Kombinovaný tažný stroj SHUMAG III B/  

Rekonstrukce a modernizace Velkého Mannesmannu  
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Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2008, resp. 2007, resp. 2006 činily 1 460 601 tis. Kč, 1 345 568 tis. Kč, resp. 1 248 889 tis. Kč

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze

Souhrnná výše pořizovacích cen drobného dlouhodobého hmotného majetku neuvedeného v rozvaze k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 činila 

498 297 tis. Kč,  422 394 tis. Kč, resp. 392 336 tis. Kč. 

Reálná hodnota

K datu akvizice v roce 2008 bylo provedeno přecenění majetku na reálnou hodnotu u společnosti D 5, akciová společnost, Třinec, Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

V roce 2008 bylo výsledkem přecenění majetku na reálnou hodnotu navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 377 131 tis. Kč a naúčtování 

odloženého daňového závazku, při uplatnění 19  daňové sazby ve výši 71 655 tis. Kč.

K datu akvizice v roce 2007 bylo provedeno přecenění majetku na reálnou hodnotu u společností VÚHŽ NEMO a.s., ROLLSERVIS a.s., VÚHŽ a.s., H&S 

PROGRESS s.r.o.

V roce 2007 bylo výsledkem přecenění majetku na reálnou hodnotu navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 92 224 tis. Kč, zvýšení hod-

noty dlouhodobého nehmotného majetku o 36 822 tis. Kč a naúčtování odloženého daňového závazku, při uplatnění 19  daňové sazby ve výši 19 071 tis. Kč. 

K datu akvizice v roce 2006 bylo provedeno přecenění majetku na reálnou hodnotu u společnosti VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. 

V roce 2007 bylo výsledkem přecenění majetku na reálnou hodnotu snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 1 456 tis. Kč.

V roce 2006 bylo výsledkem přecenění majetku na reálnou hodnotu navýšení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 5 540 tis. Kč, snížení hod-

noty dlouhodobého nehmotného majetku o 46 tis. Kč a naúčtování odloženého daňového závazku, při uplatnění 24  daňové sazby, ve výši 1 319 tis. Kč. 

5.3. Majetek najatý formou finanního a operativního pronájmu

Finanční pronájem

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Osobní auta Stroje a přístroje Stav k ..

Celkový předpokládaný součet splátek nájemného      

Skutečně uhrazené splátky do ..      

Budoucí platby splatné do ..      

Budoucí platby splatné v následujících obdobích      

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Osobní auta Stroje a přístroje Stav k ..

Celkový předpokládaný součet splátek nájemného      

Skutečně uhrazené splátky do ..      

Budoucí platby splatné do ..      

Budoucí platby splatné v následujících obdobích      

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Osobní auta Stroje a přístroje Stav k ..

Celkový předpokládaný součet splátek nájemného      

Skutečně uhrazené splátky do ..      

Budoucí platby splatné do ..      

Budoucí platby splatné v následujících obdobích      

Skupina uhradila za rok 2008, resp. 2007, resp. 2006 nájemné ve výši 29 230 tis. Kč, resp. 26 981 tis. Kč, resp. 33 328 tis. Kč. 
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5.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena

DHM   Úvěr u Komerční banky, a.s.

Pozemky   Úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM   Úvěr u České spořitelny, a.s.

Pozemky   Úvěr u České spořitelny, a.s.

DHM   Úvěr u Československé obchodní banky, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

Technologie   Raiff eisen Bank, a.s.

DHM   CITIBANK, úvěr

DHM   CITIBANK, úvěr

DHM   CITIBANK, úvěr

DHM  CITIBANK, úvěr

DHM   CITIBANK, úvěr

DHM   CITIBANK, úvěr

DHM   ČSOB investiční úvěr

DHM   Dlouhodobý úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM   Dlouhodobý úvěr u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

DHM   Zástava na úvěr – rekonstrukce a modernizace slévárny

DHM   Zástava na úvěr – rekonstrukce a modernizace slévárny

Celkem   

31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena

DHM   Komerční banka, a.s.

DHM   Komerční banka, a.s.

DHM   Dlouhodobý úvěr u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Technologie   Raiff eisen Bank, a.s.

DHM   Úvěr u Komerční banky, a.s.

Pozemky   Úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM   Úvěr u České spořitelny, a.s.

Pozemky   Úvěr u České spořitelny, a.s.

DHM   Úvěr u Československé obchodní banky, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

DHM  Úvěr u Citibank, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

DHM   Investiční úvěr u Československé obchodní banky, a.s.

Celkem   

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/věcného břemena

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u Komerční banky, a.s.

Úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM   Úvěr u Komerční banky, a.s.

DHM   Úvěr u HVB ,a.s.

Technologie   Úvěr u Raiff eisen Bank, a.s.

DHM   Úvěr u Citibank, a.s.

DHM   Úvěr u ČSOB, a.s.

DHM

Pozemky

 

 

Úvěr u České spořitelny, a.s.

Úvěr u České spořitelny, a.s.

Celkem   
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5.5. Soupis nekonsolidovaných finanních investic 

5.5.1. Soupis nekonsolidovaných fi nančních investic k 31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s rozhodujícím vlivem tj. nad  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Opravná 

položka

Pořizo-

vací cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

Třinecké gastroslužby, s.r.o.     –         

Doprava TŽ, a.s.               

TRIALFA, s.r.o.   –        

Steel Consortium Partners, a.s.         – –    

Reťaze Slovakia s.r.o.               

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ 

VÝZKUM, s.r.o.

*   –       * 

TRISIA, a.s.         –     

Regionální inovační centrum 

Frýdek-Místek s.r.o.

  –       

Moravia Security, a.s.         –     

Soukromá střední škola Třinec, s.r.o.     –    –    

Šroubárna Kyjov TK Vida ve Metal Sanay 

ve Ticarel Limited Sirketi

 – – – – – –  

Celkem   –     

Pozn.: * důvěrná informace

  (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s podstatným vlivem tj.  –  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Opravná 

položka

Pořizo-

vací cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

ZAMECZEK BŁOGOCICE   –  – –   

SILESIASLAG, a.s.         – –   

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.           

Hutnictví železa, a.s.          – –    

Kvalif. a personální agentura, o.p.s.   –   – –  

HRAT, s.r.o.   –        

Celkem   –    

  (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s menšinovým vlivem tj. pod  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Oceň. 

rozdíl

Reálná 

hodnota

Finanční 

výnosy 

za rok

KPM CONSULT, a.s.           

SAVER Česká Ves, s.r.o.           

Informetal zájmové sdružení   –      

ACRI, Praha   – ,    –  

Celkem  –  

kurzívou – předběžné výsledky hospodaření

Jiný dlouhodobý fi nanční majetek  (údaje v tis. Kč)

Investice Cena pořízení Popis investice

/Zajištění

Opravná položka Finanční výnosy 

za rok 

Termínový vklad   Zajištění bankovní 

záruky

– 

  (údaje v tis. Kč)

Hodnota investice Finanční výnosy

Dlouhodobý fi nanční majetek celkem    
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5.5.2. Soupis nekonsolidovaných fi nančních investic k 31.12.2007 (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s rozhodujícím vlivem tj. nad  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Opravná 

položka

Pořizo-

vací cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

Třinecké gastroslužby, s.r.o.     –        

Doprava TŽ, a.s.              

TRIALFA, s.r.o.   –        

Steel Consortium Partners, a.s.         – –    

Reťaze Slovakia s.r.o.     –         

VÍTKOVICE – VaV, spol s r.o. *   –      * 

TRISIA, a.s.         –     

Regionální inovační centrum 

Frýdek-Místek s.r.o.

  –       

Celkem   –    

Pozn.: * důvěrná informace

  (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s podstatným vlivem tj.  –  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Opravná 

položka

Pořizo-

vací cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

SILESIASLAG, a.s.         – –   

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.     ,       

Hutnictví železa, a.s.       ,    –    

Kvalif. a personální agentura, o.p.s.   – ,   –  

MS-UNIKOV OSTRAVA, s.r.o.    – , * * –   

Celkem   –    

 Pozn.: * – správce konkursní podstaty neposkytl výsledky

  (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s menšinovým vlivem tj. pod  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. po 

zdaň.

Oceň. 

rozdíl

Reálná 

hodnota

Finanční 

výnosy 

za rok

HRAT, s.r.o.   – ,    –  

KPM CONSULT, a.s.           

SAVAREN Česká Ves, s.r.o.   –        

Informatel zájmové sdružení   –      

ACRI, Praha   – ,   – –  

Celkem  –  

Jiný dlouhodobý fi nanční majetek  (údaje v tis. Kč)

Investice Cena pořízení Popis investice

/Zajištění

Opravná položka Finanční výnosy 

za rok 

Termínový vklad   Zajištění bankovní 

záruky

 

  (údaje v tis. Kč)

Hodnota investice Finanční výnosy

Dlouhodobý fi nanční majetek celkem    
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5.5.3. Soupis nekonsolidovaných fi nančních investic k 31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s rozhodujícím vlivem tj. nad  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Opravná 

položka

Pořizo-

vací cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

Třinecké gastroslužby, s.r.o.     – ,   –    

Doprava TŽ, a.s.      ,        

TRIALFA, s.r.o.   – ,       

Steel Consortium Partners, a.s.      ,   – –    

Reťaze Slovakia s.r.o.     – ,        

TRISIA, a.s.      ,   –     

Celkem   –    

  (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s podstatným vlivem tj.  –  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Opravná 

položka

Pořizo-

vací cena 

netto

Finanční 

výnosy 

za rok

SILESIASLAG, a.s.      ,   – –   

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.     ,       

Hutnictví železa, a.s.       ,    –    

Kvalif. a personální agentura, o.p.s.   – ,   –  

MS-UNIKOV OSTRAVA, s.r.o.     – , * * –   

Celkem   –    

Pozn.: * správce konkurzní podstaty neposkytl výsledky

  (údaje v tis. Kč)

Podílové cenné papíry a vklady ve společnostech s menšinovým vlivem tj. pod  

Název společnosti Pořizova-

cí cena

Nom. 

hodnota

Počet 

cenných 

papírů

Podíl



Vlastní 

kapitál 

spol.

Výsl. 

hosp. 

po zdaň.

Oceň. roz-

díl

Reálná 

hodnota

Finanční 

výnosy 

za rok

HRAT, s.r.o.   – ,    –  

KPM CONSULT, a.s.    ,       

SAVAREN Česká 

Ves, s.r.o.

  – ,       

ACRI, Praha   – ,    –  

Celkem  –  

Jiný dlouhodobý fi nanční majetek  (údaje v tis. Kč)

Investice Cena pořízení Popis investice

/Zajištění

Opravná položka Finanční výnosy 

za rok 

Termínový vklad   Zajištění bankovní 

záruky

 

  (údaje v tis. Kč)

Hodnota investice Finanční výnosy

Dlouhodobý fi nanční majetek celkem   

Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého fi nančního majetku k 31.12.2008 patří:

– založení společnosti Moravia Security, a.s., se 100  účastí TŽ,

– založení společnosti Soukromá střední škola Třinec, s.r.o. se 100  účastí TŽ,

– pořízení 45  obchodního podílu ve společnosti „ZAMECZEK BŁOGOCICE“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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5.6. Zútování konsolidaního rozdílu

V roce 2008 došlo ke změně postupu oceňování, postupů odepisování a postupů účtování konsolidačního rozdílu, jak je uvedeno v kapitole 3.15. Z tohoto 

důvodu byl zaúčtován do výnosů celkový zůstatek záporného konsolidačního rozdílu ve výši 262 445 tis. Kč a do nákladů zůstatek kladného konsolidační-

ho rozdílu ve výši 79 698 tis. Kč.

