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Anotace  

V předložené bakalářské práci je zpracována tématika nakládání s odpady ve 

vybrané společnosti. Nejprve je popsána současná legislativa týkající se nakládání 

s odpady. Další část obsahuje charakteristiku hlavní a dceřiné společnosti, kterou je AVE 

s.r.o. Následuje popis ukazatelů finanční analýzy, na který navazuje zhodnocení 

jednotlivých vypočtených ukazatelů. Závěrem je shrnuta finanční situace společnosti, jejíž 

součástí jsou i doporučené návrhy. 

Klíčová slova:  

Legislativa, nakládání s odpady, finanční analýza, AVE s.r.o., ekonomické zhodnocení, 

poměroví ukazatelé. 

  

 

Summary 

In this bachelor labour is processed topic of waste management in selected 

company. As first is described current legislation of waste management. Next part of this 

labour contains the characteristic of parent and subsidiary company of AVE s.r.o. Then 

follows description of indicators of financial analysis, which continues evaluation of the 

calculated indicators of financial analysis. At the end there is summarised financial 

situation of the company, which includes the proposed recommendation. 

Keywords: 

Legislation, waste management, financial analysis, AVE s.r.o., economic evaluation, the 

ratio indicators.  
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1 Úvod 

Odpadové hospodářství zásadně přispívá k ochraně životního prostředí, které je 

negativně zasaženo vysokou produkcí odpadů. Existuje mnoho odpadů a dělí se dle druhů 

a vlastností. Podle původu vzniku můžeme odpady rozdělit na průmyslové, odpady 

vznikající v zemědělské výrobě a odpady komunální. Nejznámější jsou komunální odpady, 

které jsou součástí všech domácností. V České republice je několik společností 

s moderními technologiemi zabývající se odvozem, úpravou a následným zneškodněním 

těchto odpadů. 

Bohužel se z důvodu stále rostoucí populace na zemi a většího objemu výroby 

odpadům nevyhneme. Tudíž budeme nuceni se o odpad začít více zajímat a hledat 

možnosti, jak pomoct společnostem zpracovávající odpad. Jednou z hlavních možností jak 

společnostem a hlavně životnímu prostředí pomoct, je třídit odpad. Společnosti 

zpracovávající odpad proto přistavují k našim domům různé druhy kontejnerů, ať už to 

jsou kontejnery na směsný odpad, plast, papír, elektrozařízení, sklo a někde najdeme i 

kontejner na bioodpad. Nově začaly společnosti dodávat na své náklady třídící tašky do 

domácností, takže teď už záleží jen na obyvatelstvu, jak se k tomuto problému postaví. 

Cílem mé bakalářské práce je provést ekonomické zhodnocení firmy, která 

hospodaří s odpady a následně zhodnotit, zda to dělá správně. Nejprve popíšu požadavky 

právních předpisů týkající se oblasti nakládání s odpady a jejich ekonomické nástroje. Dále 

se budu zabývat popisem hlavní a dceřiné společnosti, jejich charakteristikou, historií, 

předmětem podnikání, organizační strukturou, službami, které nabízí a zmíním i postup 

odstranění odpadu, kterým se vybraná společnost zabývá. 

Následně se přesunu k samotnému ekonomickému zhodnocení společnosti, což 

provedu na základě informací z výročních zpráv společnosti od roku 2012 do roku 2014. 

Výroční zprávy použiji k vypracování přehledné rozvahy aktiv a pasiv za poslední tři roky, 

výkazu zisku a ztráty, zpracované data použiji k výpočtům ukazatelů finanční analýzy, 

kterými jsou ukazatelé rentability, likvidity a aktivity. Dále se pokusím sepsat návrhy a 

doporučení, které by měly pomoci zlepšit chod společnosti. 
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Na závěr zhodnotím všechna data a vypočtené ukazatele, ke kterým jsem dospěla a 

zjistím, jak společnost prosperuje a zda by mohla svou činnost vyvíjet, tak aby byla 

užitečná sobě i životnímu prostředí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andrea Dostalová: Ekonomické zhodnocení hospodaření s odpady 

 

2015  3 

2  Legislativa v oblasti nakládání s odpady 

Podle legislativy se odpady dělí na ostatní a nebezpečné. Nakládání s nebezpečnými 

odpady se řídí přísnými předpisy. 

Základní mezníky odpadového hospodářství 

„1991 – Zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. 

1995 – Program odpadového hospodářství ČR. 

1997 – 2. zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. 

1999 – Koncepce odpadového hospodářství ČR. 

2001 – 3. zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

          - zákon o obalech č. 477/2001 Sb. 

2003 – Nařízení vlády č. 197/ 2003 Sb. 

2005 -  Usnesení vlády č. 18/2005, Usnesení vlády č. 1621/2005“ (HERČÍK, 2008). 

2.1 Legislativní rámec v oblasti nakládání s odpady 

Nejznámějším a nejdůležitějším zákonem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 

185/2001 Sb. o odpadech. Tento zákon upřesňují a doplňují předpisy, všechny tyto 

předpisy obsahují vyhlášku MŽP. Dále mohou obsahovat například hodnocení, ukládání 

odpadů, katalog odpadů a další potřebné informace. S problematikou odpadů ovšem úzce 

souvisí i zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, o kterém se také zmíním. [1]   

Zákon č. 185/2001 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002. [2]   

Tento zákon vymezuje, že „odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo 

má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů“ (HERČÍK, 

2008). 
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Také zavedl poplatkovou povinnost fyzických osob za komunální odpad, 

povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady, zařízeními, řeší a zahrnuje 

problematiku odpadového hospodářství jako celek, proto má 18 částí, 89 paragrafů a 7 

příloh. Zákon určuje priority pro nakládání s odpady, jako je zamezení vzniku odpadů, 

omezení vznikajícího množství odpadů, přednostní využití odpadů, přičemž materiálové 

využití má přednost před využitím jiným. 

Každá část zákona má jiné zaměření. V první části nalezneme základní ustanovení, 

tak jako u všech zákonů. V dalších částech se můžeme dozvědět: 

-  jak správně zařadit odpad podle katalogu. 

- jaké jsou povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti provozovatelů při sběru a 

výkupu odpadů nebo povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady nebo 

zařízeními. 

- podmínky pro zpětný odběr. 

- vše o vedení evidence, ohlašování odpadů a zařízení. 

- povinnosti a podmínky pro plány odpadového hospodářství. 

- co je součástí ekonomických nástrojů. 

- o vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

- v jaké výši jsou udělovány sankce.  

- o výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a další ustanovení. [3] 

„Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou: 

- odpadních vod. 

- odpadů drahých kovů. 

- radioaktivních odpadů. 

- mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat 

usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se 

zvláštním právním předpisem. 

- exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu, slámy a jiných 

přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví. 

- nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší. 

- odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice. 
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- vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, 

vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, 

k zavádění podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, stanovených 

prováděcím předpisem“ (MZP, 2001).   

Zákon č. 447/2001 Sb. o obalech 

 „Zákon č. 447/2001 Sb. o obalech se dělí na 6 částí, 56 paragrafů a má 4 přílohy. 

Hlavním cílem tohoto zákona je chránit životní prostředí před vznikem odpadů 

z obalových materiálů, zejména snižováním hmotnosti a škodlivosti obalů. Stanovuje práva 

a povinnosti týkající se právnických a fyzických osob při nakládání s odpady, uvádění 

obalů a balených výrobků na trh, zpětném odběru odpadů a využitím odpadů z obalů“ 

(HERČÍK, 2008). 

2.2 Základní pojmy 

Radioaktivní odpad -  „materiál, který má radioaktivní vlastnosti a nemá již další 

hodnotné využití“. 

Nebezpečný odpad – „odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v 

prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností“. 

Odpadové hospodářství – „činnost zaměřená na přecházení vzniku odpadů a omezování 

jejich množství a nebezpečných vlastností, nakládání s odpady z obalů a využívání 

odpadů“ (SAGIT, 2001). 

Nakládání s odpady – „shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů“. 

Původce – „právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž 

činnosti vznikají odpady, nebo osoby provádějící úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž 

výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů“. 

Obal – „výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli 

nebo jinému konečnému uživateli“. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
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Nakládání s obaly – „výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do 

oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů“ (SAGIT, 2001). 

 

2.3 Ekonomické nástroje 

Část VIII. Zákona o odpadech popisuje ekonomické nástroje. Ekonomickými 

nástroji jsou zejména poplatky za ukládání odpadů na skládky. Dále poplatek za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, finanční zajištění první fáze provozu skládky, finanční rezerva pro rekultivace a 

sanace skládek, finanční záruka a pojištění v rámci dovozu a vývozu odpadů a sankce. [4] 

Poplatky za ukládání odpadů na skládky 

Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. Ovšem poplatek 

platí i původce, který je provozovatelem skládky a skládka se nachází na jeho pozemku. 

Poplatek se nevztahuje na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění 

skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky. [5]   

„Poplatek za ukládání odpadů na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka 

poplatku se platí za uložení odpadu a je příjmem obce, na jejímž území skládka leží. 

Druhou složkou poplatku je riziková složka, která se platí za uložení nebezpečného odpadu 

na skládky a je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatek vybírá provozovatel 

skládky při uložení odpadů na skládku, pokud je původcem obec a skládka je na jejím 

území, tak se od obce nevybírá základní složka poplatku“ (HERČÍK, 2008). 

Tabulka 1: Výše sazby základní a rizikové složky 

Období 

Základní sazba 

nebezpečného 

odpadu (Kč/t) 

Základní sazba 

komunálního a 

ostatního odpadu 

(Kč/t) 

Riziková sazba 

nebezpečného 

odpadu (Kč/t) 

2005 - 2006 1 200 300 2 500 

2007 - 2008 1 400 400 3 300 

2009 - doposud 1 700 500 4 500 

Zdroj: [1]   
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Odpady azbestu se zpoplatňují ve výši sazby za ukládání ostatních odpadů. [3]   

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo má ve 

vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu. Sazbu 

poplatku tvoří: 

- Částka 250 Kč za fyzickou osobu a kalendářní rok. 

- Částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu a kalendářní rok. [5]   

Finanční zajištění první fáze provozu skládky 

Provozovatel skládky je povinen před zahájením první fáze provozu skládky nebo její 

části:  

- sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí (provoz skládky, 

ukončení provozu skládky).  

- uložit na zvláštní účet částku ve výši nákladů nutných na odstranění škod. 

- Zajistit náklady na odstranění škod. [3]   

Finanční rezerva pro rekultivace a sanace skládek 

 Provozovatel skládky je povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění 

péče o skládku a sanaci po ukončení jejího provozu. Tvorba finanční rezervy se zahrnuje 

do nákladů provozovatele skládky a převádí se na zvláštní vybraný účet. Čerpání 

z prostředků finanční rezervy smí být provedeno pouze se souhlasem krajského úřadu. [1]   

„Výše finanční rezervy činí:  

- 100 Kč/t uloženého nebezpečného odpadu, odpadu uvedeného ve skupině katalogu 

odpadů s výjimkou azbestu. 

- 35 Kč/t uloženého ostatního odpadu a odpadu azbestu, odpadu ukládaného jako 

technologický materiál na zajištění skládky. 
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Ministerstvo vyhláškou stanoví způsob vytváření a čerpání finanční rezervy“ (SAGIT, 

2001). 

Finanční záruka a pojištění v rámci dovozu a vývozu odpadů 

Mezi nový ekonomický nástroj patří povinnost krytí dovozu, vývozu a tranzitu 

odpadů pomocí finanční záruky nebo pojištění. Finanční záruku nebo pojištění schvaluje 

ministerstvo. Ministerstvo může povolit složení finanční záruky nebo prokázání 

odpovídajícího pojištění nejpozději k okamžiku zahájení přepravy. Získáním souhlasu o 

vývozu, dovozu a tranzitu předchází velmi složitá procedura. Součástí souhlasu jsou 

dohody a smlouvy se státy EU, státy OECD, státy Evropského sdružení volného obchodu. 

[5]   

Sankce 

Za porušení povinností zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou fyzickým osobám 

oprávněným k podnikání nebo právnickým osobám udělovány pokuty. Pokuty do výše 

300 000 Kč ukládá obecní úřad a do výše 1 miliónu Kč ukládá Česká inspekce životního 

prostředí. Pokuty do výše 1 miliónu Kč jsou z poloviny příjmem obce a z poloviny 

příjmem Státního fondu životního prostředí. [1]   

Uložením pokuty za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nejsou 

dotčena příslušná ustanovení trestního zákona. Řízení o uložení pokuty lze zahájit 

nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad 

dozvěděl, pokutu lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k porušení došlo.  

Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti ohrožení životního prostředí. [3]   
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3 Charakteristika společnosti AVE s.r.o. 

3.1 Charakteristika společnosti AVE s.r.o. 

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. byla založena na dobu neurčitou 

17. prosince 1992 a vznikla dne 27. dubna 1993 zápisem do obchodního rejstříku v Praze. 

[6] 

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady 

v centrální a východní Evropě. Kromě České republiky  působí i na Slovensku, 

v Rumunsku a na Ukrajině.  

Společnost provozuje 63 provozoven a působí celkem ve třinácti krajích České 

republiky – Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, 

Libereckém, Pardubickém, Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském a 

v kraji Vysočina. Sídlo ředitelství je v Praze. [7] 

„AVE CZ provozuje například spalovnu nebezpečného odpadu v Kralupech nad 

Vltavou a osm skládek, mimo jiné v Čáslavi, Kralupech nad Vltavou a Benátkách nad 

Jizerou“ (ODPADY, 2013). 

