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1 Úvod 

Cílem diplomové práce bude analýza výkonnosti společnosti Technické sluţby města 

Příbor, p. o.. Zhodnocení výkonnosti této municipální firmy bude provedeno prostřednictvím 

dvou syntetických modelů. Jedná se o klasifikační model municipální firmy realizující pouze 

hlavní činnost a klasifikační analýza municipální firmy realizující vedle hlavní i doplňkovou 

činnost.  

V rámci druhé kapitoly budou zmíněny problémy, jaké nastávají ve financování 

veřejných aktivit, a také bude provedená charakteristika municipální firmy. Bude popsáno 

rozdělení municipálních firem dle institucionálního a funkcionální aspektu a taktéţ rozdělení 

produktů, které veřejný sektor realizuje. Efektivnost municipální firmy bude vysvětlena 

prostřednictvím matice efektivnosti a Paretova teorému optimality. Následně budou uvedeny 

jednotlivé metody finanční analýzy a poměrové ukazatele, pomocí kterých bude proveden 

výpočet. Závěr této kapitoly bude věnován syntetickým ukazatelům. 

Třetí kapitola bude zaměřena na aplikaci výpočtu. Bude provedena horizontální i 

vertikální analýza. Dále budou aplikovány dílčí poměrové ukazatele z jednotlivých skupin. 

Model KAMF a KAMF* bude realizován pro kaţdý rok ze zvoleného období a náleţitě 

okomentovány.   

Ve čtvrté části budou porovnány výsledky, kterých bude dosaţeno v jednotlivých 

letech po aplikaci obou syntetických modelů. Vhledem k povaze modelů, které umoţňují 

srovnání, čímţ vznikne prostor pro komparaci výsledných dosaţených hodnot, pokud by 

firma realizovala pouze hlavní činnost s hodnotami, kdy kromě hlavní činnosti bude 

uskutečňovat i vedlejší činnost. V této kapitole diplomové práce bude i doporučení pro další 

činnost Technických sluţeb města Příbor, p. o.. 
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2 Popis metodologie hodnocení výkonnosti  

V rámci této kapitoly budou popsány veškeré metody, které pouţijeme pro hodnocení 

výkonnosti Technických sluţeb města Příbor. Vzhledem k tomu, ţe práce je zaměřena na 

specifickou oblast, kterou je municipální firma a problematika jejího hospodaření, seznámíme 

se s finanční teorií veřejného sektoru. Budeme se věnovat efektivnosti municipální firmy a s 

tím souvisí problematika veřejných produktů, kde pro její rozsáhlost zmíníme pouze 

nejdůleţitější charakteristiky a pojmy nutné pro pochopení principu. Dále uvedeme metody 

finanční analýzy, jednotlivé ukazatelé a taktéţ syntetické ukazatele KAMF a KAMF*, jeţ 

následně budeme aplikovat při výpočtech.   

2.1 Finanční teorie veřejného sektoru 

Veřejný sektor je jednou ze tří vrstev ekonomiky, dalšími jsou domácnosti a firmy. Do 

veřejného sektoru jsou zařazeny instituce, které poskytují sluţby, jeţ nejsou realizovány 

firmami nebo jednotlivci působícími v soukromém sektoru, protoţe by to pro ně bylo 

nevýhodné. U sluţeb poskytovaných veřejným sektorem totiţ nelze přesně stanovit kolik, 

který uţivatel spotřebovává daného statku nebo nakolik vyuţívá sluţby. Proto je veřejný 

sektor financován z daní a poplatků, které jsou vybrány od domácností a firem. Typickými 

sluţbami poskytované veřejným sektorem je obrana (armáda), bezpečnost (policie), veřejné 

osvětlení, základní stupeň vzdělávání, zákonodárství, soudnictví, správa nezbytné 

infrastruktury apod. V novodobém veřejném sektoru jsou zahrnuty i sluţby, které by mohl 

zajistit soukromý sektor, ale z politických důvodů jsou součástí sektoru veřejného. Spektrum 

sluţeb poskytovaných veřejným sektorem je v kaţdé zemi odlišný. Veřejný sektor se začal 

rozšiřovat na přelomu 19. a 20. století. [13] 

Otázkami týkajícími se financování veřejného sektoru se zabývá finanční teorie 

veřejného sektoru. Finanční teorie neboli teorie financování veřejného sektoru, je rozsáhlejší 

teorie, jeţ zkoumá peněţní trhy, podnikové finance a soukromé pojištění. Ekonomická teorie 

v sobě zahrnuje obě výše uvedené části finanční teorie a má funkci metodologie. Podává 

odpovědi na řadu ekonomických otázek a vysvětlení, které spočívají v deduktivním 

vyvozování. Ekonomická teorie poskytuje návod, jak systematicky řešit otázky financování 

veřejného sektoru. Nenabízí pouze jedno striktní řešení, nýbrţ celé spektrum mnoţností, jak 

k této problematice přistupovat a je jen na řešiteli jakou variantu zvolí. Jedná se tedy o 

pluralitní teorii. Opozicí k ekonomické teorie tvoří liberalisticky orientovaná ekonomie, jeţ je 
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zaloţena na axiomu, ţe v rámci trhu funguje „neviditelná ruka trhu“ prostřednictvím níţ se 

ekonomika nachází v rovnováze nebo směřuje k rovnováţnému stavu. Obr. 2.1 zobrazující 

vztah mezi ekonomickou teorií, finanční teorií a finanční teorií veřejného sektoru. [6] 

Obr. 2.1 Vztah mezi ekonomickou teorií, finanční teorií a finanční teorií veřejného sektoru 

Zdroj: OCHRANA., F, PAVEL., J, VÍTEK., L, 2010, str. 13 

2.1.1 Problémy ve financování veřejných aktivit 

V současné době funguje ekonomika ve formě smíšené ekonomiky. Smíšenou 

ekonomiku tvoří dva podsystémy a to soukromého a veřejného sektoru, přičemţ nyní 

přidáváme k základnímu členění i neziskový sektor. Základní charakteristické rysy veřejného 

sektoru jsou uvedeny v Tab. 2.1. 

Tabulka 2.1 Základní charakteristické rysy veřejného sektoru 

Základní pohledy na veřejný 

sektor 

Komentář 

Systémový Veřejný sektor je podsystémem smíšené ekonomiky. 

Správní Veřejný sektor je spravován veřejnou správou, kterou tvoří 

podsystém státní správy a podsystém samosprávy. 

Institucionální Ve veřejném sektoru existují dva základní druhy institucí – a to 

instituce státní (např. ministerstva) a instituce samosprávné. 

Vlastnictví Ve veřejném sektoru existuje veřejné vlastnictví, a to ve formě 

státního vlastnictví a vlastnictví samospráv (vlastnictví 

samosprávných celků či vlastnictví obcí).  

Kritérium rozhodování Kritériem rozhodování ve veřejném sektoru je veřejný zájem. 

Financování veřejných aktivit Financování veřejných aktiv je realizováno soustavou veřejných 

rozpočtů. 

Zdroj: OCHRANA., F, PAVEL., J, VÍTEK., L, 2010, str. 17 

Finanční teorie 
veřejného sektoru

Finanční teorie

Ekonomická 
teorie
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V rámci veřejné sektoru se setkáváme s aktéry státní správy, jedná se především o 

ministerstva, u nichţ je činnost upravena tzv. kompetenčním zákonem (zákonem č. 2/1969, o 

zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů) a také s aktéry samosprávy, coţ jsou kraje a obce (činnost je upravena 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

Základním územním samosprávným společenstvím je obec, jeţ má vytýčené hranice, 

tvoří tedy územní celek. Územní celek mající označení obec má do 3 tis. obyvatel, pokud 

počet obyvatel překročí stanovenou hranici, jedná se jiţ o město. Označení obec i město je 

uděleno na návrh obce či města, který je podán poslanecké sněmovně, aby se k němu vláda 

vyjádřila. Obec je vlastníkem majetku, vystupuje v právních vztazích pod svým jménem a 

nese odpovědnost, která vyplývá z těchto vztahů. Zastupitelstvo obce spravuje obec, mezi 

další orgány působící na úrovni obce patří rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány 

obce. U města jsou orgány zcela totoţné s obecními. Město je samostatně spravováno 

zastupitelstvem města. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a také věnuje pozornost 

potřebám svých občanů. V rámci plnění svých úkolů chrání veřejný zájem. [13] 

Kraj je územním společenství občanů, jeţ má právo na samosprávu související 

s potřebami daného kraje. Kraj je veřejnoprávní korporací, vystupuje v právních vztazích pod 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kaţdý z krajů vzhledem ke své 

poloze, struktuře průmyslu a jiným specifickým charakteristikám má individuální potřeby a 

cílem je, aby kraj pečoval o rozvoj území kraje a o potřeby občanů se na tomto území 

nacházejících. Aby byl kraj schopen splnit cíle má pravomoc zřizovat a zakládat právnické 

osoby a organizační sloţky jakoţto zařízení bez právní subjektivity. [6] 

2.1.2 Relace mezi formami neziskových ekonomických subjektů v ČR 

Veškeré ekonomické subjekty působící na území České republiky, můţeme rozdělit na 

ziskové ekonomické subjekty a neziskové ekonomické subjekty. Do neziskových firem 

řadíme obce a jejich organizační sloţky, kraje a jejich organizační sloţky, organizační sloţky 

státu, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní fondy, obecně prospěšné 

společnosti, nadace a nadační fondy, občanská sdruţení, zájmová sdruţení právnických osob, 

církevní a náboţenské společnosti a také politické strany. 
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Obr. 2.2 Relace mezi formami neziskových ekonomických subjektů v ČR v letech 2006 

– 2008 zaznamenává podíly jednotlivých sloţek neziskových ekonomických subjektů. 

Vycházeli jsme z údajů, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách českého 

statistického úřadu.  

Obr. 2.2 Relace mezi formami neziskových ekonomických subjektů v ČR v letech 2006 - 

2008 

 

Zdroj: www.czso.cz, zpracování vlastní 

Pro zpracování jsme pouţili údaje z let 2006 aţ 2008. Podíly dílčích neziskových 

subjektů jsme zjistili, jako průměr počtu organizací za tyto 3 období. Jako stoprocentní základ 

jsme pouţili sumu všech subjektů působících v neziskovém sektoru.  

2.1.3 Institucionální a funkcionální aspekt municipálních firem 

 Zřizovatelé, tedy územní samosprávné celky, mají plně ve své pravomoci zřizování 

institucí a organizačních sloţek, prostřednictvím nichţ plní své úkoly, mezi které patří 

především hospodářské vyuţívání majetku územního samosprávného celku a  zabezpečení 

veřejně prospěšných činností. Obr. 2.3 Institucionální určení municipálních firem přehledně 

zobrazuje, kdo municipální firmy můţe zakládat, jaký mají vztah ke generování zisku a jakou 

mohou mít právní formu. [2] 

1,34% nadace a nadační fondy 1,17% obecně prospěšné společnosti

0,15% školy a školská zařízení 0,00% zdravotnické zařízení

57,75% sdružení (svaz, spolek, aj.) 0,09% politické strany a hnutí

4,34% církevní organizace 30,48% organizační jednotky družení

0,02% profesní komory 4,66% ostatní
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Obr. 2.3 Institucionální určení municipálních firem 

                                  krajské 

    obecní 

          

        veřejné (vedle soukromého) 

     

        neziskové (vedle ziskových)  

     příspěvkové organizace 

     společnosti s ručením omezeným 

     akciové společnosti 

     obecně prospěšné společnosti 

 

Zdroj: KRAFTOVÁ, I., 2002, str. 19 

V rámci veřejného sektoru jsou poskytovány municipálními firmami sluţby či 

produkovány statky, neboť v rámci soukromého sektoru by došlo k selhání trhu. Jednotlivé 

produkty můţeme znázornit velice přehledným schématem Obr. 2.4 Rozdělení produktů 

veřejného sektoru. V rámci prostorového určení rozlišujeme produkty univerzální, které se 

poskytují plošně na celém území státu, produkty lokální, u nichţ je poskytování vymezeno 

územím a municipalitou, jeţ je poskytuje, specifické produkty jsou spojeny s jedinečností 

kaţdého municipálního prostředí. [2] 

 

 

 

Zřizovatel 

Charakter vlastnictví 

Vztah k motivu zisku 

Právní forma 
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Obr. 2.4 Rozdělení produktů veřejného sektoru 

 

Zdroj: KRAFTOVÁ, I., 2002, str. 20  

2.2 Efektivnost municipální firmy 

Postavení municipální firmy je zcela odlišné od ostatních firem působící v soukromém 

sektoru.  

Hodnocení efektivnosti patří k hlavním otázkám řešeným v ekonomii a týká se jak 

hodnocení firem v soukromém sektoru, tak i ve veřejném. Efektivnost můţeme specifikovat 

jako přerozdělování a taktéţ na striktně dichotomický, coţ znamená, ţe se dělí pouze na dva 

aspekty a to hodnotu a produktivitu. Hodnotu a produktivitu zpracovali švédští ekonomové do 

tzv. matice efektivnosti, která je znázorněna v Obr. 2.5, kde na horizontální ose je znázorněna 
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užitku

čisté veřejné
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produktivita, jeţ je poměrem objemu výroby a nákladů související s danou produkcí. Poměr 

ceny a kvality vyjadřuje hodnota, která se v matici nachází na vertikální ose.  

