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ANOTACE 

Cílem práce je ekonomicky zhodnotit výhodnost, či naopak nevýhodnost 

rozpočtové organizace města, společnosti s ručením omezeným se soukromým 

kapitálem a společnosti s ručením omezeným s kapitálem města. Dále pak 

navrhnout moţný další vývoj a rozvoj společnosti.  

V první polovině práce se seznámíme s historickým vývojem porovnávané 

komunální společnosti, jejími základními procesy a účastníky a přímým 

politickým vlivem na její fungování.  

Ve druhé části se seznámíme s ekonomickým vývojem této společnosti od 

roku 1999 aţ po rok 2009.  

Klíčová slova:  TSL, hospodaření společnosti, rozpočtová organizace,  

   společnost s ručením omezeným. 

 

ANNOTATION 

Aim of work is economically valorize expediency or whereas inexpedience 

of budget city organization, Limited Company with privacy capital of the city. 

Then propose possible other development and development of company.  

We meet with the historical evolution compared to communal company, its 

basic processes and participants and direct political clout at its functioning in the 

firts half of the work. 

Then we have met with the economic development of this company since 

1999 until 2009 in the second half of the work. 

Keywords:  TSL, economy of the company, budget organiazation, 

Limited Company
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

aj   - a jiné 

č.p.   - číslo popisné 

ČSSD  -  Česká strana sociálně demokratická 

ČSÚ  -  Český statistický úřad 

EU    - Evropská unie 

FS   - Fond soudrţnosti 

HV   -  Hospodářský výsledek 

ISO   - International Organization for Standardization (Mezinárodní  

   organizace pro normalizaci) 

KSČM  -  Komunistická strana Čech a Moravy 

m²   -  metr (y) čtvereční 

MěÚ  -  Městský úřad 

MŢP ČR -  Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

ODS   -  Občanská demokratická strana 

resp.   -  respektive 

RM   -  Rada města 

SN   -  Sdruţení nezávislých 

SNK   -  Sdruţení nezávislých kandidátů 

SNK ED  -  Sdruţení nezávislých kandidátů Evropští demokraté 

SOS   -  Strana pro otevřenou společnost 

spol. s r.o. -  společnost s ručením omezeným 

s.r.o.  - společnost s ručením omezeným 

str.   -  strana (y) 

SZ   -  Strana zelených 

TSL  -  Technické sluţby Litvínov s.r.o. 

TSmL  -  TECHNICKÉ SLUŢBY MĚSTA LITVÍNOVA 

tzn.  -  to znamená 

tzv.  -  tak zvaný 

ÚOHOS -  Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe 

VV   -  Věci veřejné 

ZM   -  Zastupitelstvo města 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Mezi základní poţadavky kaţdého občana, které má směrem ke své obci, 

patří čisté město. Kaţdý si přeje, kdyţ ráno vyjde z domu, aby byly odvezené 

odpadky, posekaná tráva, v zimě odklizené chodníky a silnice od sněhu aj. To 

vede municipality k hledání různých řešení za účelem maximálního sníţení 

vydaných prostředků z veřejného rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska sniţování 

cen v komunální sféře můţe znamenat likvidaci vlastních dceřiných společností, 

které jsou na veřejných rozpočtech existenčně závislé, případně potřebu 

privatizace stávajících rozpočtových organizací města. 

Obce na svém území byly a i nadále jsou odpovědny mimo jiné za 

zajišťování čistoty obce, správy veřejné zeleně, veřejného osvětlení, místních 

komunikací, shromaţďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadné 

zpracování, vyuţití nebo zneškodnění, dále pak za správu pohřebišť a dalších 

zařízení spravovaných obcí. Z politického hlediska se jedná o zajišťování 

veřejných sluţeb komunálního charakteru, kde zcela nebo významně převládá 

veřejný zájem. 

V druhé polovině minulého století byly po reorganizaci okresů zaloţeny 

ve všech městech a obcích tzv. Podniky komunálních sluţeb, nebo také 

Podniky pro sluţby obyvatelstvu. Takovéto podniky zajišťovaly kompletní letní a 

zimní údrţbu veřejných prostranství a dále také investiční projekty drobného 

charakteru.  

Z výše uvedených důvodů si také město Litvínov dne 1. 7. 1960 zřídilo 

organizaci VEŘEJNÉ SLUŢBY MĚSTA LITVÍNOVA, později se ustálil název 

TECHNICKÉ SLUŢBY MĚSTA LITVÍNOVA (dále jen TSmL), která byla 

rozpočtovou organizací města. Činnost této organizace byla od svého počátku 

spojena s tvorbou a udrţováním úrovně ţivotního prostředí ve městě Litvínov. 

Následně organizaci TSmL přibývaly činnosti, bylo dostavěno venkovní 

koupaliště, vystavěn nový hřbitov, rozšiřována sídliště vč. dětských hřišť, 

proběhla celková dostavba kompletní infrastruktury města, chodníků, veřejného 

osvětlení aj.  