Předmět podnikání 

Společnost se zabývá především komunálními službami, službami pro průmyslové 

podniky, sanací starých ekologických zátěží a facility managementem. Mezi základní 

činnosti patří: podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, geologické práce, 

opravy silničních vozidel, silniční motorová doprava, činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických 

zařízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování. [6] 

AVE CZ spolupracuje s obcemi, městy, kraji a podporuje řadu projektů a institucí 

v oblasti životního prostředí a vzdělávání. Základem podnikání společnosti je péče o 

životní prostředí. Stará se o odpady, které společnost vyprodukuje, proto nejsou její 

skládky jen pro ukládání odpadu, ale jsou vybaveny moderními třídícími linkami, 

dekontaminačními plochami i plochami pro biologickou úpravu odpadů, zařízeními na 
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ekologické čištění průsakových vod. Skládkový plyn používá k výrobě elektrické energie. 

Vozy používané ve společnosti jezdí na zemní plyn.  

Účastní se charitativních a kulturních akcí, podporuje místní spolky, sportovní 

kluby. Se školami i obcemi spolupracuje na projektech environmentální výchovy – 

pravidelně pořádá ekodny, dny dětí, dny Země. Taktéž pro děti a mládež pořádá exkurze, 

organizuje soutěže ve sběru druhotných surovin a učí děti třídit odpad. [9]  

Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem společnosti 

je každý jednatel. Jednatelé jsou 3 a jednají za společnost vždy alespoň dva z nich 

společně. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. K rozhodnutí o obchodním 

vedení společnosti se vyžaduje souhlas většiny z nich. [6] 

Počet pracovníků: 

Zjistila jsem, že společnost zaměstnává 1 700 zaměstnanců. Klade velký důraz na 

jejich spokojenost, proto jim nabízí mnoho zaměstnaneckých benefitů a možnost 

profesního růstu. [7] 

 

 

Obrázek 1: Logo společnosti AVE s.r.o. 

Zdroj: [7] 
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3.2 Charakteristika společnosti AVE Kralupy s.r.o. 

AVE Kralupy s.r.o. byla založena na dobu neurčitou zakladatelskou listinou dne  

20. června 2007 a vznikla dne 6. srpna 2007 zápisem do obchodního rejstříku soudu 

v Praze. Společnost se do 20. července 2010 jmenovala Synthos Innovation s.r.o., základní 

kapitál společnosti činí 144 500 000 Kč. [10] 

AVE Kralupy s.r.o. je spalovna určená k bezpečnému termickému zpracování 

pevných, kapalných a pastovitých odpadů. Spalování nebezpečných odpadů 

patří celosvětově k nejbezpečnějším a nejekologičtějším způsobům jejich odstranění. V 

současné době přijímá spalovna odpady průmyslové a nemocniční. [8]  

Zařízení spalovny se nachází v areálu SYNTHOS Kralupy a.s. Celoroční 

kontinuální provoz spalovny je omezen legislativním i technologickým maximem 10 000 

t/rok. [8] 

Předmět podnikání 

Základní obchodní činností společnosti je termické odstranění nebezpečných 

odpadů. Hlavním cílem je spalovnu postupně opravovat, modernizovat a zkvalitňovat 

provozní postupy a kontrolní mechanizmy. [8] 

Společnost se dále zabývá: 

1. výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona. 

2. podnikáním v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

3. výrobou tepelné energie.  

4. silniční motorovou dopravou - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí.  

5. prováděním staveb, jejich změn a odstraňováním.  

6. pronájmem bytů a nebytových prostor. [10] 
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Organizační struktura 

Nejvyšším orgánem je taktéž valná hromada. Statutárním orgánem společnosti 

AVE Kralupy s.r.o. jsou 3 jednatelé, z nichž jeden je současně ředitelem společnosti.  

Ředitel společnosti rozhoduje o všech záležitostech společnosti a zastupuje společnost 

v plném rozsahu. [10] 

Odstranění nebezpečných odpadů 

Příjem odpadů 

Odpady jsou do spalovny přijímány v autocisternách, kontejnerech i sudech. Dovoz 

odpadů je možný i železniční dopravou. Na vjezdu do areálu spalovny jsou přijímané 

odpady zváženy na mostové váze. Odpady o větších rozměrech jsou upravovány na drtiči, 

který je součástí vybavení spalovny. [11] 

Úprava odpadů před spalováním 

V prostoru pod mostovým jeřábem je umístěn drtič odpadů pro úpravu odpadů 

větších rozměrů. Je to univerzální drtič pro drcení různých druhů odpadů kromě kamenů, 

betonu a železných kusů. Odpady do drtiče jsou naváženy pomocí drapáku mostového 

jeřábu a podrcený odpad je výsypkou dopravován do bunkru pevných odpadů. Odtud je 

pomocí drapáku přemístěn do jímky kašovitých odpadů, kde je homogenizován pro 

následné dávkování do násypky rotační pece. 

Spalování odpadů 

Spalovací část tvoří rotační pec a dohořívací komora. Teploty zde dosahují až 

1100°C. Nespalitelný zbytek odchází ve formě škváry nebo strusky. Potřebnou teplotu 

spalování zajišťují přídavné hořáky na zemní plyn a topný olej. Dohořívací komora 

zajišťuje úplný rozklad organických látek. Součástí spalovny je vypalovací pec, která 

slouží k vypalování znečištěných strojních součástí či technologického zařízení a vypálení 

znečištěných obalů. Spaliny z pece jsou vyváděny do dohořívací komory. [11] 

Využití energie 

Teplo ve spalinách se využívá pro výrobu páry v parním kotli. Tato pára se využívá 

jednak k vlastnímu provozu zařízení a také je dodávána do parní sítě.  
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Proces čištění spalin a pracích vod z procesu čištění 

Po výstupu z kotle procházejí spaliny cyklonem. Zde dochází k předběžnému 

mechanickému odloučení tuhých znečišťujících látek ze spalin.  

Spalinovodem jsou potom spaliny vedeny do sprchového chladiče (odparky) a dále 

do tkaninového rukávcového filtru, před kterým je do proudu spalin nastřikováno aktivní 

uhlí za účelem adsorbování látek PCDD/F (dioxiny a furany). V rukávcovém filtru se 

odlučuje popílek společně s aktivním uhlím a některými těžkými kovy. Spaliny jsou dále 

vedeny do dvoustupňové pračky spalin.  