2008 (údaje v tis. Kč)

  Brutto Korekce Netto Zúčtováno do 

nákladů

Zúčtováno do 

výnosů

Kladný konsolidační rozdíl

H&S PROGRESS s.r.o   –      –

D , akciová společnost, Třinec – – –   –

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.   –   – –

Celkem   –      –

Záporný konsolidační rozdíl

FERROMORAVIA, s.r.o. – – – –  

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. – – – –  

Řetězárna a.s. – – – –  

Celkem – – – –  

2007 (údaje v tis. Kč)

 

Brutto Korekce Netto Zúčtováno do 

nákladů

Zúčtováno do 

výnosů

Aktivní konsolidační rozdíl

H&S PROGRESS s.r.o.   –      –

Celkem   –      –

Pasivní konsolidační rozdíl

FERROMORAVIA, s.r.o. –    –  –  

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. –    –  –  

Řetězárna a.s. –    –  –  

Celkem –    –  –  

2006 (údaje v tis. Kč)

 

Brutto Korekce Netto Zúčtováno do 

nákladů

Zúčtováno do 

výnosů

Pasivní konsolidační rozdíl

FERROMORAVIA, s.r.o. –    –  –  

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. –    –  –  

Řetězárna a.s. –    –  –  

Celkem –    –  –  

5.7. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci (údaje v tis. Kč)

Cenné papíry a podíly v ekvivalenci   

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.      

Sochorová válcovna TŽ, a.s.      

Celkem      

5.7.1. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci zatížené zástavním právem

Skupina nemá k 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 dlouhodobý fi nanční majetek zatížený zástavním právem.

5.8. Zásoby (údaje v tis.Kč)

Struktura zásob Stav k 

..

Opravné 

položky k 

..

Netto stav k 

..

Stav k 

..

Opravné 

položky k 

..

Netto stav k 

..

Materiál    –        –    

Zásoby vlastní výroby:    –        –    

Nedokončená výroba a polotovary    –        –    

Hotové výrobky    –        –    

Zboží   –     –   

Zálohy       

Celkem    –         –    
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 (údaje v tis. Kč)

Struktura zásob Stav k .. Opravné položky

k ..

Netto stav 

k ..

Materiál    –    

Zásoby vlastní výroby:    –    

Nedokončená výroba a polotovary    –    

Hotové výrobky    –    

Zboží     

Zálohy   

Celkem    –    

5.9. Pohledávky

5.9.1. Dlouhodobé pohledávky (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

– pohledávky z obchodních vztahů      

– poskytnuté zálohy    

– jiné pohledávky      

– odložená daňová pohledávka     

Celkem      

Jiné pohledávky představují zejména poskytnuté půjčky poskytnuté zaměstnancům.

Souhrnná splatnost dlouhodobých pohledávek k 31.12.2008 (údaje v tis. Kč)

Rok Pohledávky 

z obchodních vztahů 

a  poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky Odložená daňová 

pohledávka

Celkem

       

        

      

      

      

po roce     

Celkem        

Dlouhodobé pohledávky jsou spláceny v dohodnutých termínech.

5.9.2. Struktura krátkodobých pohledávek 

Věková struktura krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

 –  dní  –  dní  –  dní  –  roky  roky a více

 Krátkodobé                

Opr. položky –  –  –  –  –  –    – 

Celkem              

 Krátkodobé                

Opr. položky –  – – –  –  –  – 

Celkem              

 Krátkodobé                

Opr. položky –  – – –  –  –  – 

Celkem              

Struktura krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

– odběratelé         

– směnky k inkasu    

– ostatní pohledávky     

– opravné položky –  –  – 

Celkem         
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Ostatní krátkodobé pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy představují zálohy na dodávky služeb a zálohy na poplatky podle zákona o ochraně ovzduší.

Stát – daňové pohledávky představují zejména pohledávky z titulu daně z příjmů právnických osob a pohledávky z titulu nadměrného odpočtu daně 

z přidané hodnoty.

Jiné pohledávky představují zejména pohledávku z titulu neuhrazených dividend, smlouvy o úvěru a bankovních záruk.

Dohadné položky představují zejména položky z titulu pojistného plnění.

Obvyklá doba splatnosti pohledávek je 30 dnů. 

5.9.3. Pohledávky kryté podle zástavního práva

Přehled zastavených existujících a budoucích pohledávek na zajištění vlastních závazků: (údaje v tis. Kč)

Zastavené pohledávky

 ve prospěch

Pohledávky za konkrétní společností Výše pohledávek k 

..

Výše pohledávek k 

..

Výše pohledávek k 

..

Komerční banka, a.s. Siemens VAI MetalsTechnologies.    

Vesuvius Group S.A.    

VÚHŽ a.s.    

CSOB, a.s.  Edscha Bohemia    

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.    

VÚHŽ    

Citibank, a.s.. Cebes a.s.    

Edscha Bohemia s.r.o.    

ED Scharvachter   

Hayes Lemmers Alukola s.r.o.   

Hoesch Schwerter Profi le    

Ocrim Societa Per  Industria   

Romil s.r.o.   

V.I.P. Trading Copany s.r.o.   

Železiarne Podbrezová, a.s.   

Prokop Invest, a.s.   

VÚHŽ a.s.    

Celkem     

5.9.4. Pohledávky za podniky ve skupině

Krátkodobé pohledávky  (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k .. Stav k .. Stav k ..

• Z obchodních vztahů

Doprava TŽ, a.s.      

Moravia Security, a.s. *   

MORAVIA STEEL a.s.         

Řeťaze Slovakia, s.r.o.    

TRIALFA, s.r.o.      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.   

Třinecké gastroslužby, s.r.o.     

Sochorová válcovna TŽ, a.s.      

Kvalifi kační a personální agentura, o. p. s.   

TRISIA, a.s.   

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.      

CMC Třinec Stahlhandel GmbH      

Beskydská golfová, a.s.    

ZAMECZEK BŁOGOCICE*    

Regionální informační centrum Frýdek-Místek, s.r.o.   

MATERIÁLOVÝ A METALUGRICKÝ VÝZKUM, s.r.o. *   

HŽP, a.s.   

SILESIASLAG, a.s.   

Steel Consortium Partners, a.s.   

Celkem         

• Jiné pohledávky k podnikům ve skupině

Sochorová válcovna TŽ, a.s.    

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.      

Celkem      

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině          

Pohledávky mimo skupinu        

Krátkodobé pohledávky celkem         

* Společnost Moravia Security, a.s. se stala součástí skupiny podniků dne 15.2.2008 a ZAMECZEK BŁOGOCICE dne 24.10.2008, změna obchodní fi rmy společnosti VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, 

spol. s r.o. na MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.,
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Dlouhodobé pohledávky (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k .. Stav k .. Stav k ..

• Jiné

Sochorová válcovna TŽ, a.s.    

Celkem    

Celkem dlouhodobé pohledávky k podnikům ve skupině    

Pohledávky mimo skupinu      

Dlouhodobé pohledávky celkem      

5.10. Krátkodobý finanní majetek (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Pokladna      

Běžné účty        

Běžné účty s omezeným nakládáním se zůstatkem   

Běžné účty – vázané účty poskytnuté veřejné podpory     

Termínovaný vklad      

Krátkodobé cenné papíry a podíly        

Opravná položka k cenným papírům   – 

Krátkodobý fi nanční majetek celkem         

V položce krátkodobé cenné papíry a podíly k 31.12.2008 skupina vykazuje depozitní směnky a to Komerční banky, a.s. ve výši 807 051 tis. Kč, depozitní 

směnku ČSOB, a.s. ve výši 25 001 tis. Kč, depozitní směnku Raiff eisenbank, a.s. ve výši 610 033 tis. Kč, depozitní směnku České spořitelny, a.s. 688 038 tis. 

Kč a obchodovatelné cenné papíry v celkové výši 15 349 tis. Kč.

V položce krátkodobé cenné papíry a podíly k 31.12.2007 skupina vykazuje depozitní směnky a to Komerční banky, a.s. ve výši 1 208 145 tis. Kč, depo-

zitní směnku Raiff eisenbank, a.s. ve výši 300 090 tis. Kč, depozitní směnku HSBC Bank plc. ve výši 101 010 tis. Kč, depozitní směnku Citibank, a.s. ve výši 

69 007 tis. Kč, depozitní směnku ČSOB, a.s. ve výši 558 259 tis. Kč a obchodovatelné cenné papíry v celkové výši 18 596 tis. Kč.

V položce krátkodobé cenné papíry a podíly k 31.12.2006 skupina vykazuje depozitní směnky, a to Komerční banky, a.s. ve výši 575 105 tis. Kč, Česko-

slovenské obchodní banky, a.s. ve výši 24 752 tis. Kč a Raiff eisenbank, a.s. ve výši 9 626 tis. Kč, dále obchodovatelné cenné papíry v celkové výši 716 tis. Kč 

a dále podíl na majetkové účasti ve společnosti Beskydská golfová, a.s. ve výši 93 048 tis. Kč snížený o opravnou položku, který se prodal v únoru 2007.

5.11. Časové rozlišení  (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Náklady příštích období      

Náklady příštích období – leasingové smlouvy      

Ostatní náklady příštích období – studie, projekty, úroky, předplatné      

Komplexní náklady příštích období      

Příjmy příštích období    

Časové rozlišení celkem      

Náklady příštích období tvoří především časově rozlišené splátky fi nančního pronájmu, projekty, studie vztahující se k opravám plánovaným na nadchá-

zející období. 

Významnou položku nákladů příštích období představuje časové rozlišení výdajů na právo užití nových technologií.

Významnou položkou komplexních nákladů příštích období je časové rozlišení implementace projektů zavádění informačních systémů.

5.12. Vlastní kapitál

Pohyby vlastního kapitálu jsou vykázány v samostatném konsolidovaném přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Zákonnému rezervnímu fondu je přidělováno 5  ze zisku po zdanění až do doby, kdy se dosáhne zákonem požadované výše 20  základního kapitá-

lu společnosti. 

Oceňovací rozdíly zahrnují zisk/ztrátu z přecenění realizovatelných cenných papírů snížený o odložený daňový závazek.

Valná hromada společnosti rozhodla nevyplatit dividendy za rok 2007, dividendy za rok 2006 činily 250 Kč na 1 akcii brutto, za rok 2005, ve výši 100 Kč, 

na 1 akcii brutto.

Dne 28.9.2008 došlo k promlčení práva na výplatu dividend za účetní období roku 2003, o jejichž vyplácení rozhodla řádná valná hromada akcionářů 

společnosti dne 28.6.2004 a které byly splatné dne 28.9.2004. Hodnotu těchto dividend ve výši 1 640 tis. Kč společnost odepsala do ostatních fi nančních 

výnosů.
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5.12.1. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 8 109 863 akcií na majitele plně upsaných a splacených, s jmenovitou hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii. 