S nástupem moţnosti podnikání společnosti TSmL postupně ubýval 

okruh vykonávaných činností. Vydávané veřejné prostředky byly v „zájmu   
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města“ více přerozdělovány směrem k soukromému sektoru a podíl 

organizace TSmL na udrţování čistoty ve městě se značně zredukoval.  

Tak jako veřejné finance prošla i společnost TSmL transformacemi. 

Z původně rozpočtové organizace byla zaloţena obchodní společnost (s.r.o.) 

stoprocentně vlastněná a ovládaná městem Litvínov, s obchodním označením 

Technické sluţby Litvínov s.r.o. (dále jiţ jen TSL). Po pěti letech činnosti 

obchodní společnosti TSL byla tato na dva roky zprivatizována soukromou 

firmou. Ke zpětnému odkupu 100% obchodního podílu městem Litvínov bylo 

přistoupeno na základě nespokojenosti politického vedení města s plněním 

zadávaných veřejných zakázek. Změna zákona o obcích jiţ také umoţnila 

uzavírat dlouhodobé smlouvy s vlastními dceřinými společnostmi bez 

výběrových řízení. Přes všechny tyto změny zůstává i nadále společnost 

Technické sluţby Litvínov ve městě nezanedbatelným zaměstnavatelem. 

V roce 2009 společnost zaměstnávala v průměru 66 pracovníků. 

Cílem mé bakalářské práce je ekonomicky zhodnotit výhody či nevýhody 

rozpočtové organizace města, společnosti s ručením omezeným se soukromým 

kapitálem a společnosti s ručením omezeným s kapitálem města vč. návrhu 

dalšího vývoje a rozvoje společnosti v konkurenčním prostředí dnešní trţní 

ekonomiky. Hodnocení je provedeno na konkrétní společnosti v konkurenčním 

prostředí mosteckého regionu (dříve okresu Most). Nezanedbatelným, i kdyţ 

velmi těţce uchopitelným faktorem je politická situace ve městě, protoţe to má 

na budoucí vývoj, rozvoj a směr společnosti jako zadavatel prací či majoritní 

vlastník největší vliv. 

Návrh ozdravného plánu společnosti TSL je postaven na zapojení 

vlastních zdrojů majitele společnosti, minimalizaci případných dalších rizik, 

návrhu moţného financování investic do strojního vybavení společnosti a 

většího zainteresování zaměstnanců společnosti do řídicího procesu. 

Výsledkem by měla být zdravá komunální společnost, coţ ukáţe aţ 

implementace daných projektů do praxe. 
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2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

Následující kapitoly popisují historii společnosti TSL od jejího zaloţení 

v roce 1960 do roku 2009. 

Historie společnosti do roku 2000 je popsána tak, jak jí zachytili místní 

kronikáři ve svých kronikách. Bohuţel, v kronikách města Litvínova není mnoho 

zmínek o společnosti TSL nebo jejím předchůdci. Vzhledem k politické situaci v 

celém Československu se zájem kronikářů ubíral jiným směrem.  

S rozvojem informačních technologií se společnost TSL od roku 2000 dá 

jiţ velmi lehce vystopovat. To dokládám úplným výpisem z Obchodního 

rejstříku, který je součástí bakalářské práce jako příloha č. 1. 

2.1 Historie společnosti v letech 1960 – 2000 

Vznik organizace, jejíţ náplň činností je zajišťována v současné době 

společností TSL, historicky spadá do roku 1960, kdy byla rozhodnutím 

Městského národního výboru v Litvínově v měsíci červenci zaloţena rozpočtová 

organizace města – VEŘEJNÉ SLUŢBY MĚSTA LITVÍNOVA. O jejím zaměření 

svědčí jiţ její název. Organizace dostala svoji vlastní novou provozovnu na 

adrese Litvínov, Ţiţkova č. p. 658. 

Usnesením rady městského národního výboru bylo stanoveno, ţe 

Veřejné sluţby města Litvínova budou zajišťovat tyto činnosti: 

 opravy místních komunikací; 

 čištění města; 

 provoz psího útulku; 

 veřejné osvětlení; 

 údrţbu veřejné zeleně; 

 zahradnické sluţby; 

 zimní údrţbu; 

 provoz veřejných WC; 

 odvoz a likvidaci komunálního odpadu; 

 správu majetku (dětská hřiště, lavičky, zastávky, kašny a 

vodotrysky aj.). 
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K výše uvedeným činnostem byla později přidána: 

 v roce 1962 správa a provozování veřejných koupališť; 

 v roce 1964 správa městského hřbitova, vč. pohřební sluţby. 

V květnu roku 1965 byla společnost na zasedání Městského národního 

výboru v Litvínově přejmenována na Technické sluţby města Litvínova (TSmL).     

V porovnávaných letech 1999 a 2000 měla společnost TSL 121 a 125 

zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Z uvedeného počtu bylo 19 pracovníků 

včetně ředitele společnosti technicko-hospodářských, ostatní pak výrobní. 

Aţ do 22. 11. 2000 TSmL hospodařily jako rozpočtová organizace města. 