Prací roztok je po opuštění pračky spalin převeden do neutralizační stanice, kde je 

zbaven těžkých kovů vypraných ze spalin. Produktem tohoto čistícího procesu zůstává kal 

s těžkými kovy převedenými do neaktivní formy. Vyčištěná procesní voda je ze stanice 

vedena do sprchového chladiče, kde dochází k jejímu odpařování. 

V cementační stanici dochází přidáním cementu k solidifikaci kalu z neutralizační 

stanice a popílku z filtrů. Produktem je směs, která se odlévá do kovových kontejnerů, kde 

dochází k jejímu vytvrdnutí.  

Vyčištěné spaliny jsou vypouštěny komínem do atmosféry. Před vstupem spalin do 

komína monitorovací systém kontinuálně automaticky analyzuje obsah znečišťujících látek 

ve spalinách. [8] 
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Obrázek 2: Technologické schéma spalovny 
Zdroj: [8] 

3.3 Služby společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Společnost zajišťuje pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, separovaných 

odpadů, nebezpečných odpadů, biologicky rozložitelného odpadu, velkoobjemového 

odpadu či odpadů z odpadkových košů.  

Poskytují nádoby a kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Své služby nabízí nejen 

městům a obcím, ale také živnostníkům a drobným podnikatelům.  

Realizuje a provozuje sběrné dvory v rozsahu podle požadavků smluvních 

partnerů. Tyto sběrné dvory můžeme najít v Praze, Středočeském, Plzeňském, Libereckém, 

Jihomoravském, Moravskoslezském kraji. [12] 

Služby pro občany: 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky 

města nebo obce, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem. V 
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případě potřeby odstranění většího množství objemného odpadu z domácností nebo mimo 

stanovené termíny svozu nabízí odvoz odpadu dle individuální cenové nabídky.  

Pro občany zajišťuje i provoz sběrných dvorů na území celé České republiky. Do 

sběrných dvorů mohou  ukládat stavební a demoliční odpad, zeminu, kamení, biologicky 

rozložitelný odpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, sklo, plasty, papír, kartony, 

časopisy, noviny, elektroodpad, autobaterie, železný odpad a barevné kovy. [13] 

„AVE CZ v tuzemsku obsluhuje zhruba 1,3 milionu obyvatel a 26 000 živnostníků 

a průmyslových klientů“ (ODPADY, 2013). 

Služby pro podnikatele a společnosti: 

Nabízí odvoz směsného komunálního odpadu z kompletní řady sběrných nádob 

(popelnice o obsahu 80 l, 120 l, 140 l, 240 l a 360 l, kontejnery o obsahu 660 l, 770 l 

a 1100 l). Odvoz provádí dle individuální dohody se zákazníkem, nabízí i odvoz odpadků 

z košů nebo odpadu z jednorázových, veřejných či kulturních akcí. 

Dále nabízí služby: 

 zajištění komunálních služeb pro města, obce i podnikatele. 

 pravidelné i individuální svozy odpadů. 

 technika odpovídající nejvyšším evropským standardům. [13] 

Doplňkové služby 

Výkup druhotných surovin: 

Mezi další služby patří i výkup druhotných surovin, mezi které patří papír, plast, 

železo, barevné kovy. Tyto druhotné suroviny vykupuje jak od občanů, měst a obcí, tak i 

od komerčních subjektů na základě smlouvy nebo objednávky. 

Pronájem kontejnerů městům, obcím, firmám, podnikatelům i občanům: 

Společnost také zajišťuje pronájem velkoobjemových kontejnerů. Nabízí 

kontejnery od malých (3 m
3
) až po velkokapacitní (40 m

3
). [12] 
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Dopravní značení: 

Pro smluvní partnery vyrábí, spravuje a udržuje dopravní značení. Jedná se o svislé 

a vodorovné dopravní značení. Dále osazují a provádí údržbu ochranného zábradlí 

v ulicích. 

Demolice stavebních objektů a sanace ekologických zátěží: 

Provádí kompletní demolice včetně vyčištění prostoru od vzniklého odpadu. 

Poskytuje komplexní řešení sanací kontaminovaných ploch včetně zpracování analýzy 

rizik, studie proveditelnosti, monitoringů, chemických analýz a dalších procesů. [14] 

Úklid černých skládek: 

Odstraňuje nelegální tzv. černé skládky na celém území České republiky. Skládky 

jsou přetrvávajícím problémem v oblasti ochrany životního prostředí. Odpady z černých 

skládek třídí na jednotlivé složky odpadů. Odstraněním černých skládek zabraňuje 

nebezpečí úniku toxických látek do životního prostředí. [12] 

Odpad dovážený do spaloven – AVE Kralupy s.r.o.  

Společnost AVE CZ zajišťuje pravidelný či jednorázový svoz zdravotnického 

odpadu ve speciálně uzavíratelných nádobách a jeho následné odstranění v souladu 

s platnými legislativními předpisy. Tyto služby nabízí zdravotnickým a veterinárním 

zařízením, lékárenským a farmaceutickým řetězcům. Termické odstranění odpadu probíhá 

ve spalovnách nebezpečných odpadů.  

Dále společnost zajišťuje odvoz a odstranění nebezpečných odpadů z průmyslové, 

živnostenské i komunální sféry. Nebezpečné odpady jsou zpracovány, upraveny a nakonec 

odstraněny – biodegradací (biodegradační plochy), termickým odstraněním (spalovny), 

stabilizací (solidifikační linky), řízeným uložením (skládky nebezpečných odpadů). Pro 

správu a nakládání s těmito odpady disponuje speciálním odborným oddělením, ve kterém 

vyhodnotí nebezpečnost odpadu a určí způsob nakládání a odstranění, zabezpečí bezpečný 

převoz a bezpečné odstranění. [15] 

  



Andrea Dostalová: Ekonomické zhodnocení hospodaření s odpady 

 

2015  17 

4 Ekonomické zhodnocení hospodaření s odpady ve 

společnosti AVE s.r.o. 

V této části se budu zabývat už samotným ekonomickým zhodnocením společnosti 

AVE Kralupy s.r.o. K získání potřebných údajů mi poslouží výroční zprávy společnosti od 

roku 2012 do roku 2014.  

4.1 Teoretická východiska 

4.1.1 Ekonomická analýza 

Ekonomickou analýzu lez chápat jako pozorování vybraného ekonomického celku 

rozloženého na menší části, které jsou dále zkoumány a hodnoceny za účelem nalezení 

možností jejich zlepšení. Tyto části jsou pak následně znovu složeny do upraveného celku 

s cílem zvýšení jeho výkonnosti. [16] 

Ekonomická analýza se může týkat celého podniku, jeho výsledků a všech jeho 

činností nebo jednotlivých útvarů a některých činností v nich probíhajících, předmětem 

mohou být nejen finanční, ale také neekonomické ukazatele. [17] 

4.1.2 Finanční analýza 

Hlavním úkolem finanční analýzy, nástroje na řízení společnosti, je komplexní 

posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických 

postupů a metod. Finanční analýza poukazuje nejen na silné stránky podniku, které by 

mohl podnik v budoucnu využít jako příležitost, ale zároveň pomáhá odhalit i jeho slabé 

stránky, které by se mohly stát pro podnik hrozbou. [18] 

Subjekty vyžadující finanční analýzu 

Informace týkající se finančního stavu podniku jsou důležité nejen pro manažery 

podniku, ale také pro další subjekty. Tyto subjekty se dělí na externí a interní. 