Obr. 2.5 Matice efektivnosti 
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Zdroj: KRAFTOVÁ, I., 2002, str. 83 

Specifickým rysem veřejného sektoru a v něm působících firem je sklon 

k neefektivnosti, který je vysvětlovaný prostřednictvím fenoménu X-efficiency. Tento pojem 

do ekonomiky implementoval americký ekonom Harvey Leibstein v roce 1966. X-efficienty 

neboli neefektivnost můţe pramenit ze situace, kdy firma nevyuţívá plně svých zdrojů, 

vyuţívá je neefektivním způsobem nebo, coţ je případ typický pro monopolní a municipální 

firmy, v odvětví chybí konkurence. [2] 

Paretův teorém optimality  

Zvýšení efektivnosti souvisí s lepším vyuţití disponibilních zdrojů, této problematice 

se věnuje Paretův teorém optimality. V obr. 2.6 je znázorněna Paretovská efektivnost. Princip 

paretovské efektivity spočívá v tom, ţe nemůţe být zlepšena pozice jednoho subjektu, aniţ by 

nedošlo ke zhoršení pozice druhého subjektu. Efektivní situace nastává, kdyţ je plně vyuţito 

zdrojů, které má společnost k dispozici.  
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Obr. 2.6 Paretovská efektivnost 

 

Zdroj: KRAFTOVÁ, I., 2002, str. 87 

Na křivce Pe (paretovské efektivnosti) jsou vyznačeny veškeré efektivní body, kde je 

optimální poměr mezi produkcí veřejného a soukromého sektoru. Oblast, nacházející se pod 

touto křivkou, jeţ je znázorněna bodem A, je paretovsky neefektivní, jelikoţ zde není plně 

vyuţíváno zdrojů, které jsou v rámci dané ekonomiky producentům k dispozici. Naproti tomu 

body nalézající se nad křivkou Pe, povaţujeme za nedosaţitelné a nelze jich při stávajících 

podmínkách panujícím v ekonomice dosáhnout. Tyto body jsou v Obr. 2.6 zaznačeny bodem 

B. [2] 
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2.3 Charakteristika municipální firmy 

Abychom dále mohli práci rozvíjet, budeme si charakterizovat ekonomické subjekty 

působící v rámci veřejného sektoru, jehoţ součástí je i municipální sféra. Spektrum aktivit, 

které poskytuje veřejný sektor, je pestré. 

Část autorů nechává vysvětlení základního pojmu „firma“ na implicitní úrovni. 

Pracujeme taktéţ s pojmem „podnik“, který je definován dle § 2 odst. 1, zákon č. 513/1991 

Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako „…soubor hmotných, jakoţ i 

nehmotných sloţek podnikání…“ a dále: „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení 

zisku.“ Tato definice není v přímém rozporu s ekonomickým vnímáním, ale není zcela 

totoţná, protoţe definice dle právních předpisů je přímo spojována s dosahováním zisku, 

přitom řada podnikatelských subjektů působící v soukromém sektoru funguje na straně 

nabídky. Pro pouţití v praxi neoddělujeme ekonomické a právní vnímání pojmu, nelze řešit 

vzniklé problémy pouze z ekonomického hlediska s absencí právního pohledu a opačně.  

Územní samosprávný celek (později jiţ jen obec) má plně v kompetenci zřizování 

příspěvkových organizací pro takové činnosti ve své působnosti, které mají v drtivé většině 

případů neziskový charakter. Vzhledem k rozsahu, struktuře a sloţitosti činnosti příspěvkové 

organizace je nutné, aby měla samostatnou právní subjektivitu. 

Zřizovatel (obec) musí vydat při zakládaní příspěvkové organizace zřizovací listinu, na 

kterou jsou kladeny nároky. V rámci zřizovací listiny je uveden majetek, se kterým má 

zaloţena příspěvková organizace nárok hospodařit při výkonu své činnosti, jenţ můţe získat  

 bezúplatným převodem od svého zřizovatele (obce), 

 jako dar, zde je nutný předchozí souhlas zřizovatele, 

 děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je ovšem 

příspěvková organizace povinnost toto dědictví odmítnout, 

 jiným způsobem neţ výše uvedeným, ale pouze na základě rozhodnutí 

zřizovatele. 
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Protoţe je zřizovatelem obec podává také návrh na zapsání příspěvkové organizace do 

obchodního rejstříku. Zřizovatel taktéţ provádí kontrolu hospodaření příspěvkové 

organizace.[12] 

Činnost příspěvkové organizace 

Vzhledem k charakteru uspokojovaných potřeb (viz. Obr. 2.4) není moţné, aby 

příspěvková organizace fungovala na principu samofinancování. Činnost, kterou uskutečňuje, 

je v drtivé většině realizována bezplatně či je daná sluţba poskytována za cenu niţší, neţ 

jakou skutečně dostaneme po sečtení veškerých nákladů.  

Předešlé informace se vztahují k hlavní činnosti, ale příspěvková organizace můţe 

v rámci svého fungování realizovat také doplňkovou činnost, je nutné rozlišovat mezi těmito 

činnostmi. Aby mohla příspěvková organizace uskutečňovat doplňkovou činnost, musí získat 

schválení od zřizovatele. Realizace doplňkové (vedlejší či hospodářské činnosti) je 

podmíněno tím, ţe prostředky poskytnuté zřizovatelem nebudou vyuţity pro tuto činnost, ale 

pouze pro hlavní činnost. Doplňková činnost podléhá ţivnostenskému zákonu a zákonu o 

daních z příjmů. [17]    

2.3.1 Financování příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace realizuje hlavní činnost, ze které inkasuje peněţní prostředky, 

ale získává finanční prostředky také: 

 z rozpočtu zřizovatele (ať uţ ze státního rozpočtu nebo územního samosprávného celku), 

 z doplňkové činnosti, 

 ze smluv o spolupráci nebo sdruţení prostředků, 

 od státních fondů, 

 z příspěvků a darů od fyzických a právnických osob, 

 z vlastních fondů. 

Příspěvková organizace obdrţí od zřizovatele příspěvek na činnost organizace, zvlášť 

prostředky na dlouhodobý majetek a na provozní činnost. Mimo těchto prostředků můţe 

příspěvková organizace získat účelovou dotaci plynoucí ze státního rozpočtu. Vedle hlavní 

činnosti můţe příspěvková organizace realizovat taktéţ vedlejší/doplňkovou činnost, ze které 
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tvoří zisk, který můţe slouţit ke krytí ztráty hlavní činnosti. Inkasovaný zisk lze pouţít i 

jinak, ovšem s povolením zřizovatele. [9]    

Peněžní fondy tvořené příspěvkovou organizací 

Příspěvková organizace ze zákona tvoří v rámci hospodaření peněţní fondy, kterými 

jsou rezervní fond, investiční fond, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb. 

Prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu, protoţe nebyly vyuţity 

v daném kalendářním roce (viz. §28 odst. 3), můţe organizace vyuţít na rozvoj své činnosti, 

k uhrazení sankcí, které mohly být uloţeny organizaci za porušení rozpočtové kázně, 

k pokrytí ztráty z minulých let, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a 

náklady. Z rezervního fondu lze převést část peněţních prostředků do investičního fondu, 

k této transakci je nutný souhlas zřizovatele. 

Jak jiţ název napovídá investiční fond je určen na profinancování investičních potřeb. 

Zdroje pro investiční fond tvoří především přijaté investiční dotace od zřizovatele, investiční 

dotace ze státních fondů, dále to jsou odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku, které jsou realizovány podle odpisového plánu, jenţ byl schválen zřizovatelem, 

výnosy plynoucí z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, opět ovšem musí 

zřizovatel vydat rozhodnutí, ţe s prodejem souhlasí, zdrojem je i prodej majetku ve vlastnictví 

příspěvkové organizace, peněţní prostředky do investičního fondu získáme i převodem 

z rezervního fondu.  

Příspěvková organizace tvoří fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku, 

z něj můţe být pouţito 80%. Z fondu je primárně hrazeno případné překročení vymezených 

prostředků, které byly určeny na platy. U příspěvkových organizací je objem peněţních 

prostředků na platy určen zvláštními právními předpisy. [12]    
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2.4 Finanční analýza municipální firmy 

Finanční analýza Technických sluţeb města Příbor bude zaloţena na realizaci výpočtů 

ze skupiny ukazatelů autarkie, rentability, likvidity, aktivity, financování a také produktivity. 

Dílčí ukazatele následně pouţijeme při aplikaci syntetických ukazatelů KAMF (klasifikační 

model municipální firmy realizující pouze hlavní činnost) také KAMF* (klasifikační model 

municipální firmy realizující vedle hlavní i doplňkovou činnost). 

Zdroje pro finanční analýzu 

Finanční analýza potřebuje velké mnoţství dat z různých informačních zdrojů a různé 

povahy. Data představují klíčovou, výchozí součást postupných kroků finanční analýzy, jimiţ 

jsou: 

 údaje, 

 metody analýzy, 

 provedení analýzy, 

 interpretace výsledků analýzy, 

 syntéza a formulace závěrů a úsudků. 

Zdroje finančních informací se čerpají zejména z účetních výkazů finančního 

účetnictví, informací finančních analytiků a manaţerů podniku, výroční zprávy. Kromě těchto 

vnitřních zdrojů sem patří i vnější finanční informace jako roční zprávy emitentů veřejně 

obchodovatelných cenných papírů, prospekty cenných papírů, burzovní zpravodajství apod. 

Mezi cíle finanční analýzy municipální firmy patří: 

 zhodnocení dosavadního vývoje firmy a shromáţdění informací, z nichţ je moţné 

uskutečnit predikci ohledně budoucího vývoje, 

 dále zváţit varianty dalšího vývoje, provést jejich rozbor a vybrat dle stanovených 

kritérií nejlepší moţnou, 

 srovnání hodnocené municipální firmy s ostatními, které fungují ve stejném odvětví, 

 zpracování informací pro hodnocení firmy vnějšími partnery, věřiteli i vlastníky. [2]    
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2.4.1 Metody finanční analýzy  

Metody finanční analýzy můţeme rozdělit dle času a způsobu jak pracujeme 

s vybranými daty, zmíníme se tedy o horizontální a vertikální analýze a samozřejmě uvedeme 

skupiny poměrových ukazatelů. 

Při výběru ukazatelů, jeţ pouţijeme v rámci finanční analýzy, je vhodné dodrţet 

poţadavky, které jsou na ně kladené. Vlastnosti ukazatelů finanční analýzy jsou: 

 srozumitelnost, konstrukce ukazatelů nemá být sloţitá, protoţe by mohla komplikovat 

jejich pouţití ve firmách. Výsledky z finanční analýzy by měly být konzultovány, jak 

analytiky (ať uţ firemními nebo externími), tak manaţery a ostatními pracovníky, kteří 

z výsledků vyvozují svá rozhodnutí tykající se firmy; 

 jednoznačnost, je charakteristická pro dílčí ukazatele, z těch totiţ lze jednoznačně vyčíst, 

proč dochází ke změnám, resp. jaká poloţka změnu způsobuje, coţ je rozdíl oproti 

syntetickým ukazatelům;  

 jednoduchost a zároveň přesnost, při realizaci finanční analýzy je nutné dodrţet tzv. „míru 

věci“ mezi jednoduchostí, která je kladena na jednotlivé výpočty a přesností; 

 významnost, ještě neţ začneme realizovat výpočty jednotlivých ukazatelů, zváţíme, zda 

jeho aplikace přinese řešení otázky, kterou u dané firmy řešíme;  

 neredundantnost nebo-li „nezbytnost“, má vazbu na efektivnost pouţitých zdrojů a také 

na efektivní výstup finanční analýzy. Znamená to tedy, ţe pracujeme pouze s údaji a 

informacemi, které jsou pro správnost finanční analýzy nezbytné, protoţe s rostoucím 

objemem pouţitých zdrojů rostou i vynaloţené náklady. [2]    

2.4.1.1 Horizontální analýza 

Optika analýzy je ostřejší, je-li vývoj poloţek vyjádřen rozdíly údajů, které přísluší 

dvěma sousedícím rokům, nebo indexem meziročních změn. 

Je-li k dispozici kvalitní výroční zpráva, lze významné pohyby komentovat podle 

jejich finančních i nefinančních příčin. 

Jiţ v tomto stádiu analýzy se dají postřehnout momenty, kdy vývoj dvou 

korespondujících poloţek se dostává do kolize se známými finančními pravidly – např. ţe 

index vývoje dluhů není v náleţitém souladu s indexem výsledku hospodaření. 
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U horizontální analýzy rozlišujeme změnu relativní a absolutní (pro přehlednost a 

lepší vypovídací schopnost opět pouţijeme totoţné poloţky z rozvahy jako u analýzy 

vertikální). 

 

(2.1) 

   je dílčí komponent v běţném roce,     
 je dílčí komponent v předchozím roce. 

kde
Pi

Piabsolutní ,
1



                                              (2.2)

 

kde    je dílčí komponent v běţném roce,     
 je dílčí komponent v předchozím roce. [1]    

2.4.1.2 Vertikální analýza 

Pokročilejším stádiem zkoumání je vertikální analýza, která zjišťuje procentní 

strukturu poloţek uvedených ve výkazech. Základem (100%) bývá rozvahový součet, výkony 

nebo trţby. 

Vertikální analýza je vykročením směrem k poměrovým ukazatelům. Je předzvěstí 

tradiční analýzy likvidity, např. kdyţ se porovnává podíl likvidního majetku s podílem 

krátkodobých závazků. 

Relativizovaný rozměr veličin (v %) (common sized financial statements) činí 

vertikální analýzu velmi vhodným nástrojem pro municipální firmu, ale také je moţno jí 

pouţít pro mezinárodní a mezipodnikové srovnání. 

Pro posouzení majetkové a finanční struktury podniku pouţijeme vertikální analýzu. 

Určíme podíl jednotlivých majetkových sloţek na celkových aktivech, stejně tak, jako 

jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech. 

 

(2.3) 

   je dílčí komponent, N je počet komponentů, přičemţ platí, ţe     
  

  

   
 
   

    . [1]    

kde
Pi

Pi
N
i

,
1 

kde
Pi

PiPirelativní ,
1

1
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2.4.1.3 Poměrové ukazatele 

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové 

ukazatele (financial ratios). Vychází z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

Poměrový ukazatel vyjadřuje vztah mezi dvěma poloţkami účetních výkazů. Poměrové 

ukazatele se běţně vypočítají podílem jedné poloţky nebo skupin poloţek, jinou poloţkou 

nebo skupinou poloţek, mezi kterými co do obsahu existují určité souvislosti. Konstrukce a 

výběr poměrového ukazatele závisí především na tom, na co se chceme zaměřit, a musí 

odpovídat zkoumanému problému. 