Dne 19.11.2007 se konala mimořádná valná hromada společnosti, která schválila změnu formy akcií ze zaknihovaných na listinné akcie. Dne 13.12.2007 

byla změna formy akcií společnosti zapsána do obchodního rejstříku. V roce 2002 byla zrušena registrace akcií na Burze cenných papírů Praha.

Dne 16.12.2008 proběhla dražba listinných akcií společnosti, které si jejich majitelé po přeměně jejich podoby ze zaknihované na listinnou nepřevzali. 

Akcie nebyly vydraženy a tohoto důvodu se v průběhu roku 2009 uskuteční opakovaná nedobrovolná dražba. K 31.12.2008 činí počet nevyzvednutých 

akcií 84 119 ks.

5.13. Rezervy (údaje v tis. K)

Rezervy podle zvláštních právních předpisů Ostatní rezervy Rezervy celkem

Rezervy na opravy 

DHM

Rezerva na rekultivaci 

Zůstatek k ..        

Tvorba       

Čerpání        

Zůstatek k ..        

Nová akvizice    

Tvorba       

Čerpání       

Zůstatek k ..        

Nová akvizice      

Tvorba       

Čerpání       

Zůstatek k ..        

Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku (daňově uznatelné) byly vytvořeny v souladu se zákonem o rezervách, na opravy hlavních výrobních 

zařízení. Jejich tvorba vychází z dlouhodobého plánu oprav, harmonogramu a rozpočtu oprav.

Ostatní rezervy představují zejména rezervy na likvidaci zařízení, na emisní povolenky, na dodatečně vyměřenou daň, na daň z převodu nemovitostí, na 

zaměstnanecké odměny, na ztrátu z uzavřených dlouhodobých kontraktů. 

5.14. Závazky

5.14.1. Dlouhodobé závazky  (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Dlouhodobé závazky

– závazky z obchodních vztahů      

– dlouhodobé směnky k úhradě    

– dlouhodobé přijaté zálohy    

– jiné závazky    

– odložený daňový závazek      

– daňové závazky a dotace   

Celkem      

Dlouhodobé směnky k úhradě vykazované k 31.12.2006 představovaly nominální hodnotu směnek vystavených ke krytí závazku z titulu rekonstrukce 

a modernizace kontijemné tratě. Úrokový náklad z těchto směnek byl časově rozlišen na nákladech příštích období. K 31.12.2008, resp. k 31.12.2007 jsou 

tyto směnky vykazovány v krátkodobých závazcích z obchodních vztahů.

5.14.2. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů  (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů

– dodavatelé         

– směnky k úhradě     

– ostatní závazky    

Celkem         
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Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč)

Období Kategorie Do splatnosti Po splatnosti Celkem

 –  dní  –  dní  –  dní  –  roky  roky a více

 Krátkodobé          – –   

 Krátkodobé             

 Krátkodobé            

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 30 dnů. Významné závazky po splatnosti nad 90 dnů jsou evidovány zejména v důsledku rozpracování dohod o za-

počtení.

Ostatní závazky

Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2008 činila 89 379 tis. Kč, výše závazků veřejného 

zdravotního pojištění k 31.12.2008 činila 39 143 tis. Kč. Společnost nemá závazky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění po splatnosti. Výše závaz-

ků z penzijního připojištění k 31.12.2008 činila 4 031 tis. Kč.

Stát – daňové závazky a dotace představují zejména závazky z titulu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů a také přijaté dotace.

Dohadné položky pasivní představují zejména nevyfakturované dodávky za práce a služby a dohadnou položku na nevyčerpanou dovolenou a roční pré-

mie včetně pojistného. 

Jiné závazky společnosti představují zejména srážky zaměstnancům. 

5.14.3. Závazky podniků ve skupině

Krátkodobé závazky (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k .. Stav k .. Stav k ..

• Z obchodních vztahů

Doprava TŽ, a.s.      

Kvalifi kační a personální agentura, o. p. s.   

Hutnictví železa, a.s.   

MORAVIA STEEL, a.s.         

Moravia Security, a.s. *    

Reťaze Slovakia s.r.o.   

TRIALFA, s.r.o.      

TRISIA, a.s.     

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.      

Třinecké gastroslužby, s.r.o.      

Sochorová válcovna TŽ, a.s.      

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.      

Beskydská golfová, a.s.   

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o. *    

Regionální inovační centrum Frýdek-Místek, s.r.o.   

CMC-Třinec Stahlhandel GmbH   

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině         

Závazky mimo skupinu           

Krátkodobé závazky celkem           

* Společnost Moravia Security, a.s. se stala součástí skupiny podniků dne 15.2.2008 a změna obchodní fi rmy společnosti VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o. na MATERIÁLOVÝ A METALUR-

GICKÝ VÝZKUM s.r.o.
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5.15. Odložený daový závazek a odložená daová pohledávka

5.15.1. Odložený daňový závazek

Pro výpočet odloženého daňového závazku byla použita sazba daně pro období, kdy se předpokládá, že bude daňový závazek uplatněn.

  (údaje v tis. Kč)

Titul Sazba daně (v ) Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou 

dlouhodobého majetku

 – – –   

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou 

dlouhodobého majetku

 –   –   –

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou 

dlouhodobého majetku

 – –  –

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou 

dlouhodobého majetku

 –  – –

Přecenění realizovatelných cenných papírů  – – 

Přecenění realizovatelných cenných papírů   – –

Přecenění DM na reálnou hodnotu  – –  –

Přecenění majetku na reálnou hodnotu účtovaný oproti 

vlastnímu kapitálu

 – – – 

Přecenění majetku na reálnou hodnotu účtovaný oproti 

vlastnímu kapitálu

 –  – –

Účetní rezervy  – –  

Účetní rezervy  –   –

Účetní rezervy    – –

Účetní rezervy      –

Opravné položky  – –  

Opravné položky  –   –

Opravné položky     – –

Opravné položky      –

Nezaplacené úroky z prodlení  – – –

Náklady daňově uplatnitelné v dalších letech  –   –

Náklady daňově uplatnitelné v dalších letech  – –  

Náklady daňově uplatnitelné v dalších letech    – –

Náklady daňově uplatnitelné v dalších letech    – –

Uplatnitelná daňová ztráta  – –  

Uplatnitelná daňová ztráta    – –

Nerealizované zisky z prodej zásob ve skupině  –   –

Nerealizované zisky z prodej zásob ve skupině    – –

Nerealizované zisky na zásobách  – –  

Nerealizované zisky z prodej DHM ve skupině  – –  

Nerealizované zisky z prodej DHM ve skupině  –   –

Nerealizované zisky z prodej DHM ve skupině    – –

Nerealizované zisky z prodej DHM ve skupině      –

Celkem základ daně –   –   –  

Odložený daňový závazek –  –  – 

 (údaje v tis. Kč)

Analýza změny zůstatku

.. – 

Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty  

Běžné změny účtované proti rozvaze – 

.. – 

Nová akvizice – 

Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty  

Běžné změny účtované proti rozvaze – 

.. – 
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5.15.2. Odložená daňová pohledávka (údaje v tis. Kč)

Sazba daně ( v ) Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou 

dlouhodobého majetku

    

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou 

dlouhodobého majetku

 –   

Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou 

dlouhodobého majetku

 –   

Účetní rezervy    

Náklady daňově uplatnitelné v dalších letech    

Opravné položky     

Opravné položky     

Uplatnitelná daňová ztráta     

Uplatnitelná daňová ztráta     

Uplatnitelná daňová ztráta     

Celkem základ daně     

Odložená daňová pohledávka     

 (údaje v tis. Kč)

Analýza změny zůstatku 

..  

Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty – 

.. 

Běžné změny účtované proti výkazu zisku a ztráty  

..  

5.16. Da z píjm za bžnou innost a mimoádnou innost (údaje v tis. Kč)

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Zisk před zdaněním         

Daň při lokální sazbě daně z příjmů ve výši   ( ,  )       

Daňový dopad nákladů, které nejsou daňově uznatelné –  –   

Slevy na dani –  –  –

Doměrky daně minulých let –    – 

Opravy odhadu   – 

Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti       
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5.17. Dlouhodobé bankovní úvry

5.17.1. Dlouhodobé bankovní úvěry (údaje v tis. Kč)

Typ úvěru Měna Zůstatek

 k ..

Zůstatek

 k ..

Zůstatek

k ..

Úroková sazba



Forma zajištění k ..

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr CZK       Fixní , Movitý majetek, ruč. prohlášení MS, a.s. 

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna ÖKB

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR       MEURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr CZK      M PRIBOR + , Nemovitost, bianco směnka 

Investiční úvěr EUR      EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr CZK      MPRIBOR + , Letter of Comfort–Strojírny Třinec, a.s

Provozní úvěr EUR     M EURORIBOR + , Ručitelská prohlášení TŽ

Investiční úvěr CZK       Fixní ,  Nemovitý a movitý majetek, bianco směnka

Investiční úvěr CZK       M PRIBOR + , Movitý majetek, ručitel.prohl. MS

Investiční úvěr CZK       M PRIBOR + , Nemovitý a movitý majetek, bianco směnka

Investiční úvěr CZK       Fixní , Nemovitý a movitý majetek, bianco směnka

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Movitý majetek, bianco směnka

Investiční úvěr CZK      M EURIBOR + , Komerční banka a.s. na investici

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Nemovitý majetek,bianco směnka

Investiční úvěr CZK      PRIBOR + , Biankosměnka vlastní bez protestu

Investiční úvěr EUR      M PRIBOR +, Biankosměnka, zástava nemovitosti

Investiční úvěr CZK      M PRIBOR + , Biankosměnka, zástava věcí movitých

Investiční úvěr CZK     M PRIBOR +  Biankosměnka, zástava věcí movitých

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna CESCE

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , UCB Czech Republic, a.s.

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Komerční banka a.s. na investici

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr CZK     M PRIBOR + , Nemovitost, bianco směnka

Investiční úvěr CZK     M EURIBOR +, Zástava pohledávek, 

Investiční úvěr CZK     M PRIBOR +  nemovitosti, pohledávky

Celkem         
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5.17.2. Krátkodobé bankovní úvěry (údaje v tis. Kč)

Typ úvěru Měna Zůstatek k 

..

Zůstatek k 

..

Zůstatek k 

..

Úroková sazba



Forma zajištění k ..