Mezi externí subjekty finanční analýzy můžeme zařadit: banky, věřitelé, investory, stát a 

jeho orgány, zákazníky a dodavatele, konkurenty. 

Mezi interní subjekty finanční analýzy patří: manažeři, odboráři, zaměstnanci. [18] 
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4.2 Základní zdroje finanční analýzy 

Zdrojem informací pro její sestavení jsou účetní výkazy, které umožňují nastínit 

budoucí vývojové trendy:  

- rozvaha.  

- výkaz zisků a ztrát.  

- přehled o peněžních tocích (cash-flow). [18] 

4.2.1 Rozvaha 

Rozvaha, jako základní účetní výkaz se dělí na dvě části. Na levé straně najdeme 

část majetkovou, která se také nazývá aktiva. Na pravé straně se nachází část zdrojová, 

neboli pasiva. Rozvaha tedy poskytuje pohled na to, co v ní je a odkud se to vzalo, a proto 

se aktiva musí rovnat pasivům. Rozvaha se sestavuje vždy k určitému datu. Pokud je účetní 

závěrka řádná, tak se rozvaha sestavuje vždy na konci účetního období. [19] 

Aktiva podniku 

Aktiva představují souhrnně majetek podniku, který byl poskytnut buď vlastníky 

podniku nebo různými externími subjekty (bankami, jinými věřiteli), nebo byl vytvořen 

podnikem samým. Každá jednotlivá položka majetku se nazývá aktivum. Aktiva podniku 

jsou složena ze stálých, oběžných a ostatních aktiv. Obecně se člení podle předpokládané 

likvidnosti. [20] 

Aktiva AVE Kralupy s.r.o. 

Ve firmě došlo v roce 2012 k nárůstu dlouhodobého majetku o 10.788 tis. Kč a 

oběžná aktiva se zvýšila o 1.293 tis. Kč. [21] 

V roce 2013 byl dlouhodobý majetek navýšen o 10.597 tis. Kč a oběžná aktiva 

vzrostla o 240 tis. Kč. Tento pohyb byl způsoben nárůstem krátkodobých obchodních 

pohledávek a snížením krátkodobého finančního majetku. [22] 

V roce 2014 došlo k poklesu dlouhodobého majetku o částku 5.096 tis. Kč a to 

z důvodu odpisování dlouhodobého hmotného majetku, ale oběžná aktiva společnosti se 
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zvýšila o 2.999 tis. Kč. U oběžných aktiv došlo opět ke zvýšení krátkodobých obchodních 

pohledávek a k poklesu zásob. [23] 

Pasiva podniku 

Pasiva představují tentýž majetek podniku avšak členěný podle zdrojů krytí tohoto 

majetku. Tyto zdroje se dělí na vlastní a cizí, neboli vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní 

kapitál je tvořen především vklady vlastníků a dosaženým ziskem. Cizí zdroje jsou naopak 

tvořeny dluhy a rezervami. Poslední položkou jsou přechodná pasiva. [19] 

Pasiva AVE Kralupy s.r.o. 

 Vlastní kapitál se snížil v roce 2012 o 7.319 tis. Kč, zatímco u cizích zdrojů došlo 

k navýšení o 19.292 tis. Kč. [21] 

 V roce 2013 se vlastní kapitál snížil o 8.204 tis. Kč, ovšem tento pokles byl 

způsoben záporným výsledkem hospodaření. Oproti minulému roku došlo u cizích zdrojů 

ke snížení 1.891 tis. Kč. Poklesly dlouhodobé a krátkodobé závazky, ale za to se navýšily 

bankovní úvěry. [22] 

 V roce 2014 došlo opět ke snížení vlastního kapitálu o 4.158 tis. Kč. Stejně jako 

v roce 2012 se cizí zdroje navýšily o 2.203 tis. Kč. Nárůst cizích zdrojů byl způsoben 

poklesem dlouhodobých závazků, nárůstem krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. 

[23] 

4.2.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát poskytuje informace o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité období. Výsledný hospodářský výsledek se skládá z běžného a 

mimořádného výsledku hospodaření. Běžný výsledek hospodaření se vypočítá součtem 

provozního a finančního výsledku hospodaření. Výkaz zisků a ztrát může mít několik 

podob, např. vertikální s druhovým členěním nákladů. [19] 

Vývoj hospodářského výsledku 

V roce 2012 byl obrat společnosti nejnižší, a to 72.912 tis. Kč. V roce 2013 se 

společnosti podařilo obrat zvýšit na 78.517 tis. Kč, jež byl ze sledovaných období nejvyšší. 
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Ovšem společnost do doby naplnění plné kapacity spalovny neuvažuje o dosažení 

kladného výsledku hospodaření. [22] 

V roce 2014 došlo k opětovnému poklesu obratu společnosti, na 78.236 tis. Kč. 

Tento pokles byl způsoben snížením obchodní marže, jejímž účelem bylo naplnění 

kapacity spalovny. [23] 

4.2.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) 

Výkaz cash-flow představuje účetní výkaz, který srovnává bilanční formou zdroje 

tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určitý časový úsek – slouží 

k posouzení finanční situace podniku. Poskytuje odpověď na otázku: Kolik peněžních 

prostředků podnik vyprodukoval a k jakým účelům je použil? Výkaz cash-flow poskytuje 

údaje o peněžních tocích v průběhu účetního období. Peněžními toky jsou přírůstky 

(příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Peněžními 

prostředky jsou peníze v hotovosti, na bankovním účtu a ceniny. [24] 

4.3 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele umožňují pozorovat vazbu mezi jednotlivými položkami 

rozvahy či výkazu zisku a ztrát, kdy se absolutní hodnoty různých položek dávají mezi 

sebou do poměrů. [25] 

4.3.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilita (také výnosnost vloženého kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Mezi nejčastěji 

používané ukazatele rentability patří: rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového 

kapitálu a rentabilita tržeb. [24] 

Rentabilita aktiv 

Tato rentabilita vyjadřuje, kolik nám vynesla koruna aktiv a jak podnik zhodnocuje 

celkový kapitál podniku. Je to jedna z nejzákladnějších veličin při měření úspěšnosti 

podniku. [26] 
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Tabulka 2: Rentabilita aktiv 