Můţeme je označit jako určité síto, které zachytí oblasti vyjadřující hlubší analýzu. 

Poměrové ukazatele jsou pomocníkem analýzy, jejich výpočtem interpretací však skutečná 

analýza teprve začíná. Bylo by chybou domnívat se, ţe je moţné stanovit nějaké obecné 

univerzální doporučené hodnoty ukazatelů, neboť pak by bylo velice jednoduché srovnat 

vypočtené a doporučené ukazatele a rozhodnout, zda jsou dobré nebo špatné. Je však moţné 

porovnat námi vypočtené ukazatele s průměrnými výsledky za celé odvětví, v němţ 

zkoumaný podnik působí. Průměrné hodnoty jednotlivých poměrových ukazatelů jsou k 

dispozici na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a ČSÚ. [1]    

Ukazatele autarkie 

U municipální firmy není vhodné měřit efektivnost daného podniku prostřednictvím 

hospodářského výsledku a to především z důvodů, ţe municipální firmy nejsou primárně 

zřizovány za účelem generovat zisk a současně hospodářský výsledek je zachycován na 

aktuální bázi, odtrţeny od toku hotovosti. Z výše uvedených důvodů pouţíváme ukazatel 

autarkie, jeţ nám ukazuje míru soběstačnosti hodnocené municipální firmy. Ukazatele 

autarkie taktéţ označujeme jako modifikované ukazatele rentability. 

Míru soběstačnosti můţeme měřit třemi způsoby, kterými jsou: autarkie hlavní 

činnosti na bázi výnosů a nákladů, celková autarkie na bázi příjmů a výdajů a dále míra 

příjmů z neinvestiční dotace na celkových provozních příjmech. 

Při aplikaci některého z ukazatelů autarkie je nutné dodrţovat základní předpoklady. 

Pokud bychom nedodrţeli následující poţadavky, vedlo by to ke značnému zkomplikování 

vyhodnocení ukazatelů autarkie. Nutnými předpoklady jsou: 
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 plná saturace poptávky nabídkou, 

 neexistuje soukromá firma, která by byla schopna generovat stejné mnoţství 

výstupu s pouţitím niţšího mnoţství vstupu. 

Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů 

Tento ukazatel nám udává, v procentním vyjádření, v jaké míře je municipální firma 

soběstačná co se týče pokrytí svých nákladů z hlavní činnosti z dosaţených výnosů,  

  

    (2.4) 

AHV – HČ vyjadřuje autarkie hlavní činnosti na nákladově výnosové bázi, VHČ výnosy z hlavní 

činnosti, NHČ náklady hlavní činnosti. 

Jak je patrné z názvu ukazatele, pracujeme zde pouze s výnosy a náklady související 

výhradně s hlavní činností dané firmy. Do výnosů z hlavní činnosti patří neinvestiční dotace, 

jeţ většinou tvoří nejvýznamnější část výnosů. Tyto dotace jsou firmě zřízené municipalitou 

poskytnuty, aby bylo zajištěno poskytování veřejných sluţeb. Výnosově nákladová autarkie 

dodrţuje účetní principy, mezi které patří aktuálnost, realizační princip, věcná shoda nákladů 

a výnosů, brutto princip zjišťování hospodářského výsledku, princip historických cen apod. 

Pokud je ukazatel roven 100%, hodnotíme výnosově nákladovou autarkií pozitivně. 

Jestliţe se hodnota pohybuje pod hranicí sto procent, je patrné, ţe firma nedostatečně kryje 

náklady výnosy, a proto je nutné započít šetření, proč je stávající stav neuspokojivý. Výsledná 

hodnota dosahující více neţ sta procent vede k úvahám, zda by nebylo vhodnější dotace, které 

jsou municipální firmě poskytovány vyuţít jinde. [2]    

 

 

 

 

kde
N

V
A

HČ

HČ
HČHV ,100
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Ukazatele rentability 

Jedná se o tradiční skupinu ukazatelů, jejichţ prostřednictvím v rámci finanční 

analýzy, hodnotíme efektivnost u firem, působící v rámci soukromého sektoru. Pouţití 

ukazatelů rentability pro municipální firmy je však diskutabilní. 

Nejdiskutovanější problém je zisk, cílem municipálních firem totiţ není jeho 

generování, jak tomu je u soukromých podniků. Zjišťování hospodářského výsledku v pojetí 

CBA (nákladově přínosová analýza – cost-benefit analysis) je s ohledem na praktické i 

metodické obtíţe účelné realizovat pouze při systémových či inovačních změnách, nikoli 

v rámci běţného – krátkodobého či střednědobého – operativního řízení. 

Další zásadní rozdíl, proč musíme rozdílně přistupovat k hodnocení cílů rentability je 

skutečnost, ţe municipální firma realizuje nejen hlavní činnost, ale i doplňkovou neboli 

hospodářskou činnost. Pro hlavní činnost je cílem vyrovnanost nákladů a výnosů, generace 

zisku je cíl doplňkové (hospodářské) činnosti. Doplňkovou činnost musí firmě dovolit 

zřizovatel ve zřizovací nebo zakládací listině. Podmínkou pro provozování doplňkové 

činnosti, kromě povolení je skutečnost, ţe tato činnost generuje zisk, který můţe slouţit 

k posílení vazby zaměstnanců k firmě, posílení motivace a také k podpoře hlavní činnosti. 

Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

V procentuálním vyjádření rentabilita nákladů doplňkové činnosti zobrazuje poměr 

zisku z doplňkové činnosti tzv. uţitný efekt, jeţ reflektuje uznané uţitečnosti produktu pro 

spotřebitele po stránce kvality, kvantity i ceny s vstupy, které byly pouţity na jejich produkci. 

Cílem je maximalizovat nákladovou rentabilitu. 

 

(2.5) 

rNDČ je rentabilita nákladů doplňkové činnosti, HVDČ hospodářský výsledek doplňkové 

činnosti, NDČ náklady doplňkové činnosti.  

 

 

kde
N

HV
r

DČ

DČ
NDČ ,100



20 
 

Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve vztahu k ψ 

         (2.6) 

 

HUN je haléřový ukazatel nákladovosti, NDČ náklady na doplňkovou činnost, VDČ výnosy 

z doplňkové činnosti, ψ lomový faktor (= 0,6180339).   

Variátor celkových nákladů 

Chceme-li zachytit relaci mez dynamikou vývoje celkových nákladů a dynamikou 

vývoje celkových výnosů, pouţijeme právě tento ukazatel. 

 

                               (2.7) 

varN je variátor nákladový, Nt+1 náklady celkem v období t+1, Nt náklady celkem v období t, 

Vt+1 výnosy celkem v období t+1, Vt  výnosy celkem v období t. 

Pokud hodnota variátoru celkových nákladů nabývá hodnot menších neţ jedna celá, 

pak je nutné sníţit objem poskytovaných dotací pro municipální firmu poskytované 

zřizovatelem nebo zvýšit či rozšířit rozsah produkce. Je-li hodnota kladná (větší neţ jedna) 

vyplývá z toho, ţe nárust nákladů má vyšší dynamiku, a proto vzniká tlak na navýšení 

neinvestičních dotací nebo zvýšení uţivatelského poplatku.  

 

 

 

 

 

 

kdeHUN
V

N
HUN

DČ

DČ .,min, 

kde

V t

V tV t

Nt

NtNt

n ,
1
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Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

Jak jiţ bylo uvedeno v obecné charakteristice ukazatelů rentability, doplňková činnost 

má vytvářet zisk, který můţe být pouţit na podporu hlavní činnosti a tento ukazatel nám 

vyjadřuje v jaké míře je tento předpoklad reálně splněn. 

  

                                        (2.8) 

Z“ je míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti, ziskem z doplňkové činnosti, ziskDČ hospodářský 

výsledek z doplňkové činnosti implicitně v kladné hodnotě, ztrátaHČ hospodářský výsledek 

z hlavní činnosti implicitně v záporné hodnotě. 

U tohoto ukazatele je nutné, aby hospodářský výsledek plynoucí z hlavní činnosti 

municipální firmy byl různý od nuly. Pokud by byl roven nule, není moţné kvantifikovat 

tento ukazatel. [2]    

Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity řadíme mezi jedny z nejčastěji pouţívanějších ukazatelů při 

finanční analýze firmy, nejen municipální. V rámci této skupiny ukazatelů aplikujeme 

výpočty okamţité likvidity, pohotové likvidity a běţné likvidity, téţ často označované jako 

výpočet čistého pracovního kapitálu. Municipální firma si vţdy vybere, jaké dílčí ukazatele 

bude aplikovat. Při rozhodování je nutné vţdy přihlédnout ke konkrétnímu druhu vykonávané 

činnosti. 

 Okamžitá likvidita 

                                               (2.9) 

LI značí okamţitou likviditu, Pe jsou peníze či peněţní ekvivalenty, KZv  vyjadřují závazky 

krátkodobé. 

 Výsledná hodnota by se měla pohybovat kolem hodnoty 0,2, tato hodnota však platí 

pro soukromý sektor. Pokud ukazatel okamţité likvidity pouţijeme pro hodnocení 

efektivnosti u municipální firmy, bude výsledná hodnota nabývat vyšších hodnot, zpravidla na 
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konci roku. Tento fakt vypovídá o potřebě řízení míry zhodnocování volných peněţních 

prostředků, ovšem při dodrţení veškerých pravidel, kterým podléhá hospodaření 

příspěvkových organizací.  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita vypovídá o vyrovnanosti mezi pohledávkami a závazky. 

                                         (2.10) 

LII  je pohotová likvidita, Po jsou krátkodobé pohledávky, Pe a KZv viz. vzorec č. 2.9. Pokud 

je dosaţený výsledek pod hodnotou „1“ vnímáme to jako signál neefektivnosti municipální 

firmy. Situaci, kdy je vypočtená hodnota pod „1“ znamená, ţe peníze nejsou dostatečně 

vyuţívány, prostředky jsou nevhodně vázané ve formě peněţních prostředků či pohledávek. 

Nejsou zapojeny do koloběhu, kde by byly zhodnoceny. 

 Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál v sobě zahrnuje prostředky, které má municipální firma vytýčené pro 

realizaci běţné činnosti. 

                     (2.11) 

 

PK označuje pracovní kapitál, OA jsou oběţná aktiva a KZv viz. vzorec č. 2.9. Jedná se o 

stavovou veličinu. [2]    

Ukazatele aktivity 

Aktivitu chápeme pouze jako doplňkový ukazatel, který vypovídá o tom, jak je firma 

schopna vyuţívat vloţené prostředky. Můţeme je rozdělit do tří základních skupin, které jsou 

doby obratu, ukazatele výkonnosti (měřeno obratem, rychlostí obratu a počtem obrátek) a 

vázanosti (měřeno koeficienty vyuţití).  
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Obrat kapitálu 

Obrat kapitálu vypovídá o tom, kolikrát se „vrátí“ vloţený kapitál do fungování 

municipální firmy pomocí stanoveného ocenění její produkce. 

             (2.12) 

 

V jsou výnosy celkem, K kapitál. 

V rámci tohoto ukazatele počítáme poměr stavového ukazatele, coţ je kapitál a 

tokového kumulativního ukazatele tedy výnosu. Je vhodné odstranit moţné okamţikové 

odchylky, pokud počítáme z ročních hodnot. U výpočtu, kde pracujeme s ročními údaji, je 

třeba vycházet z průměrných hodnot kapitálu během roku, minimálně z ½ součtu počátečního 

a konečného stavu pasiv. Cílem je maximalizovat obrat kapitálu. 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

 Pomocí tohoto ukazatele vyjadřujeme, v jaké míře jsou fixní aktiva vázaná na jednotce 

výnosů. 

(2.13) 

 

FA je hodnota fixních aktiv v zůstatkové ceně, V jsou celkové výnosy. 

 Prostřednictvím míry vázanosti fixních aktiv na výnosech lze určit, jak je obor 

náročný na dlouhodobý majetek. V rámci hodnocení musíme zohlednit specifičnost oboru, ve 

kterém municipální firma realizuje svou hlavní, případně i vedlejší činnost. Pokud hodnota 

ukazatele oproti ostatním obdobím výrazně poklesne, je to alarmující, neboť je velmi 

pravděpodobné, ţe municipální firma má nedostatek dlouhodobého majetku pro svou činnost. 

Naopak rapidní navýšení ukazatele vnímáme jako neekonomické chování municipální firmy, 

protoţe váţe velké mnoţství prostředků v dlouhodobém majetku. [2]    
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Ukazatele financování 

Na ukazatele financování u municipálních firem nemůţeme pohlíţet stejně jako 

bychom tyto ukazatele aplikovali pro firmu působící v soukromém sektoru, mají totiţ 

rozdílnou pozici. Při realizaci výpočtu musíme rozlišovat mezi financováním provozním a 

investičním. 

Míra finanční nezávislosti 

               (2.14) 

VK je vlastní kapitál, K celkový kapitál. 

U tohoto ukazatele je třeba zohlednit, o jaké odvětví se jedná a jaké nemovitosti jsou 

vlastněny danou municipální firmou. Často můţe nastat situace, kdy dojde k porušení zlatého 

pravidla financování, tzn. ţe dlouhodobá aktiva mají být krytá dlouhodobým kapitálem a 

oběţná aktiva krátkodobými zdroji. Většinou totiţ dlouhodobá aktiva nemají takovou hodnotu 

na celkovém majetku. 

V rámci příspěvkových organizací se míra finanční nezávislosti můţe pohybovat 

relativně vysoko, coţ je nad 70%. Pokud se hodnota pohybuje okolo 50%, pak je jiţ třeba 

věnovat dané firmě zvýšenou pozornost a při poklesu pod 30% vnímáme firmu za nestabilní a 

analyzujeme příčiny, vedoucí k tomuto nepříznivému stavu. 

Míra věřitelského rizika 

Ukazuje nám míru, v jaké se cizí zdroje podílejí na celkovém kapitálu. 

                                    (2.15) 

mvr je míra věřitelského rizika, K je stav kapitálu, CK stav cizího kapitálu. 