Investiční úvěr CZK       Fixní , Movitý majetek, ruč. prohlášení MS, a.s

Investiční úvěr CZK       Fixní , Nemovitý a movitý majetek, bianco směnka

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna ÖKB

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna Hermes

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna CESCE

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Provozní úvěr CZK      M PRIBOR + ,

Provozní úvěr CZK     M EURIBOR + , Ručitelská prohlášení TŽ

Investiční úvěr CZK      M PRIBOR + ,

Investiční úvěr CZK      M EURIBOR + ,

Investiční úvěr CZK     

Investiční úvěr CZK       M EURIBOR+ , Movitý majetek

Investiční úvěr CZK       M EURIBOR+ ,

Investiční úvěr EUR       EURIBOR + ,

Investiční úvěr EUR      M EURIBOR + , Nemovitý majetek, bianco směnka

Investiční úvěr CZK       M PRIBOR + , Nemovitost, bianco směnka 

Investiční úvěr CZK       Fixní ,  Nemovitý a movitý majetek, bianco směnka

Investiční úvěr CZK        M PRIBOR + , Movitý majetek, ručitel.prohl. MS

Investiční úvěr CZK       PRIBOR + , Zástava movitých a nemovitých věcí 

a vlastní jistící bianco směnka

Investiční úvěr EUR       M EURIBOR + , Garanční pojišťovna SACE

Provozní úvěr CZK    PRIBOR + ,

Provozní úvěr CZK      M PRIBOR + , Biankosměnka, pohledávky

Provozní úvěr CZK     M PRIBOR + , Biankosměnka, pohledávky

Provozní úvěr CZK      M PRIBOR + , Biankosměnka, pohledávky

Provozní úvěr. CZK      M PRIBOR + , Biankosměnka, zástava nemovitostí

Investiční úvěr EUR     M EUROLIBOR + , Garanční pojišťovna KUKE

Investiční úvěr CZK     M PRIBOR +, Letter of Comfort Strojírny Třinec, a.s.

Investiční úvěr CZK     M EURIBOR +,

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR +, Zástava majetku, bianco směnky

Investiční úvěr EUR     O/N PRIBOR +, Zástava majetku, bianco směnky

Investiční úvěr CZK     M EURIBOR +, Pohledávky

Investiční úvěr CZK     M PRIBOR +, Nemovitosti, pohledávky

Provozní úvěr CZK     PRINOR +,

Investiční úvěr CZK     M EURIBOR +, Biankosměnka pohledávky

Provozní úvěr CZK     PRIBOR +, Biankosměnka pohledávky

Provozní úvěr CZK     PRIBOR + , Ručitelská prohlášení TŽ,a.s. bianco směnka

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Movitý majetek, bianco směnka

Provozní úvěr CZK     PRIBOR + ,

Provozní úvěr CZK     PRIBOR + , Pohledávky,běžný účet

Provozní úvěr CZK     M PRIBOR + ,

Provozní úvěr CZK     M PRIBOR + ,

Provozní úvěr EUR     M EURORIBOR + , Ručitelská prohlášení TŽ

Investiční úvěr CZK     M PRIBOR + , Nemovitost, bianco směnka

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna EKN

Investiční úvěr EUR     M EURIBOR + , Garanční pojišťovna EKN

Celkem CZK       
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Splátkový kalendář (údaje v tis. Kč)

Roky      V dalších 

obdobích

Celkem

Splátky úvěrů                          

5.18. Časové rozlišení (údaje v tis. Kč)

.. .. ..

Výdaje příštích období      

– úroky      

– faktury, dobropisy      

Výnosy příštích období     

Časové rozlišení celkem      

5.19. Další závazky, které nejsou sledovány v bžném úetnictví

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Typ závazku Celková výše k 

..

Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Přistoupení k závazku mateřské společnosti     tis. Kč   tis. Kč

Ručitelská prohlášení

– podnikům ve skupině  tis. EUR   tis. Kč   tis. Kč –

Záruky

– jiným subjektům  tis. USD   tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč

 tis. EUR   tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč

                     tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč   tis. Kč

Jistící biankosměnky

– jiným subjektům      tis. Kč

Společnost má vypracovaný tzv. ekologický audit, který vykazuje závazky společnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Na základě tohoto auditu 

uzavřela společnost smlouvu s Fondem národního majetku ČR o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před pri-

vatizací do výše 514 mil. Kč. K 31.12.2008, resp. k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 vyčerpala prostředky ve výši 335 735 tis.Kč, resp. 299 316 tis.Kč, resp. 259 744 

tis.Kč. 

Vzhledem k uzavření dodatku k této smlouvě, který společnost uzavřela dne 3.11.2008 s Českou republikou – Ministerstvem fi nancí, činí garance Minis-

terstva nejvýše 843,6 mil. Kč. Tato garance pokrývá ekologické závazky společnosti a z toho důvodu rozpustila rezervu na ekologické zátěže. 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (údaje v tis. Kč)

Typ závazku Celková výše Stav k .. Stav k .. Stav k ..

Bianco směnky – jištění vlastních dlouhodobých 

bankovních úvěrů

       

Bianco směnky – jištění vlastních kontokorentních úvěrů        

Celkem        

Společnost nejistí za žádné cizí závazky jiným právním subjektům.

Společnost vlastní certifi kát dle ČSN EN ISO 14001, v roce 2008 úspěšně absolvovala kontrolní audit EMS, provedený externí organizací EZU, a.s. Pra-

ha. Výsledek tohoto dozorového auditu nepředpokládá mimořádné ekologické výdaje v budoucích obdobích.

K 31.12.2008 se společnost neúčastnila žádného významného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost.

Společnost si není vědoma žádných významných potenciálních ztrát.

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.

Společnost vede v podrozvahové evidenci závazky z nezaplacených úroků z prodlení vyúčtovaných do roku 2000 ve výši 1 190 tis. Kč. 

K 31.12.2008 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. 

K datu 31.12.2008 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami 

způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.
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Strojírny Třinec, a.s.

Společnosti byly poskytnuty neplatební bankovní záruky Komerční bankou, a.s. na vrácení zádržného a za správné provedení smlouvy. 

K 31.12.2008 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. 

Společnost má k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu investičních výdajů plynoucí z uzavřených smluv ve výši 19 433 tis. Kč.

K datu 31.12.2008 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami 

způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.

FERROMORAVIA, s.r.o.

K 31.12.2008 je společnost účastníkem sporu jako žalovaný ve věci náhrady částky ve výši 1 386 tis. Kč za ztížení společenského uplatnění zaměstnance 

po úraze dolní končetiny. Z této částky bylo již vyplaceno 252 tis. Kč prostřednictvím vedlejšího účastníka řízení Kooperativy pojišťovny, a.s., jejímž pro-

střednictvím se náhrada vyplácí. Dne 7.11.2007 proběhlo první ústní jednání, kdy byl vyslechnut žalobce. Další jednání dne 20.02.2008 bylo odročeno na 

26.3.2008. Na tomto stání bylo rozhodnuto soudem o vytvoření nového znaleckého posudku, který do dnešního dne nebyl soudu předložen. V případě, že 

žalobce uspěje, vedení společnosti očekává, že budou veškeré náklady včetně výše žalované částky hrazeny společností Kooperativa pojišťovna, a.s. tak, 

jak vyplývá ze smlouvy.

K datu 31.12.2008 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami 

způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích.

D 5, akciová společnost, Třinec

Společnost eviduje následující závazky nevykázané v rozvaze. Zajištění úvěrů krycí biankosměnkou a celkovou výší budoucích pohledávek do 100 mil. Kč. 

Společnost k 31.12.2008 nevede žádné soudní spory. Ekologické závazky společnost nemá. 

Společnost nemá k datu účetní závěrky žádné významné budoucí závazky z titulu výdajů na dlouhodobý majetek plynoucích z uzavřených smluv.

VUHŽ, a.s.

Společnost nemá k 31.12.2008 kromě leasingů závazky, které nejsou vykázány v rozvaze.

K 31.12.2008 vedla společnost soudní spor o částku 225 tis. Kč ve věci vad z provedení díla při rekonstrukci koupelen. Spor není ke dni sestavení účetní 

závěrky meritorně ukončen, je veden u stálého rozhodčího soudu při AK ČR a HK ČR Praha. 

V konkurzním řízení jsou přihlášeny pohledávky v celkové hodnotě 1 565 tis. Kč, tyto pohledávky jsou plně kryty opravnou položkou.

Společnost nemá k datu účetní závěrky žádné významné budoucí závazky z titulu výdajů na dlouhodobý majetek plynoucí z uzavřených smluv.

Řetězárna a.s.

V roce 2008 byly uzavřeny termínované kontrakty (forwardy) na zajištění kurzu v roce 2009 a 2010 v celkové výši 2 300 tis. EUR. Reálné ocenění těchto 

operací bylo provedeno výsledkově.

Slévárny Třinec, a.s., REFRASIL, s.r.o., Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. a H&S PROGRESS s.r.o.

K 31.12.2008 si společnosti nejsou vědomy závazků, které by nebyly uvedené v účetnictví.

6. Doplující informace ke konsolidovanému výkazu zisku a ztráty

6.1. Výnosy z hlavních inností a prodané zboží

6.1.1. Výnosy z hlavních činností a prodané zboží konsolidačního celku za rok 2008 (údaje v tis. Kč)

Činnosti Tuzemsko Export Celkem

Hutní výroba        

Výroba energií     

Výroba žáruvzdorných hmot      

Slévárenská výroba        

Strojírenská výroba        

Prodej zboží     

Služby      

Změna stavu zásob     

Aktivace     

Celkem         
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6.1.2. Výnosy z hlavních činností a prodané zboží konsolidačního celku za rok 2007 (údaje v tis. Kč)

Činnosti Tuzemsko Export Celkem

Hutní výroba        

Výroba energií     

Výroba žáruvzdorných hmot      

Slévárenská výroba       

Strojírenská výroba      

Prodej zboží     

Služby      

Změna stavu zásob     

Aktivace      

Celkem         

6.1.3. Výnosy z hlavních činností a prodané zboží konsolidačního celku za rok 2006 (údaje v tis. Kč)

Činnosti Tuzemsko Export Celkem

Hutní výroba        

Výroba energií     

Výroba žáruvzdorných hmot      

Slévárenská výroba      

Strojírenská výroba       

Prodej zboží      

Služby      

Změna stavu zásob     

Aktivace     

Celkem         

6.2. Spotebované nákupy a prodané zboží (údaje v tis. Kč)

    

Spotřeba materiálu         

Spotřeba energie         

Prodané zboží      

Celkem         

6.3. Služby (údaje v tis. Kč)

    

Opravy a udržování         

Přepravné      

Kooperace      

Leasing      

Právo užití      

Propagace      

Nájemné, pronájem      

Úklidové práce      

Povinný audit          

Ostatní služby           

Celkem         

Ostatní služby představují zejména služby v oblastech, kde byl v minulých letech proveden outsourcing (služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, služ-

by v oblasti ostrahy, školení, čistící a pomocné práce).

6.4. Ostatní provozní výnosy  (údaje v tis. Kč)

    

Smluvní pokuty a úroky z prodlení        

Výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek      

Přijaté dotace      

Zúčtování do výnosů emisních povolenek na emise CO dle národního alokačního plánu        

Ostatní provozní výnosy      

Ostatní provozní výnosy celkem        
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6.5. Ostatní provozní náklady (údaje v tis. Kč)

    

Dary      

Smluvní pokuty a úroky z prodlení     

Ostatní pokuty a penále     

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky      

Ostatní provozní náklady      

Zúčtování do nákladů emisních povolenek na emise CO dle národního alokačního plánu         

Manka a škody v provozní oblasti      

Ostatní provozní náklady celkem        

6.6. Dotace

Dotace na provozní účely ve výši 6 026 tis. Kč přijaté v roce 2008 (7 860 tis. Kč, resp. 3 025 tis. Kč v roce 2007, resp. v roce 2006) zahrnují dotace na výzkum-

né účely, v minulosti také dotace od úřadu práce.