 2012 2013 2014 

Čistý zisk -7 319 -8 204 -4 158 

Celková aktiva 154 969 144 513 142 439 

Rentabilita aktiv -0,047 -0,057 -0,029 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu nám říká, kolik společnosti vynesla koruna vlastních 

aktiv a jak podnik zhodnocuje celkový vlastní kapitál podniku. [26] 

 

                               
          

               
                                                                 

 

Tabulka 3: Rentabilita vlastního kapitálu 

 2012 2013 2014 

Čistý zisk -7 319 -8 204 -4 158 

Vlastní kapitál 83 015 74 811 70 653 

Rentabilita vl.  kapitálu -0,088 -0,110 -0,059 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita tržeb 

Měří podíl čistého zisku připadající na korunu tržeb. [26] 
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Tabulka 4: Rentabilita tržeb 

 2012 2013 2014 

Čistý zisk -7 319 -8 204 -4 158 

Tržby 72 912 78 517 78 236 

Rentabilita tržeb -0,100 -0,105 -0,053 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulek rentabilit můžeme vidět, že ani v jednom roce se společnost nedostala do 

kladných hodnot těchto ukazatelů. U všech rentabilit jde vidět, že se společnost začala 

snažit zvyšovat čistý zisk, konkrétně v roce 2014, což bylo způsobeno snížením 

obchodních marží, které zvýšily přísun zakázek, a tím došlo k naplnění plné kapacity 

spalovny. 

Všechny tři ukazatelé rentability jsou znázorněny i na grafu č. 1. 

 

Graf 1: Ukazatelé rentability v období 2012 až 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.2 Ukazatelé zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv a 

činnosti cizí zdroje. Čím více má podnik dluhů, tím větší je zadluženost. 
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost zjišťuje, v jakém rozsahu je podnik financován cizími zdroji. 

Pro majitele znamená nižší ukazatel celkové zadluženosti větší jistotu. Představuje hodnotu 

určující, kolik cizích zdrojů připadá na jednu korunu aktiv. Ukazatel by se neměl 

pohybovat nad hodnotou 50, protože krytí více jak 50-ti % aktiv dluhy může být rizikové, 

optimální hodnoty se pohybují v rozmezí od 30 do 60. [27] 

 

                     
           

              
                                                                            

 

Tabulka 5: Celková zadluženost 

 2012 2013 2014 

Cizí zdroje 69 320 67 429 69 632 

Celková aktiva 154 969 144 513 142 439 

Celková zadluženost 44,7 46,7 48,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce můžeme vidět, že se společnost pohybuje v požadovaném rozmezí a ani 

jeden rok nepřekročila kritickou hodnotu 50, i když se k této hodnotě v roce 2014 

přiblížila, tudíž můžeme říct, že z hlediska finanční úrovně je na tom docela dobře. Snad 

společnost i v budoucnu udrží tyto hodnoty pod 50%. Je totiž velmi důležité, aby 

společnost byla schopna uhradit své závazky.  

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti 

a jejich celkový součet by měl být 100. [28] 
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Tabulka 6: Koeficient samofinancování 

 2012 2013 2014 

Vlastní kapitál 83 015 74 811 70 653 

Celková aktiva 154 969 144 513 142 439 

Koeficient samofinancování 53,6 51,8 49,6 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tento koeficient nám říká, jak je firma finančně stabilní a samostatná. Po sečtení 

celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování se firma sice každý rok pohybovala 

okolo 98,5, ale koeficient samofinancování byl v letech 2012 a 2013 na hranici 50 neboli 

50% a v roce 2014 se hodnoty dostaly dokonce pod tuto hranici, tzn., že se firma stává více 

závislá na cizím financování. 

Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokové krytí informuje společnost o tom, kolikrát převyšuje zisk placené 

úroky. Část zisku, která byla vyprodukována cizím kapitálem, by měla stačit na pokrytí 

nákladů na vypůjčený kapitál. Doporučená hodnota ukazatele je vyšší než 5. [27] 

 

                          
                                   

               
               

 

Tabulka 7: Ukazatel úrokového krytí 

 2012 2013 2014 

HV + nákladové úroky -6 128 -6 360 -2 082 

Nákladové úroky 1 191 1 844 2 076 

Ukazatel úrokového krytí  -514,5 -344,9 -100,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost nedosahuje optimálních hodnot ukazatele úrokového krytí ani v jednom 

roce. Pohybuje se v mínusových hodnotách, což znamená, že firma platila jen úroky a 

nesplácela své hlavní zadlužení. Pozitivní je, že od roku 2012 tyto hodnoty klesají a v roce 

2014 se dostaly až na -100,3. V roce 2014 došlo ve společnosti k podpisu nových 
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kontraktů na dodávky nebezpečných a zdravotnických odpadů, tím se podařilo společnosti 

zvýšit hospodářský výsledek. Pokud bude společnost hospodářský výsledek dále zvyšovat, 

tak by se měla dostat na optimální hodnoty. 

V grafu č. 2 můžeme vidět, že koeficient samofinancování postupně klesal, tudíž nám 

vzrostla celková zadluženost podniku.  

 

Graf 2: Ukazatelé zadluženosti v období 2012 až 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následujícím grafu je zachycen ukazatel úrokového krytí, který rapidně roste, ale stále se 

pohybuje v mínusových hodnotách. 
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Graf 3: Ukazatel úrokového krytí v období 2012 až 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.3 Ukazatelé likvidity 

Pro podnik je velmi důležitá jeho likvidita. Nedostatečně likvidní podnik totiž není 

schopen dostát svým závazkům a zároveň není schopen rychle reagovat na nové ziskové 

příležitosti.  

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku splácet své závazky (dluhy). 

Nejlikvidnější jsou hotové peníze a peněžní prostředky na účtech banky. Existují tři stupně 

likvidity. [24] 

Okamžitá likvidita 

Likvidita 1. stupně vyjadřuje okamžitou platební schopnost a vstupují do ní jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy. Měla by se pochybovat od 0,2 - 1. Je to nejpřísnější 

likvidní ukazatel. [24] 
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Tabulka 8: Okamžitá likvidita 

 2012 2013 2014 

Finanční majetek 379 28 26 

Krátkodobé závazky 18 930 12 995 46 121 

Okamžitá likvidita 0,020 0,002 0,001 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost se bohužel ani v jednom roce nepohybovala v optimálních hodnotách. 

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita neboli likvidita 2. stupně je měřítkem okamžité solventnosti. 