Nebezpečí se skrývá v tom, ţe by firma mohla nadměrně začít vyuţívat cizího 

neúročeného kapitálu. Toto nadměrné uţívání by vedlo k ohroţení finanční stability 

municipální firmy. 
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Síla finanční páky (míra zadluženosti vlastního kapitálu) 

(2.16) 

FFL síla finanční páky (finanční levarage), CK cizí kapitál, VK vlastní kapitál. 

Síla finanční páky zobrazuje míru zadluţenosti vlastní kapitálu, zvětšenou o 1 coţ 

vyplývá z následujícího vztahu: 

    (2.17) 

 

Finanční páka působí v municipálních firmách pozitivně, jelikoţ ve většině případu u těchto 

firem postrádáme úročený cizí kapitál. [2]    

 Ukazatele produktivity 

 U ukazatele produktivity, kterým je produktivita práce měřená pomocí přidané 

hodnoty platí víc neţ u dříve uvedených skupin nutnost zohlednit specifičnost municipální 

firmy i její produkce. Pro výpočty tohoto ukazatele pouţíváme přidanou hodnotu. 

Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty 

 Prostřednictvím produktivity práce zjistíme, jaké mnoţství peněţních jednotek 

vytvořené přidané hodnoty připadne na kaţdého zaměstnance municipální firmy. Pokud 

bychom poţadovali zcela přesný výsledek, museli bychom při výpočtu průměrného počtu 

pracovníku zohlednit velikost pracovního úvazku. 

(2.18) 

PP vyjadřuje produktivita práce, PH je přidaná hodnota, øL znamená průměrný počet 

pracovníků. Přidaná hodnota vyjadřuje rozdíl mezi výkony a výrobní spotřebou. Produktivita 

práce je ovlivněna faktory, kterými jsou výše uvedená přidaná hodnota, počet pracovníků a 

náklady, jeţ přímo souvisí a jejíţ výše se odvíjí od počtu zaměstnanců. [2]    
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2.5 Syntetické ukazatele                                

V této části práce budou popsány modely, které se pouţívají pro souhrnné hodnocení 

finanční situace podniku, jsou charakteristické tím, ţe mají obecně platný vzorec konstrukce a 

většinou i škálově interpretovaný výsledek. Pokud bychom hodnotili podniky působící 

v soukromém sektoru, pouţili bychom například Altmanův model, Z-SCORE či model, který 

vznikl v podmínkách české ekonomiky, coţ je Inky a Ivana Neumaerových z roku 1995 či 

jiný model.  

Pro hodnocení municipální firmy však pouţijeme modely, které respektují specifičnost 

těchto subjektů. Modely splňující tato kritéria jsou KAMF (klasifikační model municipální 

firmy realizující pouze hlavní činnost) a dále KAMF* (klasifikační model municipální firmy 

realizující vedle hlavní činnosti i doplňkovou činnost).     

Model KAMF a KAMF* 

Tento model známe ve dvou variantách, pro municipální firmy, které realizují pouze 

hlavní činnost, to je model KAMF, a pak také model, který zohledňuje, ţe firma realizuje 

kromě hlavní činnosti také doplňkovou činnost, coţ je model KAMF*. Oba modely jsou 

experimentální a vycházejí z koncepce analytické metody a jsou zaměřeny na hodnocení 

bonity municipální firmy.  

Při aplikaci metody KAMF je nutné vypočítat ukazatele autarkie na bázi výnosů a 

nákladů, ukazatel okamţité likvidity, a také obratu kapitálu a ukazatel produktivity práce.  

U modelu KAMF* pracujeme s ukazatelem autarkie na bázi výnosů a nákladů ve 

vazbě na hlavní činnost a doplňujeme dále o hodnocené indikátory a nákladovou rentabilitu 

doplňkové činnosti, míru pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti. 

Další krok je stejný pro model KAMF i model KAMF*. Jednotlivé vypočtené hodnoty 

ukazatelů zařadíme do sloupce, který odpovídá hodnotě v něm uvedené. Jelikoţ všechny 

ukazatele mají stejnou váhu, ke konečnému výsledku dojdeme prostým součtem hodnot 

jednotlivých sloupců (přičemţ hodnoty sloupců jsou od 1 „velmi dobrý“ aţ po 5 

„alarmující“). Stupnice hodnocení u modelu KAMF je zaznamenána v Tab. 2.2 a stupnice 

hodnocení u modelu KAMF* v Tab. 2.3 [2] 



27 
 

Tabulka 2.2 Stupnice hodnocení modelu KAMš 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(V/N)*100 >100% =100% >90% >80% <80% 

(FM/KCK)*100 40%<et<60% 20%<et<40% >60% <20% <15% 

(V/øK)*100 >300% >200% >100% >80% <80% 

(PH/ON)*100 >200% >150% >20% >100% <100% 

Zdroj: KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy. str. 186 

 

Tabulka 2.3 Stupnice hodnocení modelu KAMF* 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi 

dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(VHČ/NHČ)*100 >100% =100% >90% >80% <80% 

(HVDČ/NDČ)*100 
>30% >15% >5% <5% 

záporná 

hodnota 

(ZiskDČ/ZtrátaHČ)*100 >100% =100% >90% >80% <80% 

(FM/KCK)*100 40%<et<60% 20%<et<40% >60% <20% <15% 

(V/øK)*100 >300% >200% >100% >80% <80% 

(PH/ON)*100 >200% >150% >120% >100% <100% 

Zdroj: KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy. str. 186 

V předešlých tabulkách jsme se setkali se vztahy, které ještě nebyly zmiňovány, proto 

provedeme vysvětlení veškerých proměnných. 

V – výnosy, HV – hospodářský výsledek, PH – přidaná hodnota, ON – osobní náklady, HČ – 

hlavní činnost, FM – finanční majetek, KCK – krátkodobý cizí kapitál, øK – průměrný 

kapitál, N – celkové náklady, DČ – doplňková činnost. 
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3 Představení společnosti „Technické služby města Příbor“ 

Technické sluţby města Příbor jsou dle OKEČ zařazeny do oddílu 90000 

Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění města, sanační a podobné činnosti, přesně 

90030 Čištění města, sanační a podobné činnosti. 

Zastupitelstvo města dnem 14. října 1993 rozhodlo o zřízení příspěvkové organizace, 

do jejíţ působnosti budou spadat činnosti z výše uvedených oddílů. Dnem  

11. ledna 1994 byla zřizovací listina pro vznik Technických sluţeb města Příbor, p. o. 

podepsána starostou města Příbor. Zřizovací listina pro TS města Příbor, p. o. byla městem 

vydána na dobu neurčitou. Jako hlavní činnost bylo definováno zabezpečení správy movitého 

a nemovitého majetku. Do vedlejší činnosti, na kterou je kladen poţadavek ziskovosti, patří 

sadové úpravy, nakládání s odpady, do kterého patří svoz komunálního odpadu, pronájem 

velkoobjemových nádob na odpady a provoz sběrného dvora, kde jsou vyslouţilé spotřebiče 

ekologicky zlikvidovány. 

 

3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza bude provedena na období 2006 – 2010 a jak jsme jiţ uvedli v  

kapitole č. 2.4, slouţí firmám především k posouzení jejich finančního zdraví a efektivnosti, 

ale také k varování před finančními potíţemi. S tím souvisí i odkrývání slabin v hospodaření 

firmy, které mohou být odhaleny v průběhu analýzy. Součástí finanční analýzy bude rovněţ 

provedena horizontální a vertikální analýza. Dále budeme aplikovat výpočty patřící do 

rozsáhlé skupiny poměrových ukazatelů, konkrétně ukazatele autarkie, rentability, likvidity, 

aktivity, financování a také ukazatele investičního rozvoje či útlumu. 

 

3.1.1 Vertikální analýza 

Pro posouzení majetkové a finanční struktury municipální firmy pouţijeme vertikální 

analýzu. Určíme podíl jednotlivých majetkových sloţek na celkových aktivech, stejně tak, 

jako jednotlivých zdrojů financování na celkových pasivech. 
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Vertikální analýza aktiv 

Vertikální analýza aktiv bude realizována na poloţkách dlouhodobý nehmotný 

majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, pohledávky, krátkodobý 

finanční majetek a účty časového rozlišení. 

Tabulka 3.4 Vertikální analýza aktiv 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0,796% 0,714% 1,4% 1,276% 1,087% 

Dlouhodobý hmotný majetek 94,66% 86,495% 81,07% 89,188% 74,7% 

Dlouhodobý finanční majetek 0% 0% 0% 0% 0% 

Pohledávky 2,031% 5,452% 6,013% 2,412% 10,867% 

Krátkodobý finanční majetek 2,513% 7,339% 5,448% 2,27% 13,346% 

Účty časového rozlišení 0% 0% 6,074% 4,853% 0% 

Zdroj: vlastní   

 Z Tab. 3.4 je dobře čitelný vývoj jednotlivých sloţek, které byly pro vertikální analýzu 

vybrány. Dlouhodobý nehmotný majetek se neustále pohybuje kolem hodnoty jednoho 

procenta, ve sledovaném období je proto povaţován za stabilní. Dlouhodobý hmotný majetek 

dosahoval maxima v prvním analyzovaném roce, tedy v roce 2006, kdy jeho podíl na celku 

tvořil 94,66%. Naproti tomu poslední sledované období, rok 2010 činil podíl dlouhodobého 

hmotného majetku 74,7%. Po celé sledované období dosahoval nulových hodnot dlouhodobý 

finanční majetek, z čehoţ usuzujeme, ţe není pro municipální firmu potřebný.  

 Podíl pohledávek nám v průběhu období velmi kolísal. Velmi nízkých procentních 

podílů dosahovaly pohledávky v roce 2006, pouze 2,03%, a v roce 2009, kdy z celkových 

analyzovaných poloţek tvořily jen 2,41%. V následujícím roce došlo ke zvýšení pohledávek o  

8,5%. Zvýšení pohledávek přičítáme skutečnosti, ţe Technické sluţby města Příbor, p. o. 

rozšiřuje spektrum nabízených sluţeb v rámci doplňkové činnosti, čímţ vzrůstá i zájem o tyto 

sluţby. Příspěvkové organizaci doporučujeme zkrátit dobu splacení pohledávek. Krátkodobý 

finanční majetek měl proměnlivý charakter vývoje v čase, ovšem co se týče let s nejniţším 

podílem, plně koreluje s předcházející sloţkou, tedy s pohledávkami. V letech 2006, 2007 a 

2010 byly procentuální podíly účtů časového rozlišení rovny 0%. Podíl účtů časového 

rozlišení v roce 2008 nabýval hodnoty 6,07% a v roce následujícím 4,85%. 
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Vertikální analýza pasiv 

Pro vertikální analýzu pasiv budou pouţity poloţky vlastní kapitál, majetkové fondy a 

zvláštní fondy, finanční a peněţní fondy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky a účty 

časového rozlišení. 

 Tabulka 3.5 Vertikální analýza pasiv 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál 44,71% 43,59% 40,14% 41,86% 43,85% 

Majetkové fondy a zvláštní fondy 47,45% 41,63% 38,51% 43,56% 41,97% 

Finanční a peněžní fondy 0,38% 2,54% 2,9% 0,37% 2,3% 

Dlouhodobé závazky 0% 0% 0% 0% 0% 

Krátkodobé závazky 5,49% 7,27% 13,64% 14,04% 11,52% 

Účty časového rozlišení 1,96% 4,96% 4,81% 0,17% 0,35% 

Zdroj: vlastní 

Vertikální analýza pasiv byla realizována na poloţkách nacházejících se v Tab. 3.5. Po 

výpočtech vlastního kapitálu jsme si pouze potvrdili naše očekávání, ţe jeho podíl 

v municipální firmě je stabilní a nedochází k výkyvům, které by mohly způsobit nestabilitu 

v hospodaření. Majetkové fondy a zvláštní fondy dosahovaly největšího podílu v roce 2006 a 

to přesně 47,45%. V dalším vývoji byl ukazatel stabilní a neustále osciloval kolem čtyřiceti 

procent. Finanční a peněţní fondy v sobě zahrnují fond odměn, fond kulturních a sociálních 

potřeb, fond rezerv, fond reprodukce majetku a peněţní fondy. Největšího podílu dosahovala 

tato poloţka v roce 2008, kde z celkových pasiv čítala necelá 3%. Dlouhodobé závazky jsou 

v celém období nulové, proto se vůbec nepromítají do sloţení pasiv, naproti tomu podíl 

krátkodobých závazků na celkových pasivech roste aţ do roku 2009, kdy dosahovaly 14%. 

V posledním sledovaném období se sníţil podíl na 11,52% coţ povaţujeme za pozitivní jev, 

vzhledem ke skutečnosti, ţe jsou dlouhodobé závazky nulové. Účty časového rozlišení 

zahrnují výdaje a výnosy, jeţ poplynou municipální firmě v příštím období. Maximálního 

podílu dosáhly tyto účty v roce 2007, konkrétně 4,96%. 
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3.1.2 Horizontální analýza 

U horizontální analýzy rozlišujeme změnu relativní a absolutní (pro přehlednost a 

lepší vypovídací schopnost opět pouţijeme totoţné poloţky z rozvahy jako u analýzy 

vertikální). 

Tabulka 3.6 Horizontální analýza aktiv 

 2006 2007 2008 2009 2010 

 absolutní relativní 

[%] 

absolutní relativní 

[%] 

absolutní Relativní 

[%] 

absolutní relativní 

[%] 

Absolutní relativní 

[%] 

Dlouhodobý 

nehmotný 

majetek 

  1,00 -0,01 2,21 121,42 0,94 -5,58 0,41 -59,38 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

  1,02 1,92 1,06 6,14 1,14 13,68 0,40 -60,06 

Dlouhodobý 

finanční 

majetek 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pohledávky   2,99 199,43 1,25 24,90 0,41 -58,55 2,15 114,85 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

  3,26 225,76 0,84 -15,94 0,43 -56,93 2,80 180,31 

Účty časového 

rozlišení 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 -17,44 0,00 -

100,00 

Zdroj: vlastní 

 Horizontální analýza nebyla definována pro rok 2006, protoţe k aplikaci výpočtu by 

bylo nutné znát i hodnoty z období 2005, coţ je patrné ze vzorce 2.1 a 2.2. V relativním 

vyjádření se dlouhodobý nehmotný majetek navýšil o 121,42% v roce 2008, v absolutním 

vyjádření činila změna 2,21. U dlouhodobého majetku byl v posledním sledovaném období 

zaznamenán propad o 60,06%. Dlouhodobý finanční majetek nabýval opětovně výhradně 

nulových hodnot a to v absolutním i relativním vyjádření. Pohledávky v roce 2009 dosahují 

v absolutním vyjádření nejniţší hodnoty, 0,41, a v relativním vyjádření jsou dokonce záporné. 