Současně skupina obdržela k  k 31.12.2007, resp. k 31.12.2006 příspěvek od Ministerstva průmyslu a obchodu k řešení sociálních důsledků v souvislosti 

s restrukturalizací ocelářského průmyslu ve výši 6 893 tis. Kč, resp. 25 423 tis. Kč.

Přehled čerpání veřejné podpory

Veřejná podpora je poskytována jak na provozní účely, tak na investice. 

Do roku 2008 bylo na provozní účely poskytnuto 278 786 tis. Kč, na investice 149 217  tis. Kč.

 (údaje v tis. Kč)

Uznatelné 

náklady za rok 



Veřejná 

podpora za rok 

 (čerpaná)

Uznatelné 

náklady za rok 



Veřejná 

podpora za rok 

 (čerpaná)

Uznatelné 

náklady za rok 

 

Veřejná 

podpora za rok 

 (čerpaná)

Výzkum a vývoj            

Životní prostředí          

Vzdělávání            

Celkem            

 (údaje v tis. Kč)

Uznatelné 

náklady za rok 



Veřejná 

podpora za rok 

 (čerpaná)

Celkem 

uznatelné 

náklady do 

..

Veřejná 

podpora celkem 

do .. 

(čerpaná)

Veřejná 

podpora 

(přijatá)

Vrácená veřejná 

podpora

Veřejná 

podpora 

(k čerpání)

Výzkum a vývoj              

Životní prostředí             

Vzdělávání             

Celkem              

 (údaje v tis. Kč)

Uznatelné 

náklady 

za rok 



Veřejná 

podpora

za rok  

(čerpaná)

Celkem 

uznatelné 

náklady do 

..

Veřejná 

podpora celkem 

do .. 

(čerpaná)

Veřejná 

podpora 

(přijatá)

Vrácená 

veřejná 

podpora

Veřejná 

podpora 

(k čerpání)

Výzkum a vývoj             

Životní prostředí           

Vzdělávání           

Celkem             

Projekty životního prostředí a vzdělávání byly k 31.12.2007 ukončeny. Projekty na výzkum a vývoj byly ukončeny k 30.6.2008.

6.7. Mimoádné výnosy  (údaje v tis. Kč)

    

Ostatní   

Mimořádné výnosy celkem   

6.8. Mimoádné náklady (údaje v tis. Kč)

  

Ostatní   

Mimořádné náklady celkem   
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6.9. Transakce se spíznnými osobami

6.9.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty

Vztah ke společnosti je uveden z pohledu mateřské společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

2008 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

výnosy

Fin. 

výnosy

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

Kvalif. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost           

Reťaze Slovakia s.r.o. Ovládaná společnost        

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost          

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost       

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost        

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost          

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost           

CMC Třinec Stahlhandel GmbH Ovládaná společnost        

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost        

SILESIASLAG, a.s. Ovládaná společnost      

Steel Consortium Partners, a.s. Ovládaná společnost      

Moravia Security, a.s. Ovládaná společnost      

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Ovládaná společnost       

ZAMECZEK BŁOGOCICE Ovládaná společnost      

Regionální informační centrum Frýdek – Místek s.r.o. Ovládaná společnost      

Celkem              

2007 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

výnosy

Fin. 

výnosy

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

Kvalif. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost             

Reťaze Slovakia s.r.o. Ovládaná společnost        

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost          

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost         

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost          

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost         

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost            

CMC Třinec Stahlhandel GmbH Ovládaná společnost        

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost      

SILESIASLAG, a.s. Ovládaná společnost      

Steel Consortium Partners, a.s. Ovládaná společnost      

Celkem             

2006 (údaje v tis. Kč)

Společnost Vztah ke společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

výnosy

Fin. 

výnosy

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

Kvalif. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost            

Reťaze Slovakia s.r.o. Ovládaná společnost        

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost          

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost         

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost            

CMC Třinec Stahlhandel GmbH Ovládaná společnost        

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost      

SILESIASLAG, a.s. Ovládaná společnost      

Steel Consortium Partners, a.s. Ovládaná společnost      

Celkem            
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6.9.2. Náklady realizované se spřízněnými subjekty

Vztah ke společnosti je uveden z pohledu mateřské společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

2008 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Dl. 

majetek

Zásoby Služby Ost. 

náklady

Mim. 

Náklady

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

Hutnictví železa, a.s. Ovládaná společnost        

Kval. a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost      

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost              

Reťaze Slovakia, s.r.o. Ovládaná společnost        

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost          

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost      

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost         

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost           

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost        

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost          

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost        

Moravia Security, a.s. Ovládaná společnost        

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o. Ovládaná společnost        

CMC-Třinec Stahlhandel GmbH Ovládaná společnost      

Celkem              

2007 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Dl. 

majetek

Zásoby Služby Ost. 

náklady

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost       

Hutnictví železa, a.s. Ovládaná společnost       

Kvalifi kační a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost     

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost           

Reťaze Slovakia, s.r.o. Ovládaná společnost       

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost         

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost       

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost       

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost       

Celkem            

2006 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Druh subjektu Dl. 

majetek

Zásoby Služby Ost. 

náklady

Celkem

Doprava TŽ, a.s. Ovládaná společnost       

Hutnictví železa, a.s. Ovládaná společnost       

Kvalifi kační a pers. agentura, o.p.s. Ovládaná společnost     

MORAVIA STEEL a.s. Ovládající společnost           

Reťaze Slovakia, s.r.o. Ovládaná společnost       

TRIALFA, s.r.o. Ovládaná společnost        

TRISIA, a.s. Ovládaná společnost       

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Ovládaná společnost        

Třinecké gastroslužby, s.r.o. Ovládaná společnost         

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Ovládaná společnost       

Sochorová válcovna TŽ, a.s. Ovládaná společnost         

CMC Třinec Stahlhandel GmbH Ovládaná společnost     

Beskydská golfová, a.s. Ovládaná společnost     

Celkem            
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7. Zamstnanci, vedení spolenosti a statutární orgány

7.1. Osobní náklady a poet zamstnanc

7.1.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců za rok 2008 (údaje v tis. Kč)

Podnik Průměrný počet 

zaměstnanců

Z toho řídící 

pracovníci

Osobní náklady 

celkem

Z toho řídící 

pracovníci

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.        

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.      

Strojírny Třinec, a.s..       

Slévárny Třinec, a.s.      

REFRASIL, s.r.o.      

Řetězárna a.s.      

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.      

FERROMORAVIA, s.r.o.      

H&S PROGRESS, s.r.o.    

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.      

D , akciová společnost, Třinec      

VUHŽ, a.s.      

Celkem plná metoda        

7.1.2. Osobní náklady a počet zaměstnanců za rok 2007 (údaje v tis. Kč)

Podnik Průměrný počet 

zaměstnanců

Z toho řídící 

pracovníci

Osobní náklady 

celkem

Z toho řídící 

pracovníci

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.        

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.      

Strojírny Třinec, a.s..       

Slévárny Třinec, a.s.      

REFRASIL, s.r.o.      

Řetězárna a.s.      

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.      

FERROMORAVIA, s.r.o.      

H&S PROGRESS, s.r.o.     

ROLLSERVIS a.s.     

VÚHŽ a.s.      

VUHŽ NEMO a.s.    

Celkem plná metoda        

7.1.3. Osobní náklady a počet zaměstnanců za rok 2006 (údaje v tis. Kč)

Podnik Průměrný počet 

zaměstnanců

Z toho řídící 

pracovníci

Osobní náklady 

celkem

Z toho řídící 

pracovníci

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.       

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.      

Strojírny Třinec, a.s..       

Slévárny Třinec, a.s.      

REFRASIL, s.r.o.      

Řetězárna a.s.      

VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s.      

FERROMORAVIA, s.r.o.      

Celkem plná metoda        
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7.2. Plnní poskytnutá lenm statutárních, ídících a dozorích orgán

Výše odměn, záloh, půjček, ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů: (údaje v tis. Kč)

Podnik/ plnění   

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.      

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění    

pojištění odpovědnosti za škody    

odměny      

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.      

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění   

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny   

Strojírny Třinec, a.s.      

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění   

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny   

Slévárny Třinec, a.s.   

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění   

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny   

REFRASIL, s.r.o.     

Použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění    

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny   

FERROMORAVIA, s.r.o.    

použití manažerských vozů   

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny    

Řetězárna a.s.      

odměny      

příspěvek na životní pojištění   

použití manažerských vozů   

pojištění odpovědnosti za škody   

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.     

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění   

odměny   

H&S PROGRESS s.r.o.   

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny   

ROOLSERVIS, a.s.   

použití manažerských vozů   

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny   

VÚHŽ NEMO, a.s.   

odměny   

D , akciová společnost, Třinec   

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění   

odměny   

VÚHŽ a.s.     

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění   

pojištění odpovědnosti za škody   

odměny    

Šroubárna Kyjov, s.r.o.   

použití manažerských vozů   

příspěvek na životní pojištění   

Odměny   

Celkem      

8. Události, které nastaly po datu úetní závrky

Dne 21.1.2009 společnost navýšila podíl ve společnosti ZAMECZEK BŁOGOCICE“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polsko, o 43  tj. na 88  

celkem.

Společnost uzavřela smlouvu směřující k ovládnutí společnosti METALURGIA S.A., se sídlem v Radomsku, Polsko. Transakce bude dokončena po spl-

nění odkládacích podmínek, mezi jinými po získání souhlasů příslušných antimonopolních úřadů.
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Vybrané kapitálové úasti spolenosti 
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 1024

IČ: 47 67 58 96

Výše upsaného kapitálu: 1 680 000 000 Kč

Výše podílu na ZK: 100 

Společnost je energetickým komplexem, který svým odběratelům dodává celé spektrum energií a energetických služeb. Zásobuje TŘINECKÉ ŽELEZÁR-

NY, a. s., ale i další fi rmy a komunální sféru třineckého regionu elektřinou, technologickou párou, teplem, topnými plyny, stlačeným a dmýchaným vzdu-

chem, provozní, užitkovou a pitnou vodou. Provozuje čistírny odpadních vod a kanalizační řády. V oblasti životního prostředí zavedla společnost systém 

řízení dle norem řady ČSN EN ISO 14001. 

v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál         

Bilanční suma         

Tržby         

Výsledek hospodaření po zdanění      

Počet pracovníků   

* neauditované výsledky

Strojírny Třinec, a.s.

Sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 1038

IČ: 25 36 36 54

Výše upsaného kapitálu: 565 000 000 Kč

Výše podílu na ZK: 100 

Společnost se zabývá výrobou železničního svršku, výrobou a renovací kalibrovaných hutních válců a rozsáhlou všeobecnou strojírenskou výrobou. Cílem 

společnosti je udržení a upevnění pozice na trhu jako dodavatele kvalitních výrobků a služeb, zejména drobného kolejiva, válců, výkovků a strojních zaří-

zení. Společnost má vybudovaný systém řízení jakosti podle norem ČSN EN ISO 9001:2000 a environmentální systém podle ČSN EN ISO 14001.