Doporučená hodnota 1 - 1,5. Růst hodnot signalizuje možné zlepšení finanční a platební 

situace a naopak, tudíž když jsou čísla vysoká, znamená to, že podnik váže příliš mnoho 

kapitálu v likvidní podobě a investovaný kapitál, tím ztrácí ze své možnosti se 

zhodnocovat. [24] 

 

                    
                    

                  
                                                                      

 

Tabulka 9: Pohotová likvidita 

 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva - zásoby 12 263 12 480 16 610 

Krátkodobé závazky 18 930 12 995 46 121 

Pohotová likvidita 0,648 0,960 0,360 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost si vedla nejlépe v roce 2013, kdy pohotová likvidita byla 0,960 a 

dosáhla téměř optimálních hodnot. Nejhůř je na tom ovšem v roce 2014, kdy během roku 
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klesla hodnota na 0,360, tzn., že se společnosti zhoršila platební situace a společnost není 

schopná hradit své krátkodobé závazky. 

Běžná likvidita 

Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky 

podniku, nebo kolika korunami oběžných aktiv je kryta jedna koruna krátkodobých 

závazků. Hodnota běžné likvidity se pohybuje v rozmezí od 1,5 – 2,5. [24] 

 

                 
             

                  
                                                                                    

 

Tabulka 10: Běžná likvidita 

 2012 2013 2014 

Oběžná aktiva 13 580 13 820 16 819 

Krátkodobé závazky 18 930 12 995 46 121 

Běžná likvidita  0,717 1,064 0,365 

Zdroj: vlastní zpracování 

Běžná likvidita nedosáhla doporučených hodnot ani v jednom roce, což znamená, 

že společnost nejspíš není schopná přeměnit oběžná aktiva na hotovost a ani hradit své 

závazky. 

Likvidity nedosahují ani v jednom ze sledovaných let optimálních hodnot, což je 

způsobeno velkým množstvím krátkodobých závazků, které byly výrazně ovlivněny 

dlouhodobou půjčkou z mateřské společnosti ve výši 34.000 tis. Kč, kterou společnost 

získala po skončení účetního období v roce 2013. 

 Komentované výsledky jsou znázorněny v grafu č. 4, kde můžeme vidět růst pohotové a 

běžné likvidity a následný pokles těchto likvidit, kdežto okamžitá likvidita stále klesala. 
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Graf 4: Ukazatelé likvidity v období 2012 až 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.4 Ukazatelé aktivity 

Ukazatele aktivity zobrazují, v jaké míře je majetek využíván. Podnik má v těchto 

aktivech uložené prostředky, které by mohl investovat, a jsou s nimi spojené náklady, proto 

je důležité je co nejvíce využívat. [19] 

Obrat aktiv 

Ukazatel slouží k měření celkového využití majetku podniku. Obrat by měl 

dosahovat co nejvyšších hodnot, nejméně však 1. Nízká hodnota tohoto ukazatele 

představuje neúměrnou majetkovou vybavenost podniku a jeho neefektivní využití. [29] 
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Tabulka 11: Obrat aktiv 

 2012 2013 2014 

Tržby 72 912 78 517 78 236 

Aktiva celkem 154 969 144 513 142 239 

Obrat aktiv 0,471 0,543 0,550 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrat aktiv byl nejnižší v roce 2012 a nejvyšší v roce 2014. Produktivita kapitálu 

činila v roce 2013 0,543%, což znamená, že efektivita veškerých aktiv, které společnost 

vlastní je velmi nízká a nedostačující, nic se nezměnilo ani v dalších letech. 

Obrat zásob 

Udává, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná k tomu, aby se peněžní fondy 

přemístily přes výrobní a zbožní fronty znovu do peněžní podoby. Pokud vychází ukazatel 

vyšší, znamená to, že podnik nemá k dispozici zbytečné nelikvidní zásoby, které by 

vyžadovaly nadbytečné financování. [29] 

 

             
     

      
                                                                                                                    

 

Tabulka 12: Obrat zásob 

 2012 2013 2014 

Tržby 72 912 78 517 78 236 

Zásoby 1 317 1 340 209 

Obrat zásob 55,362 58,595 374,335 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrat zásob je nejvyšší v roce 2014, kdy se vyšplhal až na hodnotu 374,335. 

Můžeme vidět, že společnost nemá zbytečné zásoby a tyto zásoby byly nejlikvidnější 

v roce 2014. 
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Doba obratu zásob 

Udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Pro lepší řízení skladu jsou efektivnější menší 

hodnoty. [17] 

 

                   
      

     
                                                                                              

 

Tabulka 13: Doba obratu zásob 

 2012 2013 2014 

Zásoby 1 317 1 340 209 

Tržby 72 912 78 517 78 236 

Doba obratu zásob 6,503 6,144 0,962 

Zdroj: vlastní zpracování 

V letech 2012 a 2013 se doba obratu zásob pohybovala okolo 6 dnů, v roce 2014 

společnost tuto dobu snížila na 1 den, tudíž nejdéle byly zásoby uskladněny na skladech 

v roce 2012. 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel udává počet dnů, které musí podnik čekat na inkaso proběhlých tržeb. 

Čím kratší toto časové období bude, tím rychleji může podnik disponovat platebními 

prostředky. Je proto důležité kontrolovat, zda odběratelé splácejí své závazky včas, jinak 

by se podnik mohl dostat do problémů, kdy ani on nebude schopen dostát v termínu svým 

závazkům. [30] 

 

                        
          

     
                                                                         

 



Andrea Dostalová: Ekonomické zhodnocení hospodaření s odpady 

 

2015  32 

 

Tabulka 14: Doba obratu pohledávek 

 2012 2013 2014 

Pohledávky 11 810 12 427 16 552 

Tržby 72 912 78 517 78 236 

Doba obratu pohledávek 58,311 56,978 76,163 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhou dobu nám zákazník zaplatí, respektive, jak 

dlouhou dobu máme v těchto pohledávkách vázány naše finance. Společnost si vede docela 

dobře. Splácet pohledávky firmě, trvalo společnostem nejdéle v roce 2014, kdy došlo ke 

splacení až za 76 dní.  

Doba obratu závazků 

Ukazatel udává dobu, ve dnech, po které zůstávají krátkodobé závazky neuhrazeny, 

a podnik čerpá z úvěru. Doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu 

pohledávek, abychom předešli narušení finanční rovnováhy podniku. [17] 

 

                     
       

     
                                                                                      

 

Tabulka 15: Doba obratu závazků 

 2012 2013 2014 

Závazky 18 930 12 995 46 121 

Tržby 72 912 78 517 78 236 

Doba obratu závazků 93,466 59,582 212,224 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce můžeme vidět, že platební morálka společnosti je na dobré úrovni, jelikož 

doba obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek. Společnosti se podařilo splatit 

faktury za pouhé 2 měsíce v roce 2013, v roce 2012 to byly 3 měsíce a v roce 2014 trvalo 

splacení nejdéle a to dlouhých 7 měsíců. 
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V grafu č. 5 jsou znázorněny komentované výsledky ukazatelů aktivity. Vidíme, že 

všechny obraty nejdříve klesaly a pak došlo k rapidnímu růstu, ovšem doba obratu zásob 

s obratem aktiv v poklesu pokračovaly dále. 