Meziroční změna dosáhla záporné hodnoty, protoţe v roce 2008 činili pohledávky 883 388,03 

Kč, ale v roce 2009 uţ pouze 366 145,41 Kč. Důvodem vysoké hodnoty pohledávek v roce 

2008 je patrná z účtu 314 - Poskytnuté provozní zálohy, jeţ jsou o více neţ 600 000 Kč vyšší 

neţ v roce následujícím. Pokud se na krátkodobý finanční majetek podíváme pouze z hlediska 

relativního vyjádření, zjistíme, ţe v roce 2007 byl nárůst o téměř 200%, v dalších dvou 
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následujících obdobích měly pohledávky klesající tendenci a k nárůstu došlo aţ v roce 2010. 

Účty časové rozlišení začínají nabývat nenulových hodnot, aţ od roku 2009. Veškeré 

hodnoty, jeţ byly získány aplikací jiţ uvedeného vztahu, jsou zpracovány v Tab. 3.6 

Horizontální analýza aktiv, která je prezentována výše. 

 

Tabulka 3.7 Horizontální analýza pasiv 

 2006 2007 2008 2009 2010 

 absolutní relativní 

[%] 

absolutní relativní 

[%] 

absolutní Relativní 

[%] 

absolutní relativní 

[%] 

Absolutní relativní 

[%] 

Vlastní kapitál   1,02 1,81 1,01 1,01 1,03 2,68 1,08 8,42 

Majetkové 

fondy a 

zvláštní fondy 

  0,92 -8,38 1,01 1,48 1,11 11,37 1,00 -0,30 

Finanční a 

peněžní fondy 

  6,91 590,94 1,25 25,10 0,13 -87,45 6,45 544,99 

Dlouhodobé 

závazky 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Krátkodobé 

závazky 

  1,38 38,29 2,06 105,79 1,01 1,34 0,85 -15,05 

Účty časového 

rozlišení 

  2,65 164,60 1,07 6,50 0,04 -96,44 2,11 110,66 

Zdroj: vlastní 

 Vývoj poloţek pouţitých v horizontální analýze pasiv se nachází v Tab. 3.7. Stejně 

jako u vertikální analýzy pasiv i u horizontální analýzy pasiv vykazuje vlastní kapitál opět 

stabilní charakter. U ţádné z analyzovaných poloţek nezaznamenáváme překvapující či 

odlišný vývoj, neţ který byl uveden u vertikální analýzy pasiv. Nejvíce rozkolísané hodnoty 

vykazují finanční a peněţní fondy. V roce 2007 dosahovala tato poloţka maxima v rámci 

sledovaného období, přesně 590,94%, v peněţním vyjádření se rovnaly finanční a peněţní 

fondy 372 016,93 Kč. Následující rok činily finanční a peněţní fondy 25,10% a v roce 2009 

dokonce nabývaly záporných hodnot, ke zvratu došlo v roce 2010, kde opět dosahoval 

abnormálně vysokých hodnot, konkrétně 544,99%.  
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3.1.3 Poměrová analýza  

V rámci poměrové analýzy budeme realizovat výpočty autarkie, rentability, likvidity, 

aktivity, ukazatele financování a ukazatele produktivity. Údaje jsou pro větší názornost 

zpracovány graficky. 

 

Ukazatele autarkie 

Ze skupiny ukazatelů autarkie pouţijeme výpočty autarkie hlavní činnosti na bázi 

výnosů a nákladů, celková autarkie na bázi příjmů a výdajů a míra příjmů z neinvestiční 

dotace na celkových provozních příjmech. 

 

Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů 

Ukazatel nám vyjadřuje soběstačnost, která je měřena pouze na hlavní činnosti, 

municipální firmy. Tedy v jaké míře je schopna pokrýt náklady související s hlavní činnosti 

výnosy plynoucí s hlavní činnosti. Pozitivně je vnímána hodnota pohybující nad 100% 

hranicí.  

Tabulka 3.8 Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

VHČ 10 912 410,00 11 802 911,26 15 759 442,85 18 635 120,4 19 680 855,06 

NHČ 11 266 220,00 11 681 130,48 11 681 130,48 18 874 615,26 19 712 219,53 

 96,86% 101,04% 100,01% 98,73% 99,84% 

Zdroj: vlastní 

Přehled výsledných hodnot je uveden v Tab. 3.8 Autarkie hlavní činnosti na bázi 

výnosů a nákladů. V roce 2006 dosáhla autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů 

nejniţší úrovně ve sledovaném období, konkrétně 96,86%. Na tento rok byl z našeho 

vybraného pětiletého období schválen rozpočet s nejniţšími příspěvky a dotacemi na provoz 

Technických sluţeb města Příbor, p. o., kterými nebylo moţné pokrýt náklady na hlavní 

činnost, proto byl hospodářský výsledek záporný. Následující léta dosahovaly doporučené 

hodnoty, v roce 2007 činila 101,04% a v roce 2008 přesně 100,01%. V těchto letech neměla 

municipální firma problém pokrýt své náklady z hlavní činnosti. Poslední dva roky jsme 

zaznamenali drobný propad pod 100%, ovšem hodnoty 98,73% v roce 2009 a 99,84% pro rok 

2010, nevnímáme negativně. V roce 2009 bylo zaznamenáno v porovnání s předešlými 

obdobími zvýšení nákladů na hlavní činnost. Pro přesnou kvantifikaci nárůstu nákladu jsme 
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porovnávali rok 2009 s rokem 2008, jenţ byl nejlepším rokem z hlediska hodnocení 

municipální firmy dle autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů. Nejmarkantnější jsou 

rozdíly u účtů 501 – Spotřeba materiálu, který se navýšil o necelých 200 tisíc korun, a 502 – 

Spotřeba energie, jenţ vzrostl o více neţ 270 tisíc korun. V celkovém součtu nákladů činil 

rozdíl mezi lety 2008 a 2009 přesně 3 116 818 Kč. Pro větší názornost jsme výsledky 

zpracovali do Obr. 3.7 Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů. 

 

Obr. 3.7 Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a nákladů 

 

Zdroj: vlastní 

 

Ukazatele rentability 

Ekvivalent pro rentabilitu je výnosnost, proto se v následující části budeme zabývat 

schopností municipální firmy dosahovat výnosů. Výpočty budeme aplikovat na tyto dílčí 

ukazatele: rentabilita nákladů doplňkové činnosti, míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem 

z doplňkové činnosti, haléřový ukazatel nákladů doplňkové činnosti ve vztahu ke zlomovému 

faktoru a variátor celkových nákladů. 

 

Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

Cílem je maximalizovat rentabilitu nákladů doplňkové činnost, kterou municipální 

firma realizuje se svolením zřizovatele. Výpočty za analyzované období jsou sumarizovány 

v Tab. 3.9 uvedené níţe. 

 

 

 

91,00
93,00
95,00
97,00
99,00

101,00
103,00
105,00

2006 2007 2008 2009 2010

Autarkie hlavní činnosti na bázi výnosů a 
nákladů



35 
 

Tabulka 3.9 Rentabilita nákladů doplňkové činnosti [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

HVDČ 6 130 122 890 -96 840,93 143 229,9 238 807,15 

NDČ 1 729 880 1 750 064,08 1 354 872,7 1 150 934,78 1 198 104,88 

 0,35% 7,02% -7,15% 12,44% 19,93% 

Zdroj: vlastní 

V rámci analýzy tohoto ukazatele jsme zaznamenali velké výkyvy, jak je patrné z Obr. 

3.8 Rentabilita nákladů doplňkové činnosti. Zatímco v letech 2006 dosahovala rentabilita 

nákladů doplňkové činnosti 0,35%, v následujícím roce se skokově zvýšila na 7,02%. Rok 

2008 byl ovšem šokující v neskutečném propadu, kdy hodnota ukazatele činila -7,15%. 

Jelikoţ je hodnota záporná, mělo by dojít ke změně v municipální firmě, resp. ke změně 

v systému poskytování doplňkové činnosti nebo vzhledem k vysoké záporné hodnotě 

k ukončení doplňkové činnosti. Příčinou záporné rentability nákladů doplňkové činnosti je 

skutečnost, ţe v tomto roce byl hospodářský výsledek realizovaný v rámci doplňkové činnosti 

záporný, přesně – 96 840,93 Kč. Rok 2009 byl zlomový, došlo k navýšení ukazatele na 

12,44% a v roce 2010 došlo dokonce k nárůstu oproti následujícímu období o 7,5%. Náklady 

byly konstantní ve sledovaném období a propad v roce 2008 a opětovné zlepšení tohoto 

ukazatele je zapříčiněno pouze změnami hospodářského výsledku z doplňkové činnosti. 

 

Obr. 3.8 Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

2006 2007 2008 2009 2010

Rentabilita nákladů doplňkové činnosti



36 
 

Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve vztahu k ψ 

Vývoj haléřového ukazatele nákladovosti výnosů na doplňkové činnosti ve vztahu ke 

zlomovému faktoru se nachází v Tab. 3.10 Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů DČ ve 

vztahu k ψ a také ve stejnojmenném Obr. 3.9 uvedeným níţe. Prostřednictvím ukazatele 

měříme nákladovost doplňkové činnosti. Výsledná hodnota je následně porovnána se 

zlomovým faktorem, který má hodnotu 0,6180339. V celém sledovaném období ukazatel 

překračuje hodnotu zlomového faktoru. Firma by tedy měla sníţit náklady na doplňkovou 

činnost.  

Tabulka 3.10 Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů DČ ve vztahu k ψ 

 2006 2007 2008 2009 2010 

NDČ 1 729 880,00 1 750 064,08 1 354 872,70 1 150 934,78 1 198 104,88 

VDČ 1 736 010,00 1 872 954,55 1 258 031,77 1 294 164,68 1 436 911,67 

 1,00 0,93 1,08 0,89 0,83 

Zdroj: vlastní 

 

Obr. 3.9 Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve vztahu k ψ 

 

Zdroj: vlastní 
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výsledné hodnoty, které pouţijeme pro porovnávání. 
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Tabulka 3.11 Variátor celkových nákladů [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 

Nt+1 13 431 194,56 17 112 670,04 20 025 550,04 20 910 324,05 

Nt 12 998 100,00 13 431 194,56 17 112 670,04 20 025 550,04 

Vt+1 13 675 965,81 17 017 474,62 19 929 285,08 21 117 766,73 

Vt 12 648 420,00 13 675 865,81 17 017 474,62 19 929 285,08 

 0,41 1,12 1,00 0,74 

Zdroj: vlastní 

Variátor celkových nákladů jsme aplikovali na čtyřleté období 2006 – 2009. Pro rok 

2010 nešlo ukazatel kvantifikovat, protoţe je nutné znát náklady v následujícím roce, Nt+1, a 

v době realizace analýzy municipální firmy jsme neměli k dispozici náklady ani výnosy roku 

2011. V námi sledovaném období byla hodnota „1“ překročena pouze jednou a to v roce 

2007, kdy ukazatel nabýval hodnoty 1,12 jednotek, překročení je nepatrné, ale přesto jej 

vnímáme jako důvod k zamyšlení, zda jsou ceny za poskytované sluţby, coţ se týká výhradně 

doplňkové činnosti, adekvátně nastaveny. V roce 2008 uţ byl ukazatel roven jedné. Pod 

stanovenou hodnotu byl variátor celkových nákladů v roce 2006 a 2010, coţ znamenalo, ţe 

mohly Technické sluţby města Příbor, p. o., poskytnout větší rozsah produkce či nepoţadovat 

po zřizovateli tak velké příspěvky a dotace na zajištění provozu. V Obr. 3.10 je zachycen 

vývoj zkoumaného ukazatele.  

 

Obr. 3.10 Variátor celkových nákladů 

 

Zdroj: vlastní  
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Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

Prostřednictvím tohoto ukazatele bude zodpovězena otázka v jaké míře zisk 

z doplňkové činnosti pokryta ztráta z hlavní činnosti. V Tab. 3.12 jsou uvedeny výsledky 

hospodaření z obou činností. Pro aplikaci výpočtu je nutné, aby byl výsledek hospodaření 

z hlavní činnosti nenulový nebo záporný. Při aplikaci vzorce, nezadáváme záporné znaménko 

u ztráty z hlavní činnosti, proto dosaţené výsledné hodnoty jsou kladné. 

 

Tabulka 3.12 Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

VH DČ 6 130,00 122 890,47 -96 840,93 143 229,90 238 807,15 

VH HČ -355 810,00 121 780,78 1 645,51 -239 494,86 -31 364,47 

 1,72% - - 59,80% 761,39% 

Zdroj: vlastní 

 V roce 2006 nepokrýval zisk plynoucí z doplňkové činnosti ani zdaleka ztrátu, která 

činila -355 810 Kč. Rok 2009 je opět ve znamení ztráty hlavní činnosti, tuto ztrátu je moţné 

pokrýt pouze necelými 60% ziskem z doplňkové činnosti. Následující rok je nejlepším 

z celého analyzovaného období, v roce 2010 nejen ţe pokryje celou ztrátu, ale dokonce jí 

sedminásobně převyšuje. Pro období 2007 a 2008 jsme ukazatel nekvantifikovali, neboť nebyl 

splněn předpoklad ztráty z realizované hlavní činnosti. Obr. 3.11 znázorňuje vývoj tohoto 

ukazatele ve sledovaném období.  