Společnost vlastní 100  obchodní podíl ve společnosti FERROMORAVIA, s.r.o., zabývající se výrobou tažené oceli. 

v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál      

Bilanční suma       

Tržby         

Výsledek hospodaření po zdanění      

Počet pracovníků       

* neauditované výsledky

Slévárny Třinec, a.s.

Sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 1001

IČ: 25 83 07 16

Výše upsaného kapitálu: 550 000 000 Kč

Výše podílu na ZK: 100  

Společnost navazuje na téměř stošedesátiletou tradici slévárenství v Třineckých železárnách. Její klíčovou podnikatelskou aktivitou je výroba a prodej od-

litků z oceli, litiny a v menší míře i z barevných kovů. V posledních letech se vyprofi lovalo portfolio výrobků, které je určeno zejména pro hutnictví, pro 

stavební stroje, těžbu a zpracování nerostných surovin, strojírenství a automobilový průmysl. Strategií společnosti je zhodnocování materiálových vstupů 

prvovýroby mimo skupinu TŽ – MS. Slévárny mají zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a také systém řízení životního prostředí pod-

le ČSN EN ISO 14001.

13.
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v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál      

Bilanční suma      

Tržby         

Výsledek hospodaření po zdanění      

Počet pracovníků   

* neauditované výsledky

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.

Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1132

IČ: 25 82 52 91

Výše upsaného kapitálu: 418 166 000,- Kč

Výše podílu na ZK: 100,00 

 

Společnost vyrábí válcováním za tepla s využitím Mannesmannovy technologie bezešvé ocelové trubky. Výroba je charakteristická propracovanou tech-

nologií výroby širokého spektra ocelí a rozsáhlého rozměrového sortimentu nejen dle norem ČSN ale i dle zahraničních norem DIN, ASTM, GOST, NFA, 

API aj. Společnost je držitelem ISO 9001.

v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál      

Bilanční suma         

Tržby         

Výsledek hospodaření po zdanění –     

Počet pracovníků   

*neauditované výsledky

D 5, akciová společnost, Třinec

Sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 1026

IČ: 47 67 45 39

Výše upsaného kapitálu: 13 600 000,- Kč

Výše podílu na ZK: 100 

Hlavním posláním společnosti je komplexní zajišťování oprav hutních agregátů po stránce strojních, elektro a stavebních prací. Díky kvalitnímu kádru 

kvalifi kovaných pracovníků a technickému vybavení je společnost schopna pružně reagovat i na potřeby zajištění prací či výrobků, které s údržbou a opra-

vami v Třineckých železárnách přímo nesouvisí. Společnost má zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a také systém řízení život-

ního prostředí podle ČSN EN ISO 14001.

v tis.Kč r. *

Vlastní kapitál  

Bilanční suma  

Tržby   

Výsledek hospodaření po zdanění  

Počet pracovníků 

*neauditované výsledky

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.

Sídlo: Kyjov, Jiráskova 987

IČ: 42 29 35 88

Výše upsaného kapitálu: 140 000 000,- Kč

Výše podílu na ZK: 100 

Společnost je dlouholetým tradičním výrobcem spojovacího materiálu technologií tváření za tepla. Výrobní program společnosti zahrnuje výrobky pro 

železnice, doly, stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl. Těžiště činnosti představuje výroba pražcových šroubů, konstrukčních šroubů, háko-

vých šroubů, šroubů pro železniční svršek, matic, důlních třmenů a šroubů a součásti pro speciální použití jako jsou nýty, napínače, kotevní šrouby, izolá-

torové háky aj. Společnost je certifi kovaná dle ISO 9001.
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v tis.Kč r. *

Vlastní kapitál  

Bilanční suma  

Tržby  

Výsledek hospodaření po zdanění  

Počet pracovníků 

*neauditované výsledky

H & S PROGRESS s.r.o.

Sídlo: Dobrá 240

IČ: 61 94 64 60

Výše upsaného kapitálu: 3 784 000,- Kč

Výše podílu na ZK: 100 

Společnost je jediným akcionářem akciové společnosti VÚHŽ, jež je tradičním dodavatelem pro automobilový průmysl, hutnictví a strojírenství, vyrábí 

automatizační techniku a zařízení pro sekundární metalurgii.

v tis.Kč r. * r. 

Vlastní kapitál    

Bilanční suma    

Tržby    

Výsledek hospodaření po zdanění   

Počet pracovníků 

* společnost není auditována (předběžné výsledky)

Řetězárna a.s.

Sídlo: Česká Ves, Polská 48

IČ: 47 67 20 81

Výše upsaného kapitálu: 10 200 000,- Kč

Výše podílu na ZK: 51 

Společnost se sídlem v České Vsi u Jeseníku je výrobcem širokého sortimentu řetězů z drátu a tyčí vyrobených převážně v Třineckých železárnách. Výrob-

ní program je tvořen rozsáhlým sortimentem délkových řetězů k různému užití, sněhovými řetězy pro nákladní automobily a také ochrannými a záběro-

vými řetězy. Na změny potřeby trhu reaguje fi rma novými výrobky jako jsou například rybářské řetězy, závěsné hlavy a oka a přechodníkové články. Spo-

lečnost je certifi kována podle ISO 9001:2001 a ISO 14001:2004. 

v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál      

Bilanční suma      

Tržby      

Výsledek hospodaření po zdanění      

Počet pracovníků   

* auditované výsledky

REFRASIL, s.r.o.

Sídlo: Třinec-Konská, Průmyslová 720

IČ: 48 39 58 62

Výše upsaného kapitálu: 510 000,- Kč

Výše podílu na ZK: 51 

Společnost patří mezi nejvýznamnější výrobce žáruvzdorných materiálů v České Republice. Kromě výroby zajišťuje odborný technický servis související 

s aplikací žárovzdorných materiálů a poskytuje komplexní žárotechnické služby při zabudování svých materiálů u odběratelů. Výrobní sortiment zahrnuje 

šamotové a vysocehlinité tvárnice, izolační materiály, hmoty, malty, tmely, žárobetony a žárobetonové prefabrikáty. Společnost je členem Evropské asoci-

ace výrobců žáromateriálů a má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001.
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v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál      

Bilanční suma      

Tržby      

Výsledek hospodaření po zdanění       

Počet pracovníků   

* neauditované výsledky

VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Sídlo: Třinec, Průmyslová 715

IČ: 45 19 28 47

Výše upsaného kapitálu: 25 137 000,- Kč

Výše podílu na ZK: 40 

Činnost společnosti je zaměřena na výrobu a prodej speciální izostaticky lisované keramiky pro kontinuální odlévání oceli jako jsou zátkové tyče, stínící 

trubice a výlevky. Společnost byla založena v souladu se strategií společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. být co nejblíže zákazníkovi a zajistit 

pružnost v dodávkách žáruvzdorného materiálu. 

v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál      

Bilanční suma      

Tržby      

Výsledek hospodaření po zdanění      

Počet pracovníků   

* auditované výsledky

Sochorová válcovna TŽ, a.s.

Sídlo: Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000

IČ: 25 87 29 40

Výše upsaného kapitálu: 72 180 000 Kč

Výše podílu na ZK: 18 

Cílem společnosti je naplňování dlouhodobého záměru skupiny TŽ – MS formou budování výrobkových řetězců a dosahování vyššího stupně fi nalizace 

produktů TŽ. Portfolio produktů Sochorové válcovny TŽ, a.s. tvoří dlouhé válcované výrobky a polotovary, jejichž odběratelem je široký okruh domácích 

a zahraničních zákazníků. Společnost se zaměřuje na výrobu uhlíkových a legovaných ušlechtilých konstrukčních ocelí, v menší míře jsou vyráběny i ko-

rozivzdorné a nástrojové oceli.

v tis.Kč r. * r.  r. 

Vlastní kapitál         

Bilanční suma         

Tržby          

Výsledek hospodaření po zdanění      

Počet pracovníků   

* neauditované výsledky
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Zpráva o vztazích

Společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 18050646, zapsaná v obchodním rejstříku, od-

díl B, vložka 146, vedeném Krajským soudem v Ostravě (dále jen „zpracovatel“) společně s dále uvedenými osobami (dále jen „propojené osoby“) tvoří kon-

cern ve smyslu druhé věty §66a odst. 7 obchodního zákoníku.

Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je zpracována v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období 2008 

(dále jen „účetní období“). 

I. VYMEZENÍ PROPOJENÝCH OSOB

a. Ovládající osoby

MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 63474808 

Vztah: společnost je v postavení ovládající osoby vůči zpracovateli, kde jedná ve shodě se společností FINITRADING, a.s., jako dalším akcionářem zpra-

covatele. Společnost MORAVIA STEEL a.s., ovládají níže uvedené osoby, které jednají ve shodě ve smyslu ustanovení §66b odst. 1 a §66b odst. 2 písm. b) 

obchodního zákoníku:

– FINITRADING, a.s., se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, PSČ 739 61, IČ 61974692

– R.F.G. , a.s., se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, PSČ 739 61, IČ 63079658  

FINITRADING, a.s., se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, PSČ 739 61, IČ 61974692

Vztah: společnost je v postavení ovládající osoby vůči zpracovateli, kde jedná ve shodě se společností MORAVIA STEEL a.s. jako dalším akcionářem zpra-

covatele 

B. Ostatní propojené osoby

 B.1. Spolenosti ovládané ovládajícími osobami

Moravia Steel AG Zug, se sídlem Oberallmendstrasse 16, 6302 Zug, Švýcarsko

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

MORAVIA STEEL IBÉRIA, S.A., se sídlem Campo Grande, 35 – 9. A, P-1700 Lisboa, Portugalsko

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

MORAVIA GOEL TRADE d.o.o. „v likvidaci“, se sídlem Perkovčeva 48, 104 30 Samobor, Chorvatsko

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

MORAVIA STEEL ITALIA s.r.l., se sídlem via Niccolini 26, 20154 Milano, Itálie

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

MORAVIA STEEL SLOVENIJA d.o.o., se sídlem Valvazorjeva 14, 3000 Celje, Slovinsko

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

CMC – TRINEC Stahlhandel, GmbH, se sídlem Cliev 19, 515 15 Kürten, Německo

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s. 

TRINEC – CMC LIMITED, se sídlem Bradwall Court, Bradwall Road, Sandbach, Cheshire, CW11 1 GE, Anglie

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ 152 00, IČ 41693311

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

Barrandov Studio a.s., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Kříženeckého nám. 322/5, PSČ 152 00, IČ 28172469

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

14.
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Barrandov Lands a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322/5, PSČ 152 00, IČ 27225674

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

MS – Slovensko s.r.o., se sídlem Bratislava, Palisády 56, PSČ 811 06, 

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

MORAVIA STEEL ISRAEL Ltd., se sídlem 23 Efal St., Petach Tikva 49 511, P.O.B. 3286 Israel

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s.