 

Graf 5: Ukazatelé aktivity v období 2012 až 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5 Návrhy a doporučení 

V této části se zaměřím na výsledky poměrových ukazatelů a pokusím se navrhnout 

nějaká doporučení. 

Nejprve, jsem se ve své práci zaměřila na rentabilitu, která poměřuje čistý zisk 

s jinými položkami a měla by mít rostoucí tendenci, ale ať už to byla rentabilita aktiv, 

vlastního kapitálu nebo tržeb, tak výsledky dopadly katastrofálně a všechny byly 

v záporných hodnotách. Tyto výsledky nedosáhly ani v jednom ze sledovaných let 

optimálních hodnot, což bylo způsobeno čistým ziskem společnosti, který hraje důležitou 

roli při výpočtu rentability. Tento čistý zisk se stále pohybuje v záporných hodnotách, což 

může být způsobeno malým počtem zakázek ve společnosti. Společnost v posledním 

sledovaném roce již učinila kroky pro toto zlepšení a snížila obchodní marži, díky které 

byla naplněna kapacita spalovny na 100%. Společnosti bych doporučila, aby se snažila 

nadále zvyšovat čistý zisk, ale aby již nesnižovala obchodní marži, i když je konkurence 

velká. 

Dále jsem porovnávala ukazatele zadluženosti, kteří poukazují na skutečnost, že 

podnik využívá k financování cizí zdroje. Sledovala jsem celkovou zadluženost podniku, 

koeficient samofinancování a ukazatel úrokového krytí. Společnost je schopna hradit své 

závazky a nepřekročila kritickou hodnotu. Ovšem ukazatel úrokového krytí nedosáhl 

optimálních hodnot ani v jednom roce, kvůli zápornému hospodářskému výsledku, který 

byl nejmenší v roce 2013, což bylo způsobeno nevyužitím plné kapacity spalovny, a 

největší v roce 2014, kdy došlo ve společnosti k podpisu nových kontraktů na dodávky 

nebezpečných a zdravotnických odpadů. V tomto ohledu bych společnosti doporučila 

pokračovat v dalších letech se sháněním nových zakázek, aby byla spalovna využitá na 

100% a hospodářský výsledek jen rostl. 

Poté jsem se zaměřila na ukazatele likvidity, jejichž doporučené hodnoty by se měly 

pohybovat okolo 1, tohle stanovisko bohužel společnost nesplnila ani v jednom ze 

sledovaných let. Hlavní složkou těchto ukazatelů jsou krátkodobé závazky, kterých má 

společnost velké množství, jelikož společnost získala dlouhodobou půjčku od mateřské 

společnosti ve výši 34.000 tis. Kč. Krátkodobé závazky by se měla společnost snažit co 

nejvíce snižovat a zvyšovat finanční majetek, který dosahuje naopak nízkých hodnot. 
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Posledními důležitými ukazateli jsou ukazatelé aktivity, kterými jsou obrat aktiv, 

zásob, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. V roce 2012 byl 

obrat aktiv nejnižší, tudíž byla efektivita veškerých aktiv neefektivní, což mohly způsobit 

nízké tržby společnosti. Bylo by tedy vhodné, aby se společnost snažila přilákat více 

zákazníků, pak by se mohla dostat do optimálních hodnot. Doba obratu pohledávek a doba 

obratu závazků měla nejvyšší hodnoty v posledním sledovaném roce. V roce 2014 trvalo 

splacení faktur dlouhých 7 měsíců, což mohlo být způsobeno i tím, že splácet pohledávky 

firmám trvalo 76 dní nebo také půjčkou od mateřské společnosti, čímž se zvýšily závazky. 

Společnosti bych opět doporučila snížit závazky a zvýšit tržby, což by mohly zajistit nové 

zakázky.  

Jelikož se společnost zabývá pouze spalováním nebezpečného a zdravotnického 

odpadu, tak si myslím, že by mohla nové zákazníky zaujmout a nalákat na recyklování 

tohoto odpadu, jelikož je v České republice málo společností, které tento odpad recyklují.  

5.1 Recyklace 

K dosažení efektivního hospodaření s nebezpečnými odpady je třeba, aby byly už u 

původce tříděny podle jednotlivých kategorií. V případě, že nelze takové třídění provést, 

používají se tři metody k roztřídění jednotlivých složek nebezpečných odpadů: 

Fyzikální procesy – jde o magnetické třídění a jeho cílem je především získat druhotné 

kovové suroviny. Dále se může jednat o filtraci, extrakci a odstřeďování. Celkový objem 

odpadu se zmenšuje mechanickou cestou, tedy lisováním (mletím). Voda, kterou tyto 

odpady obsahují, se odstraňuje vysušováním, vymrazováním, filtrací nebo odstřeďováním. 

Chemické procesy – jedná se oxidačně redukční procesy a neutralizace. Cílem je snížení 

nebezpečnosti nebezpečných odpadů, což může vést k jejich dalšímu zpracovávání. 

Biologické procesy – jedná se o aerobní a anaerobní procesy, detoxikace prostřednictvím 

přidání speciálních mikroorganismů do odpadů. 

Cílem nakládání s nebezpečnými odpady by měla být hlavně regenerace, popřípadě 

získávání druhotných surovin a dále pak energetické využití těchto odpadů. [31] 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo ekonomicky zhodnotit hospodaření s odpady ve 

společnosti AVE Kralupy s.r.o. 

Ve své bakalářské práci jsem se v jednotlivých kapitolách věnovala legislativě 

v oblasti nakládání s odpady, charakteristikou společnosti AVE s.r.o., ekonomickým 

zhodnocením hospodaření s odpady ve společnosti AVE s.r.o. a následnými návrhy a 

doporučeními.  

Provedla jsem finanční analýzu společnosti od roku 2012 do roku 2014 pomocí 

poměrových ukazatelů, kterými jsou ukazatelé rentability, zadluženosti, likvidity a 

aktivity, abych zjistila, jak se společnosti na trhu daří a zda prosperuje. Všechny potřebné 

informace k vypracování finanční analýzy jsem získala z výročních zpráv společnosti. 

Hlavním cílem společnosti pro všechna období bylo dosažení lepšího hospodářského 

výsledku než v předchozím roce, společnost si určila i cíle k tomuto zvýšení. Po 

zhodnocení výsledků mohu říci, že se společnosti v roce 2012 a v roce 2014 podařilo cíl 

splnit, tudíž se společnosti na trhu daří docela dobře a prosperuje. Doufám však, že bude 

firma i nadále prosperovat a pokračovat ve zvyšování hospodářského výsledku i v dalších 

letech a dostane se tak do kladných hodnot. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

SSO  spalovací stanice odpadů 

OECD  organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

č.  číslo 
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