 

Obr. 3.11 Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

 

Zdroj: vlastní 
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Ukazatele likvidity 

Okamţitá likvidita, pohotová likvidita a pracovní kapitál patří do skupiny ukazatelů 

likvidity a vyjadřují schopnost uhradit splatné závazky municipální firmy. 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamţité likvidity by se měl pohybovat kolem 0,2 u firmy působící 

v soukromém sektoru. U municipální firmy je povolena vyšší hodnota, především pokud 

pracujeme s hodnotami, které jsou uváděny na konci roku. Aplikaci okamţité likvidity 

budeme realizovat porovnáváním doporučené hodnoty se skutečně zjištěnými hodnotami, 

které jsou zachyceny v Tab. 3.13 Okamžitá likvidita. 

Tabulka 3.13 Okamţitá likvidita [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Pe 292 270,00 952 108,28 800 345,11 344 668,73 966 143,26 

KZv 614 850,00 850 261,52 1 749 724,47 1 773 236,04 1 506 407,53 

 0,47 1,12 0,45 0,19 0,64 

Zdroj: vlastní 

Pokud vycházíme z předpokladu, ţe u municipální firmy hodnotíme volněji, tak 

povaţujeme hodnotu 0,47 v roce 2006 za pozitivní, zatímco rok následující dosahuje výrazně 

vyšší hodnoty 1,12, v tomto roce tedy okamţitá likvidita municipální firmy poklesla. 

V dalších letech se výsledná hodnota opět pohybuje kolem doporučené hodnoty, jak je patrné 

i z Obr. 3.12 Okamžitá likvidita. Konkrétně okamţitá likvidita v roce 2008 dosahovala 

hodnoty 0,45, v roce 2009 byla hodnota téměř totoţná s doporučenou hodnotou pro firmy ze 

soukromého sektoru, 0,19 a v následujícím roce činila 0,64. 
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Obr. 3.12 Okamţitá likvidita 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity má taktéţ doporučenou hodnotu, která je jedna. Opětovně 

tedy budeme porovnávat hodnoty, které jsme získali aplikací výpočtu a které jsou 

sumarizovány v Tab. 3.14 Pohotová likvidita s hodnotou „1“. Pohotovou likviditu 

povaţujeme za relativně stabilní ukazatel, jak je viditelné i z Obr. 3.13. Výjimkou je rok 

2007, který se vymyká prudkým nárustem ukazatele, coţ je způsobeno navýšením veškerých 

poloţek, jeţ byly pouţity při výpočtu, konkrétně peněţní ekvivalenty, pohledávky a 

krátkodobé závazky. Doporučené hodnoty nikdy přesně nedosáhly, ale pohybují se vţdy 

kolem „1“.  

Tabulka 3.14 Pohotová likvidita [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Pe 292 270,00 952 108,28 800 345,11 344 668,73 966 143,26 

Po 236 210,00 707 276,41 883 338,03 366 145,41 786 670,47 

KZv 614 850,00 850 261,52 1 749 724,47 1 773 236,04 1 506 407,53 

 0,86 1,95 0,96 0,4 1,16 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 3.13 Pohotová likvidita 

 

Zdroj: vlastní 

 

Pracovní kapitál 

Pracovní kapitál vytváří prostor pro manaţery, a jak je patrné z tab. 3.15 v letech 2006 

a 2009 dosahoval záporných hodnot. V těchto letech tedy neměla municipální firma dostatek 

prostředků pro svou běţnou provozní činnost. Propad oběţných aktiv v roce 2009 činil, oproti 

předcházejícímu období o 1 152 003,57 Kč, coţ můţe být způsobeno skutečností, ţe došlo 

k navýšení krátkodobých závazků, zatímco oběţná aktiva rapidně poklesla. Na celkovém 

poklesu hodnoty oběţných aktiv se podílely především změny uskutečněné na účtech 241- 

Běžný účet, kde se peněţní prostředky sníţily o více neţ 458 000 Kč, další velká negativní 

změna se odehrála na účtu 314-Poskytnuté provozní zálohy, které se sníţily o 627 271,12 Kč. 

V roce 2010 se ovšem navrátily do poměru, kdy oběţná aktiva převyšují krátkodobé závazky. 

Pro větší čitelnost výkyvů pracovního kapitálu jsme pouţili Obr. 3.14. 

Tabulka 3.15 Pracovní kapitál [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

OA 528 480,00 1 659 384,69 2 576 006,14 1 447 514,14 1 752 813,73 

KZv 614 850,00 850 261,52 1 749 724,47 1 773 236,04 1 506 407,53 

 -86 370,00 809 123,17 826 281,67 -325 721,90 246 406,20 

Zdroj: vlastní 
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Obr. 3.14 Pracovní kapitál 

 

Zdroj: vlastní 

 

Ukazatele aktivity 

Prostřednictvím ukazatelů aktivity hodnotíme schopnost municipální firmy rychle 

vyuţívat svého majetku. Mezi vybrané aplikované ukazatelé patří obrat kapitálu a míra 

vázanosti fixních aktiv ve výnosech. 

 

Obrat kapitálu 

Obrat kapitálu chceme maximalizovat a vypovídá o tom, kolikrát se vloţený kapitál 

vrátí. Jak je patrné z níţe uvedené Tab. 3.16 Obrat kapitálu a Obr. 3.15 Obrat kapitálu, trend 

ukazatele je rostoucí a proto jej vnímáme velmi pozitivně. Tento vývoj ukazuje na skutečnost, 

ţe výnosy plynoucí z hlavní i doplňkové činnost převyšují vloţený kapitál. 

Tabulka 3.16 Obrat kapitálu [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

V 12 648,42 13 675 865,81 17 017 474,62 19 929 285,08 21 117 766,73 

K 5 728,71 6 184 801,29 7 022 635,63 7 299 902,17 7 156 834,98 

 2,25 2,21 2,42 2,73 2,95 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

-500 000,00

-300 000,00

-100 000,00

100 000,00

300 000,00

500 000,00

700 000,00

900 000,00

2006 2007 2008 2009 2010

Pracovní kapitál



43 
 

Obr. 3.15 Obrat kapitálu 

 

 
 

Zdroj: vlastní 
 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech, je ukazatel u kterého víc neţ kdykoli jindy 

musí být zohledněna specifičnost oboru municipální firmy a s tím související potřeba drţby 

dlouhodobého majetku. V tabulce 3.17 je zachycen vývoj tohoto ukazatele ve sledovaném 

období.  

Tabulka 3.17 Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

FA 2 661 425,00 2 434 439,05 2 470 501,17 2 817 641,02 2 743 197,02 

V 12 648 420,00 13 675 865,81 17 017 474,62 19 929 285,05 21 117 766,73 

 0,21 0,18 0,15 0,14 0,13 

Zdroj: vlastní 

V roce 2006 nabývá ukazatel nejvyšší hodnoty, tuto skutečnost přisuzujeme krátkému 

fungování Technických sluţeb města Příbor, p. o.. V prvopočátcích bylo nutné nakoupit velké 

mnoţství dlouhodobého majetku potřebného k vykonávání nejen hlavní činnosti, ale také 

činnosti doplňkové. Vzhledem k oboru námi vybrané municipální firmy se jedná o vozy 

určené pro svoz komunálního odpadu, úklidové vozy, frézy, radlice, sekací traktory apod. 

Ţivotnost tohoto majetku se prodluţuje především odborným a obezřetným zacházením a 

údrţbou. Hodnota majetku se sniţuje v důsledku rostoucích oprávek k dlouhodobému 

majetku a také proto, ţe obnova majetku se realizuje postupně nikoli nárazově, jak tomu bylo 
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u zaloţení municipální firmy. V čase nám tedy klesá míra fixních aktiv na výnosech. Klesající 

tendence ukazatele je velmi dobře patrná z obr. 3.16 Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech. 

 

Obr. 3.16 Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

 

Zdroj: vlastní 

 

Ukazatele financování 

Míra finanční nezávislosti, míra věřitelského rizika a síla finanční páky, všechny tyto 

ukazatele patří do skupiny ukazatelů financování municipální firmy.  

 

Míra finanční nezávislosti 

U tohoto ukazatele vycházíme z doporučení, ţe by se výsledná hodnota ukazatele míry 

finanční nezávislosti měla pohybovat kolem 70%. V Tab. 3.18 Míra finanční nezávislosti jsou 

zaznamenány jednotlivé výsledné hodnoty ukazatele. 

Tabulka 3.18 Míra finanční nezávislosti [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

VK 5 007 290,00 5 098 001,26 5 149 564,84 5 287 569,24 5 732 800,24 

K 5 841 340,00 6 528 262,78 7 517 008,48 7 082 795,86 7 239 207,77 

 85,72% 78,09% 68,51% 74,65% 79,19% 

Zdroj: vlastní 

V prvním roce zvoleným pro analýzu, je míra finanční nezávislosti velmi vysoká, 

85,72%. V roce následujícím uţ hodnota klesá směrem k doporučené hodnotě. S 68,51% jsme 

v roce 2008 byli nejblíţe z celého sledovaného období doporučenému optimu, povaţujeme 

tedy tento rok spolu s rokem 2009 za nejlepší v rámci hodnocení dle tohoto ukazatele. 
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Poslední rok je charakteristický opět vysokou, téměř osmdesáti procentní mírou finanční 

nezávislosti. Jedno ze základních pravidel financování říká, ţe fixní majetek by měl být kryt 

dlouhodobým kapitálem. Na nedodrţení tohoto pravidla signalizuje přílišně vysoká hodnota 

míry finanční nezávislosti. Veškeré hodnoty jsou zpracovány v Obr. 3.17 Míra finanční 

nezávislosti. 

 

Obr. 3.17 Míra finanční nezávislosti 

 

Zdroj: vlastní 

 

Míra věřitelského rizika 

V rámci tohoto poměrového ukazatele hodnotíme, v jaké míře vyuţívá municipální 

firma cizí úročený kapitál. Výsledné zjištěné hodnoty u míry věřitelského rizika jsou 

prezentovány v Tab. 3.19 uvedené níţe. 

Tabulka 3.19 Míra věřitelského rizika [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Stav 

kapitálu 

834 050,00 1 430 261,52 2 367 443,64 1 795 226,62 1 506 407,53 

Stav cizího 

kapitálu 

5 841 340,00 6 528 262,78 7 517 008,48 7 082 795,86 7 239 207,77 

 7,00% 4,56% 3,18% 3,95% 4,81% 

Zdroj: vlastní 

 Jelikoţ hospodaření municipální firmy je zcela odlišné od firem fungující 

v soukromém sektoru, liší se i v kapitálu, který pouţívají k zajištění chodu společnosti. 
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Municipální firma nepouţívá v našem případě ţádný úročený cizí kapitál, takţe ani neplatí 

nákladové úroky, hospodaří tedy pouze s finančními prostředky, které získá ve formě dotaci 

od zřizovatele. Míra věřitelského rizika byla maximální v roce 2006, kdy byl roven sedmi 

procentům. Obr. 3.18 umístěný níţe umoţňuje lepší viditelnost vývoje tohoto ukazatele. 

 

Obr. 3.18 Míra věřitelského rizika 

 

Zdroj: vlastní 

 

Síla finanční páky 

Výsledky ukazatele jsou v níţe uvedené Tab. 3.20 Síla finanční páky. Vzhledem ke 

specifickým vlastnostem municipální firmy je podíl cizího úročeného kapitálu v hospodaření 

nulový a proto můţeme jednoznačně říci, ţe finanční páka působí pozitivně. 

Tabulka 3.20 Síla finanční páky [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

CK 834 050,00 1 430 261,52 2 367 443,64 1 795 226,62 1 506 407,53 

VK 5 007 290,00 5 098 001,26 5 149 564,84 5 287 569,34 5 732 800,24 

 1,17 1,28 1,46 1,34 1,26 

Zdroj: vlastní 

 Obr. 3.19 Síla finanční páky sumarizuje přehledně dosaţené hodnoty tohoto ukazatele. 

Je patrné, ţe v roce 2008, byla nejvyšší hodnota finanční páky, tuto skutečnost přičítáme 

velké míře dotací na provoz od zřizovatele municipální firmy, které navýšily celkový vlastní 

kapitál. Důvodem navýšení bylo zvýšení cen energií a materiálu, jenţ je potřebný pro hlavní i 

vedlejší činnost. 
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Obr. 3.19 Síla finanční páky 

 

Zdroj: vlastní 

 

Ukazatele produktivity 

U ukazatelů produktivity obecně lze můţeme tvrdit, ţe čím je výsledná hodnota vyšší, 

tím je na tom analyzovaná municipální firma lépe. Pro naše potřeby byl zvolen ukazatel 

produktivity práce měřené pomocí přidané hodnoty, který nám zodpoví kolik jeden 

zaměstnanec/pracovník vytvoří přidané hodnoty. 

 

Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty 

Přidanou hodnotu, která je potřebná pro výpočet produktivity práce, jsme získali 

z výkazu zisku a ztráty, kde jsme sečetli poloţky ř. 32 aţ 42 + 57 a následně tuto sumu sníţili 

o ř. 1 aţ 8, a to obou sloupců, coţ znamená hlavní a vedlejší činnosti. Průměrný počet 

pracovní nalezneme v evidenci pracovníků, jeţ municipální firma vede. Přidaná hodnota a 

průměrný počet pracovníků a samotné výsledky jsou uvedeny v Tab. 2.21. 

Tabulka 3.21 Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

PH 5 494 930,00 7 370 381,55 7 354 566,82 8 781 318,43 12 455 066,60 

øL 30 30 30 31 30 

 183 164,33 Kč 245 679,39 Kč 245 152,23 Kč 283 268,34 Kč 415 168,89 Kč 

Zdroj: vlastní 

Z Obr. 3.20 je patrný rostoucí trend v analyzovaném období. V roce 2006 byla 

produktivita měřená na jednoho zaměstnance municipální firmy pouze 183 164,33 Kč přidané 
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hodnoty, v roce 2007 jiţ dosahovala přidaná hodnota na jednoho pracovníka 245 679,39 Kč. 