Beskydská golfová, a.s., se sídlem Ropice 415, PSČ 739 56, IČ 25352920

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s. 

Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 26955342

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s. 

Moravia Steel Poland sp. z o.o., se sídlem Bobrecka 27, Cieszyn 43-400 Poland

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s. 

Sochorová válcovna TŽ, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 73970, IČ 25872940

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s. a zpracovatelem, jako osobami jednajícími ve shodě. 

B.2. Spolenosti ovládané zpracovatelem

ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1024, PSČ 739 65, IČ 47675896

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

Strojírny Třinec, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1038, PSČ 739 65, IČ 25363654

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

Slévárny Třinec, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1001, PSČ 739 65, IČ 25830716

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

Třinecké gastroslužby, s.r.o., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1035, PSČ 739 65, IČ 25838148

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

SILESIASLAG, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1032, PSČ 739 65, IČ 25893882

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

Doprava TŽ, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1008, PSČ 739 65, IČ 25398083

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

TRIALFA, s.r.o., se sídlem Třinec-Kanada, ul. Míru 272, PSČ 739 65, IČ 25839888

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

Řetězárna a.s., se sídlem Česká Ves, Polská 48, PSČ 790 81, IČ 47672081

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem 

TRISIA, a.s., se sídlem Třinec, nám. Svobody 526, Okres: Frýdek-Místek, IČ 64610152

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

REFRASIL, s.r.o., se sídlem Třinec-Konská, Průmyslová 720, PSČ 739 65, IČ 48395862

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem

 

Steel Consortium Partners, a.s., se sídlem Třinec, Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 27242382

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem 

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 1132, IČ 25825291

– dne 1.4.2008 došlo ke změně obchodní fi rmy z VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s. na VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem 
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H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 61946460

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Pohraniční 693/31, PSČ 706 02, IČ 25870807

– dne 27.2.2008 došlo ke změně obchodní fi rmy z VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o. na MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem 

Šroubárna Kyjov, spol. s r.o., se sídlem Kyjov, Jiráskova 987, PSČ 697 32, IČ 42293588

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem od 8.4.2008

Moravia Security, a.s., se sídlem Třinec, Konská, Průmyslová 725, PSČ 739 65, IČ 27835481

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem od 15.2.2008

D 5, akciová společnost, Třinec, se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1026, PSČ 739 65, IČ 47674539

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem od 20.6. 2008

Soukromá střední škola Třinec, s.r.o., se sídlem Třinec, Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 27856216

Vztah: společnost ovládaná zpracovatelem od 27.8.2008

Sochorová válcovna TŽ, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 25872940

Vztah: společnost ovládaná společností MORAVIA STEEL a.s. a zpracovatelem, jako osobami jednajícími ve shodě. 

II. POPIS VZTAHŮ

A. Vymezení vztah mezi propojenými osobami

a)  Vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, jež v rozhodném účetním období nastaly mezi zpracovatelem a společností MORA-

VIA STEEL a.s., jako ovládající společností, jsou uvedeny níže v části B. této kapitoly.

b)  Vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, jež v rozhodném účetním období nastaly mezi zpracovatelem a ovládající společnos-

tí FINITRADING, a.s., jsou uvedeny níže v části C. této kapitoly. Vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku mezi zpracovatelem 

a společností R.F.G., a.s., v rozhodném období nenastaly, tzn. v rozhodném účetním období nebyly mezi těmito propojenými osobami uzavřeny žádné 

smlouvy, nebyly učiněny žádné jiné právní úkony, jakož i nebyla učiněna žádná opatření ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona.

c)  Vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku mezi zpracovatelem a ostatními společnostmi, vyjma společnosti Sochorová válcovna 

TŽ, a.s., a společnosti Beskydská golfová, a.s., které jsou ovládané ovládajícími osobami, v rozhodném období nenastaly, tzn. v rozhodném účetním ob-

dobí nebyly mezi těmito propojenými osobami uzavřeny žádné smlouvy, nebyly učiněny žádné jiné právní úkony, jakož i nebyla učiněna žádná opatření 

ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona. 

d)  Vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, jež v rozhodném účetním období nastaly mezi zpracovatelem a společností Sochoro-

vá válcovna TŽ, a.s., jsou uvedeny níže v části D. této kapitoly.

e)  Vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, jež v rozhodném účetním období nastaly mezi zpracovatelem a společností Beskydská 

golfová, a.s., jsou uvedeny níže v části E. této kapitoly.

f)  Vztahy ve smyslu ustanovení §66a odst. 9 obchodního zákoníku, jež v rozhodném účetním období nastaly mezi zpracovatelem a výše uvedenými společ-

nostmi ovládanými zpracovatelem, jsou uvedeny ve zprávě o vztazích každé z ovládaných společností, která samostatně vypracovává tuto zprávu a de-

tailně popisuje jednotlivé vztahy ke zpracovateli za dané rozhodné účetní období. Zpracovateli z těchto vztahů nevznikla újma. 

B. Popis vztah zpracovatele k ovládající spolenosti MORAVIA STEEL a.s.

Úvod

a) V rámci běžného obchodního styku mezi zpracovatelem a společností MORAVIA STEEL a.s., je základní smlouvou Smlouva o vzájemných obchodních 

vztazích ze dne 30.12.2002, kterou smluvní strany deklarovaly společný zájem na dalším rozvoji vzájemných obchodních vztahů. Tato smlouva je pro 

rozhodné účetní období konkretizována 

aa) pro oblast prodeje dále uvedenou Rámcovou smlouvou ze dne 30.12.2002,

ab) pro oblast nákupu dále uvedenou Kupní smlouvou o dodávkách surovin a materiálu ze dne 12.1.1999 

Jednotlivá plnění jsou obsahem dílčích kupních smluv, sjednávaných v  návaznosti na výše uvedené smlouvy na konkrétní výrobek, množství, tvar 

a provedení, sjednanou cenu a termín plnění. Dohodnuté ceny respektují specifi ka nákupu a prodeje v odvětví hutnictví a jsou stanoveny s přihlédnutím 

k eliminaci kursových rizik, úpravě platebních podmínek a obchodních rizik.
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b) Vzhledem k vysokému počtu smluv uzavřených v rozhodném období jsou ve zprávě:

ba)  jednotlivě uvedeny smlouvy významné pro vztahy mezi zpracovatelem a společností MORAVIA STEEL a.s., zejména pak smlouvy, kdy cena plnění 

bez daně z přidané hodnoty sjednaná v uzavřené smlouvě byla v rámci běžného obchodního styku ve výši rovnající se minimálně 1  základního 

kapitálu zpracovatele a mimo běžný obchodní styk ve výši rovnající se minimálně 0,5  základního kapitálu zpracovatele

bb) souhrnně uvedeny ostatní smlouvy, zejména tedy smlouvy, kdy cena plnění nedosahovala výše uvedené pod písm. ba).

B.1. Prodeje a jiná plnní zpracovatele ve prospch ovládající osoby MORAVIA STEEL a.s.

B.1.1. Rámcová smlouva 

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 30.12.2002, přičemž daná smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.12.2004 a dodatku č. 2 

ze dne 30.6.2005. Smlouva zavazuje zpracovatele prodávat svoji produkci hutní výroby ovládající osobě. Na jednotlivá plnění jsou sjednávány dílčí kupní 

smlouvy. Ceny zboží jsou cenami obvyklými, odvíjejícími se od cen dosažených na trhu. 

V rozhodném účetním období roku 2008 bylo na základě této smlouvy a navazujících dílčích kupních smluv s vyúčtováním formou faktur a dobropisů 

za prodej výrobků, popř. nákladů spojených s reklamacemi poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 28 657 459 tis. Kč. 

B.1.2. Licenční smlouva na užívání ochranné známky „Tři kladiva v kruhu“

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 30.6.2002, přičemž daná smlouva platí ve znění jejích pozdějších dodatků. Zpracovatel posky-

tl ovládající osobě nevýlučné právo užívat ochrannou známku zpracovatele jako součást loga společnosti MORAVIA STEEL a.s. Poskytnutí práva je sjed-

náno za úplatu. 

V rozhodném účetním období byla za takto sjednané právo jakožto protiplnění poskytnuta úplata ve výši 123 000 tis. Kč.

B.1.3. Smlouva o poskytování služeb 

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 1.1.2003. Na základě této smlouvy zpracovatel poskytoval ovládající osobě služby charakteru os-

trahy a ochrany majetku, požární ochrany, poštovních, spisových a archivních, spedice, přepravy a celního odbavení, informatiky, vybraných technických 

služeb, služby v cenové oblasti, vybraných služeb účetních a reklamační služby.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 30 681 tis. Kč.

B.1.4. Smlouva o nájmu 

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 9.3.2000, přičemž daná smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.11.2005, dodatku č. 2 ze dne 

19.1.2006, dodatku č. 3 ze dne 7.9.2006 a dodatku č. 4 ze dne 24.10.2007 . Touto smlouvou je pro umístění sídla a podnikatelské činnosti ovládající osoby 

sjednáno její nájemní právo k nemovitostem, nebytovým prostorám a movitým věcem, jejichž vlastníkem je zpracovatel.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za nájemné a další úhrady jakožto protiplnění ve výši 7 024 tis. Kč.

B.1.5. Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 31.12.1998, přičemž daná smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.7.2002. Na základě této 

smlouvy zpracovatel poskytoval ovládající osobě služby v oblasti telekomunikace. 

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 4 514 tis. Kč.

B.1.6. Ostatní poskytnutá plnění

V rozhodném účetním období zpracovatel poskytl ovládající osobě na základě zvláštních smluv další plnění spočívající např. v prodeji zboží a ostatního 

majetku, poskytování internetu a ostatních služeb za celkovou cenu jakožto protiplnění ve výši 5 922 tis. Kč.

B.2. Nákupy a jiná plnní ovládající osoby MORAVIA STEEL a.s., ve prospch zpracovatele

B.2.1. Kupní smlouva o dodávkách surovin a materiálu

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 12.1.1999, přičemž tato smlouva platí ve znění dodatku č. 1. ze dne 30.12.2002. Tato smlouva za-

vazuje zpracovatele k nákupu základních hutnických surovin, kterými jsou zejména rudy, uhlí, paliva a hutní polotovary, od ovládající společnosti. Obje-

my dodávek a ceny jsou čtvrtletně upřesňovány formou dílčích kupních smluv. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 21 650 283 tis. Kč.

B.2.2. Rámcová smlouva o podmínkách nákladní přepravy zboží

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 30.12.2002, přičemž tato smlouva platí ve znění jejích pozdějších dodatků a příloh. Tato smlou-

va zavazuje ovládající osobu obstarávat pro zpracovatele přepravu zboží a úkony s přepravou související a zajišťovat další úkony nezbytné k realizaci vni-

trostátní železniční přepravy zboží. Plnění bylo poskytováno na základě smluvních cen sjednaných na období jednoho roku, určité zásilky a množství. 

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 194 946 tis. Kč.
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B.2.3. Smlouva mandátní

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 1.7.2005, přičemž tato smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.12.2005 a dodatku č. 2 ze dne 

27.9.2007. Tato smlouva zavazuje ovládající osobu jménem zpracovatele a na jeho účet zařizovat obchodní záležitosti týkající se nákupu některých prací 

a služeb, které jsou nezbytné k provozování činnosti zpracovatele, a to zejména zajišťování údržby, oprav výrobního zařízení, technologie, budov, pozemků 

a ostatního majetku ve vlastnictví či v užívání zpracovatele.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 215 566 tis. Kč.