V následujícím roce produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty o 527,16 Kč, coţ 

vnímáme za zanedbatelný pokles přidané hodnoty. Přidaná hodnota na jednoho pracovníka 

činila 283 268,34 Kč, v tomto roce bylo 31 zaměstnanců. Rok 2010 byl z hlediska tohoto 

ukazatele velmi dobře hodnocen. V tomto období byly vyšší příspěvky a dotace na provoz 

plynoucí od zřizovatele, coţ se pozitivně promítlo do přidané hodnoty a ta činila na jednoho 

pracovníka 415 168,89 Kč.  

Obr. 3.20 Produktivita práce měřená pomocí přidané hodnoty 

 

Zdroj: vlastní 
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3.2 Syntetické ukazatele  

V této části práce budeme aplikovat syntetické ukazatelé, které jsou pouţívány pro 

komplexní hodnocení situace municipální firmy. Mezi syntetické ukazatele, jeţ budeme 

aplikovat, opět na pětileté období, patří klasifikační model municipální firmy realizující 

hlavní činnost a klasifikační analýzu municipální firmy realizující vedle hlavní i doplňkovou 

činnost. 

 

3.2.1 Model KAMF 

Model je navrţen pro municipální firmy, které realizují pouze hlavní činnost. I kdyţ 

technické sluţby města Příbor realizují vedle hlavní činnosti i vedlejší činnost, pouţijeme 

model KAMF, čímţ zjistíme bonitu municipální firmy, pokud by ukončila vedlejší činnost. 

Pro klasifikační model municipální firmy realizující hlavní činnost, jsme pouţili dílčí 

ukazatele z poměrové analýzy. Pouţitými ukazateli pro model KAMF jsou autarkie na bázi 

výnosů a nákladů (2.4), ukazatel okamžité likvidity (2.9), obrat kapitálu (2.12) a také ukazatel 

produktivity práce (2.18), který bude modifikován. Místo průměrného počtu pracovníků 

pracujeme s osobními náklady. Mezi osobní náklady patří mzdové náklady, zákonné sociální 

pojištění, ostatní sociální pojištění, zákonné sociální náklady a ostatní sociální náklady. 

Výsledky jednotlivých ukazatelů nalezneme v tabulce 3.22 Model KAMF.  

Tabulka 3.22 Hodnoty modelu KAMF 

 2006 2007 2008 2009 2010 

(V/N)*100 96,86% 101,04% 100,01% 98,73% 99,84% 

(FM/KCK)*100 47,54% 111,98% 45,74% 19,44% 64,14% 

(V/øK)*100 193,87% 190,84% 224,41% 225,28% 274,99% 

(PH/ON)*100 112,31% 142,45% 123,79% 115,62% -100,84% 

Zdroj: vlastní 

 Z výsledků, které jsou prezentovány ve výše uvedené tabulce, jsme vycházeli při 

aplikaci modelu KAMF. Jelikoţ jsme si zvolili pro hodnocení municipální firmy pětileté 

období, konkrétně léta 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, budeme sestavovat model pro kaţdý 

jednotlivý rok zvlášť.  

 Výsledné hodnoty poměrových ukazatelů budeme zařazovat do jednotlivých sloupců 

dle hodnoty, kterou nabývají. V kapitole 2.5 Model KAMF je uvedena tabulka 2.2 Stupnice 

hodnocení modelu KAMF, ve které jsou uvedená kritéria, podle kterých budeme toto přiřazení 

do sloupců aplikovat. Tabulka obsahuje v prvním svislém sloupci, jednotlivé poměrové 
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ukazatele, které jsou zapsány vztahem, jeţ jsme pouţili při výpočtu.  V dalších sloupcích 

tabulky tvoří stupnici hodnocení. Stupnice hodnocení má hodnocení velmi dobrý, dobrý, 

střední, špatný a alarmující, tyto stupně mají bodové ohodnocení od jedné do pěti. Součtem 

bodového ohodnocení sloupců, ve kterých jsou zařazeny výsledné hodnoty poměrových 

ukazatelů a vydělením počtu ukazatelů, coţ je 4, zjistíme celkovou klasifikaci bonity 

municipální firmy za dané období. 

 

Tabulka 3.23 Model KAMF rok 2006 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(V/N)*100   >90%   

(FM/KCK)*100 40%<et<60%     

(V/øK)*100   >100%   

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

 

75,2
4

4313



bonityeklasifikaccelková

 

V roce 2006 hodnota bonity municipální firmy dosahovala necelých 3 bodů. Za 

hodnocení pouze hlavní činnosti si municipální firma v tomto roce odnáší střední bonitu. Jak 

je viditelné z Tab. 3.23 Model KAMF rok 2006, nejlepších hodnot v tomto roce dosahoval 

ukazatel okamţité likvidity, přesně 47,54%, který byl ohodnocen jako „velmi dobrý“, naproti 

tomu produktivita práce s hodnotou 112,31% je vyhodnocena jako „špatná“. Jako „středně 

dobré“ nám vyšly oba zbývající poměrové indikátory, tedy ukazatel autarkie na bázi výnosů a 

nákladů a ukazatel obratu kapitálu. 
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Tabulka 3.24 Model KAMF rok 2007 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(V/N)*100 >100%     

(FM/KCK)*100   >60%   

(V/øK)*100   >100%   

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

 

75,2
4

4331



bonityeklasifikaccelková

 

 V roce 2007 dosahuje municipální firma stejné hodnoty celkové klasifikační bonity, 

jako v přecházejícím roce. Změnilo se ovšem hodnocení jednotlivých poměrových ukazatelů, 

coţ je patrné z Tab. 3.24. Zatímco v přecházejícím období autarkie na bázi výnosů a nákladů 

dosahovala pouze hodnocení „dobré“ a nyní „velmi dobré“. Změna byla také u ukazatele 

okamţité likvidity, který z „velmi dobrého“ škálového hodnocení klesl pouze na „dobré“. 

Ukazatelé obratu kapitálu a produktivity práce zůstaly na stupnici hodnocení na stejné úrovni. 

 

Tabulka 3.25 Model KAMF rok 2008 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(V/N)*100  =100%    

(FM/KCK)*100 40%<et<60%     

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

 

25,2
4

4212



bonityeklasifikaccelková
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 Rok 2008, kterému je věnována Tab. 3.25 znamenal konečně zlepšení pro Technické 

sluţby města Příbor, p. o., celková klasifikační bonita hodnocená prostřednictvím modelu 

KAMF je „dobrá“. Autarkie na bázi výnosů a nákladů dosáhla výsledné hodnoty 100,01%, ale 

i přesto tuto 1 setinu jsme ohodnotili jedním bodem, kdy musí být hodnota rovna 100%. 

Velmi dobrého hodnocení dosáhla v tomto roce okamţitá likvidita. Dvěma body a tedy 

„dobré“ hodnocení získal poměrový ukazatel obratu kapitálu. Produktivita práce má i přes 

celkové zlepšení klasifikační bonity „špatné“ hodnocení. 

 

Tabulka 3.26 Model KAMF rok 2009 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(V/N)*100   >90%   

(FM/KCK)*100    <20%  

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

25,3
4

4243



bonityeklasifikaccelková

 

 Po dobrém předcházejícím období přišel pokles bonity municipální firmy o celý jeden 

bod, coţ vnímáme negativně. Tab. 3.26 zobrazuje stupnici hodnocení pro model KAMF. 

Indikátory pouţívanými pro klasifikační model municipální firmy, která realizuje pouze 

hlavní činnost, jeţ se na stupnici hodnocení neposunuly do sloupců s vyšším bodovým 

hodnocením, jsou ukazatele obratu kapitálu s 225,28% a produktivita práce s 115,62%. 

Rapidní propad jsme zaznamenali u okamţité likvidity, která klesla o 26,3% ve srovnání 

s rokem 2008. Autarkie na bázi výnosů a nákladů sice poklesl jen o necelé 2%, přesto sníţil 

své hodnocení pouze na „střední“ z „dobrého“. 
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Tabulka 3.27 Model KAMF rok 2010 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(V/N)*100   >90%   

(FM/KCK)*100   >60%   

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100     <100% 

Zdroj: vlastní 

00,3
4

4233



bonityeklasifikaccelková

 

Posledním hodnoceným obdobím byl rok 2010 a zachycuje jej Tab. 3.27. Jakoţto 

poslední rok měl pro nás největší váhu, protoţe z něj můţeme nejlépe predikovat další vývoj 

Technických sluţeb města Příbor, p. o.. Celková klasifikace bonity se pohybovala ve středu 

stupnice hodnocení, tedy na „střední“ úrovní. Stejného hodnocení dosáhla i autarkie na bázi 

výnosů a nákladů a okamţitá likvidita. Pozitivně celkovou klasifikační bonitu ovlivnil 

indikátor obratu kapitálu. Ovšem produktivita práce, která celé námi sledované období 

spadala do čtvrtého sloupce se propadla pod hodnotu 100%, konkrétně -100,84%, čímţ se 

přesunula do posledního sloupce, který máme v rámci stupnice hodnocení, a proto jej 

označujeme za „alarmující“. Situace je opravdu váţná, protoţe hodnota je velmi hluboko pod 

limitem 100%, dosáhla dokonce záporných hodnot. 

 

3.2.2 Model KAMF* 

Model KAMF* je zaloţen na stejném principu jako model KAMF, ale pracuje 

s větším počtem poměrových ukazatelů. Jak je patrné uţ z názvu modelu KAMF* do 

hodnocení klasifikační bonity municipální firmy se bude promítat i vedlejší činnost, kterou 

municipální firma realizuje v rámci svého fungování v neziskovém sektoru.  

U modelu KAMF* pouţíváme poměrové ukazatele jako u modelu KAMF, ale 

rozšíříme jej ještě o míru pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti (2.8) a 

nákladovou rentabilitou doplňkové činnosti (2.7). 
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Tabulka 3.28 Model KAMF* 

 2006 2007 2008 2009 2010 

(VHČ/NHČ)*100 96,86% 101,04% 100,01% 98,73% 99,84% 

(HVDČ/NDČ)*100 0,35% 7,02% -7,15% 12,44% 19,93% 

(ZiskDČ/ZtrátaHČ)*100 -1,72% 100,91% -5885,16% -59,80% -761,39% 

(FM/KCK)*100 47,54% 111,98% 45,74% 19,44% 64,14% 

(V/øK)*100 193,87% 190,84% 224,41% 225,28% 274,99% 

(PH/ON)*100 112,31% 142,45% 123,79% 115,62% -100,84% 

Zdroj: vlastní 

 Veškeré výsledky hodnotících indikátorů v jednotlivých letech jsou uvedeny 

v kapitole 2.5 v tabulce 2.3. Postup pro výpočet je totoţný s postupem u modelu KAMF. 

Rozdílný je akorát jmenovatel, odvozuje se od počtu pouţitých poměrových ukazatelů, 

kterých je u tohoto modelu šest. 

 

Tabulka 3.29 Model KAMF* 2006 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(VHČ/NHČ)*100   >90%   

(HVDČ/NDČ)*100    <5%  

(ZiskDČ/ZtrátaHČ)*100     <80% 

(FM/KCK)*100 40%<et<60%     

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

17,3
6

421543



výsledekcelkový

 

 V prvním roce máme zastoupené veškeré stupně hodnocení, jak je patrné z Tab. 3.29 

které jsou zachyceny dle klasifikační analýza municipální firmy realizující, jak  hlavní tak i 

vedlejší činnost. Seřadíme–li ukazatelé sestupně od nejlépe hodnocených, jeţ jsme realizovali, 

získáme následující pořadí: pohotová likvidita s 47,54%, obrat vlastního kapitálu 224,71%, 

autarkie na bázi výnosů a nákladů, nákladová rentabilita se pohybující se pod hranicí 5% a 
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produktivita práce, míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

nabývající záporných hodnot.  

 

Tabulka 3.30 Model KAMF*2007 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(VHČ/NHČ)*100 >100%     

(HVDČ/NDČ)*100    <5%  

(ZiskDČ/ZtrátaHČ)*100 >100%     

(FM/KCK)*100   >60%   

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

50,2
6

423141



výsledekcelkový  

 Rok 2007 dopadl s celkovým výsledkem 2,5 nejlépe ze všech analyzovaných období. 

U autarkie na bázi výnosů a nákladů a míry pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem 

z doplňkové činnosti se objevilo hodnocení „velmi dobré“. Obrat kapitálu je stabilní a i 

v tomto roce se pohybuje nad hranicí 200%, která je stanovena pro druhý stupeň hodnocení. 

Posun z prvního sloupce do třetího zaznamenal indikátor okamţité likvidity. Nákladová 

rentabilita společně s ukazatelem produktivity práce spadaly do čtvrtého sloupce z Tab. 3.30, 

čímţ byly označeny jako „špatné“, v této situaci by municipální firma měla podniknout 

patřičná opatření, aby nedocházelo ke zhoršení jiţ tak napjaté situace. Pozitivní jev byl, ţe ani 

jeden indikátor nenabýval takových hodnot, na základě kterých bychom byli nuceni jej 

označit za alarmující. 
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Tabulka 3.31 Model KAMF* 2008 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(VHČ/NHČ)*100  =100%    

(HVDČ/NDČ)*100 
    

záporná 

hodnota 

(ZiskDČ/ZtrátaHČ)*100     <80% 

(FM/KCK)*100 40%<et<60%     

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

17,3
6

421552



výsledekcelkový  

 Celkový výsledek dosaţený v roce 2008 byl 3,17, coţ znamená oproti minulému 

období zhoršení situace municipální firmy o 0,67 bodů. Ukazatel okamţité likvidity se 

45,74% se posunul opět do prvního sloupce, jak tomu bylo v prvním sledovaném období. 