B.2.4. Smlouva mandátní

Tuto smlouvu zpracovatel s ovládající osobou uzavřel dne 29.6.2007. Tato smlouva zavazuje ovládající osobu jménem zpracovatele a na jeho účet zařizovat 

obchodní záležitosti týkající se nákupu kovového odpadu kat. č. 170405 (Železo a ocel) splňujícího požadavky ČSN 420030 (Ocelový a litinový odpad) 

– tj šrotu pro výrobní potřeby zpracovatele, jakož i činit úkony s touto činností spojené či související, vše v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této 

mandátní smlouvě.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 191 845 tis. Kč.

B.2.5. Ostatní přijatá plnění

V rozhodném účetním období zpracovatel od ovládající osoby přijal na základě zvláštních smluv další plnění spočívající např. v zajištění pojištění odpo-

vědnosti zpracovatele, majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti, koupi zboží, nájemních právech a v poskytování ostatních 

služeb v  celkové výši 38 177 tis. Kč.

Ovládající osoba poskytla zpracovateli zajištění za jeho závazky:

Ručení za splácení investičních úvěrů v částce celkem 630 000 tis. Kč :

Věřitel: ČSOB, a.s.  180 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena dne 31.3.2004.

 ČSOB, a.s. 150 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena dne 31.3.2004.

 Citibank, a.s.  300 000 tis. Kč. Smlouva byla uzavřena dne 9.9.2004.

Plnění ovládající osoby z titulu ručení nenastalo. 

B.3. Ostatní smluvní vztahy

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a ovládající osobou žádné ostatní smluvní vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 9 ob-

chodního zákoníku.

B.4. Jiné právní úkony 

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a ovládající osobou žádné jiné právní úkony ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 9 obchod-

ního zákoníku.

B.5. Ostatní opatení 

V rozhodném účetním období nevznikla mezi zpracovatelem a ovládající osobou žádná ostatní opatření ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 9 obchodního 

zákoníku.

C. Popis vztah zpracovatele k ovládající spolenosti FINITRADING, a.s.

C.1. Prodeje a jiná plnní zpracovatele ve prospch ovládající osoby FINITRADING, a.s. 

C.1.1. Ostatní poskytnutá plnění

V rozhodném účetním období zpracovatel poskytl ovládající společnosti plnění spočívající v poskytování ostatních služeb ve výši 397 Kč.

C.2. Ostatní smluvní vztahy

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a ovládající osobou žádné ostatní smluvní vztahy ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 9 ob-

chodního zákoníku.

C.3. Jiné právní úkony 

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a ovládající osobou žádné jiné právní úkony ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 9 obchod-

ního zákoníku.

C.4. Ostatní opatení 

V rozhodném účetním období nevznikla mezi zpracovatelem a ovládající osobou žádná ostatní opatření ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 9 obchod-

ního zákoníku.
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D. Popis vztah zpracovatele ke spolenosti Sochorová válcovna TŽ, a.s.

D.1. Prodeje a jiná plnní zpracovatele ve prospch spolenosti Sochorová válcovna TŽ, a.s.

D.1.1. Rámcová smlouva

Tuto smlouvu zpracovatel se společností uzavřel dne 30.6.2002, přičemž daná smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.1.2004, dodatku č. 2 ze dne 

29.10.2004 a dodatku č. 3 ze dne 30.12.2005. Tato smlouva zavazuje zpracovatele dodávat kontislitky, ingoty a předvalky, jakožto vsázky pro výrobní pro-

gram ovládané společnosti. Na jednotlivá plnění jsou sjednávány dílčí kupní smlouvy. Ceny zboží jsou cenami obvyklými, odvíjejícími se od cen v běžných 

obchodních vztazích pro daný sortiment. 

V rozhodném účetním období roku 2008 bylo na základě této smlouvy a navazujících dílčích kupních smluv s vyúčtováním formou faktur a dobropisů 

za prodej výrobků, popř. nákladů spojených s reklamacemi poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 4 386 643 tis. Kč. 

D.1.2. Licenční smlouva na užívání ochranné známky „Tři kladiva v kruhu“

Tuto smlouvu zpracovatel uzavřel dne 30.6.2002, přičemž daná smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.3.2004. Zpracovatel poskytl nevýlučné prá-

vo označovat ochrannou známkou výrobky společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., jakož i nevýlučné právo užívat ochrannou známku zpracovatele jako 

součást loga společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s.. Poskytnutí práva je sjednáno za úplatu. 

V rozhodném účetním období byla za takto sjednané právo jakožto protiplnění poskytnuta úplata ve výši 99 tis. Kč.

D.1.3. Smlouva o poskytování služeb

Tuto smlouvu zpracovatel se společností uzavřel dne 2.1.2004. Na základě této smlouvy zpracovatel poskytoval služby charakteru ostrahy a ochrany ma-

jetku, požární ochrany, podatelny, spisových a archivních, informatiky, vybraných technických služeb, vybraných služeb účetních, ochrany životního pro-

středí, mzdových a personálních, revizních, služeb marketingu, realizace služeb u nákupních činností.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za ceny jakožto protiplnění ve výši 8 040 tis. Kč.

D.1.4. Nájemní smlouva 

Tuto smlouvu zpracovatel uzavřel dne 30.6.2002, přičemž daná smlouva platí ve znění pozdějších dodatků a příloh. Zpracovatel přenechává touto smlou-

vou movité i nemovité věci, které slouží k provozování činnosti společnosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., do jejího užívání.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za nájemné a další úhrady jakožto protiplnění ve výši 1 467 tis. Kč.

D.1.5. Smlouva o nájmu nebytových prostor

Tuto smlouvu zpracovatel uzavřel dne 13.5.2002, přičemž daná smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2003, dodatku č. 2 ze dne 1.5.2004 a dodat-

ku č. 3 ze dne 14.4.2007. Touto smlouvou je sjednáno nájemní právo k nebytovým prostorám.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění za nájemné a další služby jakožto protiplnění ve výši 34 tis. Kč.

D.1.6. Ostatní poskytnutá plnění

V rozhodném účetním období zpracovatel poskytl na základě zvláštních smluv další plnění spočívající např. v prodeji zboží a ostatního majetku nebo 

ostatních služeb, za celkovou cenu jakožto protiplnění ve výši 4 236 tis. Kč.

D.2. Nákupy a jiná plnní spolenosti Sochorová válcovna TŽ, a.s., ve prospch zpracovatele

D.2.1. Rámcová smlouva č. 4600000076

Tuto smlouvu zpracovatel uzavřel dne 9.1.2003, přičemž daná smlouva platí ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.8.2004, dodatku č. 2 ze dne 31.1.2005, dodatku 

č. 3 ze dne 30.3.2006 a dodatku č. 4 ze dne 28.2.2007. Smlouvou je společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s., zavázána provádět pro zpracovatele dílo spočí-

vající v tepelném zpracování, event. jiných technologicky nezbytných úpravárenských operacích, válcovaného materiálu.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění jakožto protiplnění ve výši 42 068 tis. Kč.

D.2.2. Smlouva mandátní

Tuto smlouvu zpracovatel uzavřel dne 25.4.2005. Touto smlouvou je společnost Sochorová válcovna TŽ, a.s., zavázána jednat jménem zpracovatele v zále-

žitosti prodeje pozemků zpracovatele v Kladně a současně vykonávat další práce a činnosti související se zhodnocením těchto pozemků v zájmu jejich pří-

pravy k plánovanému prodeji.

V rozhodném účetním období bylo na základě této smlouvy poskytnuto plnění jakožto protiplnění ve výši 111 tis. Kč.

D.2.3. Ostatní přijatá plnění

V rozhodném účetním období zpracovatel přijal na základě zvláštních smluv další plnění spočívající např. v nákupu okují, šrotu, ostatního majetku a ma-

teriálu, služeb v celkové výši 69 634 tis. Kč. 

D.3. Ostatní smluvní vztahy

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a společností Sochorová válcovna TŽ, a.s., žádné ostatní smluvní vztahy ve smyslu ustano-

vení § 66a odstavce 9 obchodního zákoníku.
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D.4. Jiné právní úkony 

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a společností Sochorová válcovna TŽ, a.s., žádné jiné právní úkony ve smyslu ustanovení 

§ 66a odstavce 9 obchodního zákoníku.

D.5. Ostatní opatení 

V rozhodném účetním období nevznikla mezi zpracovatelem a společností Sochorová válcovna TŽ, a.s., žádná ostatní opatření ve smyslu ustanovení § 66a 

odstavce 9 obchodního zákoníku.

E. Popis vztah zpracovatele ke spolenosti Beskydská golfová, a.s.

E.1. Prodeje a jiná plnní zpracovatele ve prospch spolenosti Beskydská golfová, a.s. 

E.1.1. Ostatní poskytnutá plnění

V rozhodném účetním období zpracovatel poskytl na základě smluv plnění spočívající v poskytování telekomunikačních a ostatních služeb za celkovou 

cenu jakožto protiplnění ve výši 171 tis. Kč.

E.2. Nákupy a jiná plnní zpracovatele ve prospch spolenosti Beskydská golfová, a.s. 

E.2.1. Ostatní přijatá plnění

V rozhodném účetním období zpracovatel přijal na základě zvláštních smluv další plnění spočívající v nákupu ostatních služeb v celkové výši 1 630 tis. Kč. 

E.3. Ostatní smluvní vztahy

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a společností Beskydská golfová, a.s., žádné ostatní smluvní vztahy ve smyslu ustanovení 

§ 66a odstavce 9 obchodního zákoníku.

E.4. Jiné právní úkony 

V rozhodném účetním období nevznikly mezi zpracovatelem a společností Beskydská golfová, a.s., žádné jiné právní úkony ve smyslu ustanovení § 66a od-

stavce 9 obchodního zákoníku.

E.5. Ostatní opatení 

V rozhodném účetním období nevznikla mezi zpracovatelem a společností Beskydská golfová, a.s., žádná ostatní opatření ve smyslu ustanovení § 66a od-

stavce 9 obchodního zákoníku.

III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VZTAHŮ PODLE § A ODSTAVCE  OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Ve zprávě jsou uváděny všechny významné smlouvy uzavřené v účetním období, jakož i celkový objem přijatých a poskytnutých plnění mezi zpracovatelem 

a ovládajícími osobami a zpracovatelem a společnostmi ovládanými stejnými ovládajícími osobami. Z rozborů přijatých a poskytnutých plnění a proti-

plnění, jak je uvedeno v kapitolách B., C., D., E., byla všechna plnění poskytnuta za běžných obchodních podmínek. Zpracovateli z jeho vztahů nevznikla 

v rozhodném účetním období žádná újma. 

V Třinci dne 31.3.2009

 ……………………………….. …………………………………….

 Ing. Jiří Cieńciała, CSc. Ing. Jaroslava Ciahotná

 předseda představenstva první místopředseda představenstva