Negativní posun na stupnici hodnocení proběhl u indikátoru autarkie na bázi výnosů a 

nákladů, jenţ byl ohodnocen dvěma body stejně jako obrat kapitálu. Produktivita práce se 

opět pohybuje s 123,79% nad stoprocentní hranicí, čímţ byla opětovně ohodnocena čtyřmi 

body. Zjištění, ţe byly dva indikátory za šesti označeny za „alarmující“, konkrétně nákladová 

rentabilita a míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, bylo 

překvapující o to víc, ţe právě míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové 

činnosti byla roce 2007 označena za „velmi dobrý“ indikátor. Výsledky modelu KAMF* za 

rok 2008 jsou prezentovány v Tab. 3.31 nacházející se výše. 
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Tabulka 3.32 Model KAMF* 2009 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(VHČ/NHČ)*100   >90%   

(HVDČ/NDČ)*100   >5%   

(ZiskDČ/ZtrátaHČ)*100     <80% 

(FM/KCK)*100    <20%  

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100    >100%  

Zdroj: vlastní 

50,3
6

424533



výsledekcelkový  

 Další období znamenal pro municipální firmu horší celkový výsledek, neţ 

předcházející rok. V roce 2009 se pohybovaly Technické sluţby města Příbor, p. o. mezi 

„středním“ a „špatným“ stupněm hodnocení, coţ se jeví jako neúnosný trend pro budoucí 

činnost. Kaţdopádně z Tab. 3.32 můţeme vidět, ţe „alarmující“ zůstává nadále oproti roku 

2008 uţ jen jeden ukazatel a to míra pokrytí ztráty z hlavní činnost ziskem z doplňkové 

činnosti. Nákladová rentabilita poskočila z bodového ohodnocení pět na tři body a v tomto 

roce dosahovala 12,44%. Jako „špatné“ byly označeny indikátory produktivity práce a 

okamţitá likvidita. Autarkie na bázi výnosů a nákladů dosahovala 98,73% a proto byla 

zařazena v rámci stupnice hodnocení do třetího sloupce. Indikátor obratu zůstal i v tomto roce 

nezměněně ohodnocen jako „dobrý“. Celkový výsledek tedy činil pro municipální firmu 3,5 

bodů. 
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Tabulka 3.33 Model KAMF* 2010 

Stupnice hodnocení 

Ukazatel 

1 

velmi dobrý 

2 

dobrý 

3 

střední 

4 

špatný 

5 

alarmující 

Škály 

(VHČ/NHČ)*100   >90%   

(HVDČ/NDČ)*100   >5%   

(ZiskDČ/ZtrátaHČ)*100     <80% 

(FM/KCK)*100   >60%   

(V/øK)*100  >200%    

(PH/ON)*100     <100% 

Zdroj: vlastní 

50,3
6

523533



výsledekcelkový  

Po aplikaci arytmického průměru jsme došli ke stejnému celkovému výsledku, jako 

v roce 2009, tedy 3,5 bodů. Znepokojení podněcuje, ţe došlo opakovaně k situaci, kdy jsou 

dva indikátory označeny za alarmující. Jedná se opětovně o míru pokrytí ztráty z hlavní 

činnost ziskem z doplňkové činnosti a produktivitu práce. U ukazatele produktivity práce 

došlo k rapidnímu aţ neuvěřitelnému poklesu ze 115,62% na -100,84%, který souvisí 

s propadem přidané hodnoty, jenţ v tomto roce nabývá záporných hodnot. Mezi stabilní 

indikátory, u kterých nedošlo v porovnání s předchozím obdobím k posunu, patřily autarkie 

na bázi výnosů a nákladů a obrat kapitálu, u něhoţ dokonce nedošlo k výkyvu v rámci 

stupnice hodnocení a v roce 2010 u něj byla zjištěna hodnota 295,07%. Ukazatel nákladové 

rentability se zvýšením výsledné hodnoty o necelých 7,5% zaznamenal posun a byl 

ohodnocen dvěma body. Se 64,14% byl indikátor okamţité likvidity přesunut do sloupce 

s tříbodovým hodnocením. Posuny a přiřazení jednotlivých indikátoru pouţívaných při 

aplikaci modelu KAMF* jsou sumarizovány v Tab. 3.33. 
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4 Zhodnocení výkonnosti 

Technické sluţby města Příbor, p. o., realizují vedle své hlavní činnosti, která zahrnuje 

správu movitého a nemovitého majetku také vedlejší, neboli doplňkovou činnost, jeţ zahrnuje 

nakládání s odpady, nákladní dopravu, obchodní činnost a sadové úpravy. Vzhledem k této 

skutečnosti, bylo nutné zprvu pohlédnout na výkonnost jednotlivých činností odděleně a aţ 

posléze na jejich prolínání. Proto byly i hospodářské výsledky, kterých bylo dosaţeno ve 

sledovaném období odděleny. 

Tabulka 4.34 Přehled výsledků hospodaření z hlavní a vedlejší činnosti [Kč] 

 2006 2007 2008 2009 2010 

VHHČ -355 810 121 780,78 1 645,51 -239 494,86 -31 364,47 

VHDČ 6 130 122 890,47 -96 840,93 143 229,9 288 807,15 

VH -349 680 

 

244 671 -95 195 -96 195 257 443 

Zdroj: vlastní  

 Pokud se podíváme na Tab. 4.34, je z ní čitelné, ţe lepších hospodářských výsledků, 

sledujeme-li oddělně výsledky hospodaření plynoucí z hlavní činnosti a výsledek hospodaření 

z vedlejší činnosti, je dosahováno v rámci doplňkové činnosti. V rámci vedlejší činnosti byl 

pouze jedenkrát za sledované období záporný hospodářský výsledek a to v roce 2008, zatímco 

u hlavní činnosti záporných výsledek hospodaření nabýval hned ve třech letech a to v roce 

2006, 2009 a 2010. 

  

 Modely KAMF a KAMF* svou povahou umoţňují vzájemné porovnání. Po realizaci 

modelu KAMF jsme získali celkovou bonitu municipální firmy ovšem za předpokladu, ţe by 

realizovala pouze hlavní činnost. Model KAMF* počítá s tím, ţe je uskutečňována vedle 

hlavní i doplňková činnost, s přihlédnutím k této skutečnosti je zřejmé, ţe tento syntetický 

ukazatel je totoţný s realitou, protoţe námi vybraná firma realizuje obě zmiňované činnosti. 

Tab. 4.35 uvedená níţe sumarizuje dosaţené výsledky u obou modelů. 

 

Klasifikační model municipální firmy realizující pouze hlavní činnost v prvním roce 

dosahuje 2,75 bodů tedy průměrné bonity, stejně tak i následující rok, kdy je výsledná 

hodnota totoţná a tím i dosaţena bonita. V roce 2008 došlo k pozitivní změně a celková 

bonita municipální firmy se rovnala 2,25, ve slovním vyjádření je bonita „dobrá“, coţ 

znamená, ţe bonita Technických sluţeb města Příbor, p. o., je nadprůměrná. Následující rok, 
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tj. 2009, byl z hlediska tohoto modelu nejhorším z celého sledovaného období s celkovou 

bonitou 3,25. I přes tento výsledek stále patří Technické sluţby města Příbor, p. o. z hlediska 

hodnocení mezi průměrně bonitní. Rok 2009 byl pro model KAMF opět na střední hodnotě 

bonity a to přesně na hodnotě 3,00 bodů. 

 Z hlediska klasifikačního modelu municipální firmy realizující pouze hlavní činnost je 

celková bonita za analyzované období rovna 2,28 coţ znamená, ţe je opětovně nadprůměrná 

bonita. K tomuto výsledku jsme došli součtem výsledků KAMF v jednotlivých letech a 

vyděleno počtem období, čili 5. 

 

Tabulka 4.35 Přehled výsledků modelů KAMF a KAMF* 

 2006 2007 2008 2009 2010 

KAMF 2,75 

„střední“ 

2,75 

„střední“ 

2,25 

„dobrý“ 

3,25 

„střední“ 

3,00 

„střední“ 

KAMF* 3,17 

„střední“ 

2,50 

„dobrý“/ 

„střední“ 

3,17 

„střední“ 

3,50 

„střední“/ 

„špatný“ 

3,50 

„střední“/ 

„špatný“ 

Zdroj: vlastní 

 Model KAMF* je klasifikační analýza municipální firmy realizující vedle hlavní i 

doplňkovou činnost, vzhledem ke skutečnosti, ţe hospodářský výsledek byl u doplňkové 

činnosti záporný pouze v roce 2008, je předpoklad, ţe výsledné hodnoty u tohoto modelu 

budou pro municipální firmu příznivější neţ u modelu KAMF. 

 Celková hodnota v roce 2006 činí 3,17, coţ znamená průměrnou bonitu. Rok 2007 

dosahuje hodnoty 2,5, čímţ jsme se dostali do situace, ţe je pouze na nás, zda tento rok 

označíme jako průměrně či nadprůměrně bonitní. V následujícím roce nabývala hodnota 

bonity průměrných hodnot. Poslední dvě nabývají stejné hodnoty, přesně 3,5, která je na 

rozhraní mezi průměrnou a špatnou, neboli podprůměrnou hodnotu bonity. Proto počkáme 

s hodnocením bonity aţ na výsledek váţeného průměru. 

 Po uskutečnění váţeného průměru jsme došli k závěru, ţe celková výsledná hodnota 

pro model, kdy pracujeme se skutečností, ţe municipální firma realizuje hlavní i doplňkovou 

činnosti, činí 3,17. Z celkové hodnoty tedy vyplývá, ţe z hlediska klasifikační analýzy 

municipální firmy realizující vedle hlavní i doplňkovou činnost je bonita průměrná čili dobrá.  

 

 Po realizaci obou modelu jsme došli k závěru, ţe z hlediska bonity je na tom 

municipální firma, lépe pokud uskutečňuje pouze hlavní činnost. Vzhledem ke krátké 
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působnosti této municipální firmy počítáme, ţe nám neustále porostou výnosy z realizované 

doplňkové činnosti. Tento trend je patrný i z Tab. 4.34, kdy výsledek hospodaření z vedlejší 

činnosti dosahuje stále lepších výsledků. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je pro 

Technické sluţby města Příbor, p. o., velmi vhodné pokračovat v doplňkové činnosti, jelikoţ 

je moţné z výnosů plynoucích z vedlejší činnosti krýt deficit, který vzniká při uskutečňování 

hlavní činnosti.   

Po komplexní analýze Technických sluţeb města Příbor, p. o., bychom chtěli apelovat 

na zřizovatele, tedy město Příbor, které poskytuje příspěvky a dotace na provoz, aby se 

podívala podrobně na vývoj výsledků hospodaření a příčiny vzniku ztrát z hlavní činnosti. 

Z našich poznatků vyplývá, ţe vzniku ztrát v období 2006 – 2010 výrazně přispívá právě 

nestabilní výše příspěvků a dotaci na provoz. Jakmile firma dosáhne kladné výše 

hospodářského výsledku z hlavní činnosti, dojde k omezení prostředků pro municipální firmu. 

Zisk, který je generován doplňkovou činností můţe být pouţit ke krytí ztráty z hlavní 

činnosti, a proto vyzýváme k rozšíření spektra sluţeb, které budou provozovány jakoţto 

vedlejší činnost. S tímto rozšířením sluţeb souvisí i vynaloţení nemalých finančních 

prostředků na zakoupení dlouhodobého hmotného majetku, ale věříme, ţe tyto investice by 

měly návratnost a taktéţ by přispěly k větší spokojeností občanů.  

Zvýšený poţadavek na pracovní sílu by se z části dal pokrýt studenty zahradnických 

oborů, (jmenujme Střední zahradnickou školu Ostrava, p. o.), kde studenti absolvují v rámci 

studia povinně praktické vyučování. Studenti by tedy měli moţnost aplikovat své teoretické 

znalosti v praxi a Technické sluţby města Příbor, p. o., by získali pracovníky, jeţ nebudou v 

jiţ tak napjatému rozpočtu zvyšovat mzdové náklady. Jednalo by se o práce, které nejsou tak 

kvalifikovaně náročné. Dlouhodobá spolupráce by tedy přinesla spokojenost obou 

zúčastněných stran. 
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5 Závěr 

 

Diplomová práce je zaměřena na veřejný sektor, do nějţ patří také specifická 

problematika municipálních firem, které jsou zřizovány územními samosprávnými celky.  

Cílem diplomové práce je analýza výkonnosti společnosti Technické sluţby města Příbor, p. 

o.. 

Druhá kapitola práce je věnována popisu specifik a problematiky související 

s financováním veřejného sektoru. U metod, jeţ jsou pouţity v další části práce, je uvedena 

jejich základní charakteristika a princip výpočtu včetně vztahů, které byly následně 

aplikovány při výpočtech. Uvedeny jsou taktéţ syntetické modely, prostřednictvím nich je 

municipální firma komplexně zhodnocena. 

V třetí kapitole je provedena horizontální a vertikální analýza a vypočteny vybrané 

poměrové ukazatelé, které jsou vţdy zpracovány do tabulky s dílčími hodnotami potřebnými 

pro výpočet a s výslednou hodnotou, komentářem a také grafickým zpracováním situace. 

Syntetické modely KAMF a KAMF* jsou aplikovány pro kaţdý rok ze sledovaného období. 

Ve čtvrté kapitole jsou zhodnoceny dosavadní výsledky, kterých municipální firma 

dosáhla. Následně jsou sumarizovány výsledky v jednotlivých letech u obou syntetických 

modelů KAMF a KAMF*. Za celé období je municipální firma hodnocena dle modelu KAMF 

jako nadprůměrná, celková bonita činí 2,28. Jelikoţ námi hodnocena firma realizuje i 

doplňkovou činnost je pouţit i model KAMF*, který hodnotí municipální firmu jako 

průměrně bonitní, výsledná hodnota je rovna 3,17. I přes tento pokles doporučujeme firmě 

neopouštět od doplňkové činnosti, neboť jak jiţ bylo zmíněno, je moţné ze zisku doplňkové 

činnosti krýt ztrátu z hlavní činnosti. 

Pokud město Příbor nemá finanční prostředky, aby poskytovalo dostatek finančních 

prostředků na provoz a obnovu zařízení, s čímţ souvisí i nábor nových pracovníků a jejich 

školení, uvaţovali bychom o změně právní formy.  
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