O zaloţení obchodní společnosti rozhodlo v souladu se zákonem o obcích 

zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. 11. 2000 usnesením č. 518/26. 

Notářkou JUDr. Jaroslavou Malou byl sepsán notářský zápis č. j. NZ 378/2000 

ze dne 24. 11. 2000. Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku u 

Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 11. 12. 2000, kde je vedena v oddílu C, 

vloţka 17505 [1]. 

K této změně zastupitelé přistoupili z důvodu nové právní úpravy zákona 

o obcích. O této skutečnosti vedení města informovalo občany v denním tisku 

„Deníky BOHEMIA – MOSTECKO“ dne 27. 11. 2000, výtisk je součástí 

bakalářské práce jako příloha č. 2. 

2.2 Historie společnosti v letech 2001 - 2009 

Od 11. 12. 2000 do 28. 8. 2005 společnost Technické sluţby Litvínov 

s.r.o. hospodaří v reţimu obchodní společnosti, viz výše. Sto procent 

obchodního podílu společnosti vlastní město Litvínov.  

                                            
1
 Obchodní rejstřík a sbírka listin, Ministerstvo spravedlnosti České republiky [online]. Sbírka 

listin. Zakladatelská listina a stanovy společnosti [cit. 2011-01-02]. Dostupné na WWW:< 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hle

dani.@typ=subjekt&hledani.podminka.subjekt=Technick%E9+slu%9Eby+Litv%EDnov&hledani.

podminka.ico=&hledani.podminka.obec=&hledani.podminka.spisZnacka.oddil=&hledani.podmin

ka.spisZnacka.vlozka=&hledani.podminka.spisZnacka.soud=0&hledani.format.pocet_polozek=5

0&hledani.format.trideni=netridit&hledani.format.typHledani=x*&hledani.format.obchodniJmeno

=platne&hledani.podminka.pravniForma=-1&hledani.podminka.ulice=>.  

 

http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=22285
http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=22285
http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=22285
http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=22285
http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=22285
http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=22285
http://www.kdu.cz/default.asp?page=311&idr=135&IDCl=22285


Věra Korfová: Ekonomické zhodnocení přeměny právní formy spol. 

  2011   5 

 

Počet členů statutárního orgánu, počet zaměstnanců a přehled 

základního kapitálu od roku 2001 do roku 2009 je uveden v tabulce 1 - 3. 

Tabulka 1 – Sloţení statutárního orgánu, zaměstnanců a přehled základního kapitálu od roku 

2001 do 08 / 2005. 

 2001 2002 2003 2004 do 8 / 2005 

Počet jednatelů 2 2 2 2 2 

Počet členů dozorčí rady 5 5 5 5 5 

Počet zaměstnanců 131 100 55 56 55 

Základní kapitál [Kč] 3 053 000 3 053 000 12 939 000 12 939 000 12 939 000 

Pramen [Historické a vnitropodnikové dokumenty společnosti, účetní doklady společnosti] 

V období od 29. 8. 2005 do 16. 8. 2007 byly majetkoprávní vztahy ve 

společnosti upraveny. Dle smlouvy o převodu obchodního podílu, příloha č. 3 

bakalářské práce, bylo převedeno 100 % obchodního podílu na společnost 

TEPO, spol. s r.o., Chudeřínská 57, Litvínov 3. Obchodní jméno společnosti 

zůstává zachováno v původním znění.  

Tabulka 2 – Sloţení statutárního orgánu, zaměstnanců a přehled základního kapitálu od 09 / 

2005 do 10 / 2007. 

 od 9 / 2005 2006 do 10 / 2007 

Počet jednatelů 2 2 2 

Počet členů dozorčí rady 0 0 0 

Počet zaměstnanců 42 39 41 

Základní kapitál [Kč] 12 939 000 12 939 000 12 939 000 

Pramen [Historické a vnitropodnikové dokumenty společnosti, účetní doklady společnosti] 

Tato skutečnost se pro město Litvínov ukázala jako velmi nevýhodná. 

Zájemci o zakázky prováděné pro město Litvínov museli absolvovat výběrové 

řízení, na kaţdou jednotlivou zakázku město vyhlašovalo veřejnou soutěţ. 

Uchazeči se většinou odvolávali k ÚOHOS, a potřebné práce tak nebyly 

v dostatečné míře a včas vykonávány. 

Město Litvínov proto přistoupilo k tomu, ţe od soukromé společnosti 

TEPO, spol. s r.o. odkoupilo zpět dne 17. 8. 2007 sto procent obchodního 

podílu ve společnosti Technické sluţby Litvínov s.r.o., a to na základě smlouvy 

o převodu obchodního podílu, která je přílohou č. 4 bakalářské práce. 



Věra Korfová: Ekonomické zhodnocení přeměny právní formy spol. 

  2011   6 

 

V této době se také změnil zákon o obcích, a města tak jiţ mohla svým 

dceřiným společnostem zadávat práci bez výběrových řízení na základě 

dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů. 

Tabulka 3 – Sloţení statutárního orgánu, zaměstnanců a přehled základního kapitálu od 11 / 

2007 do roku 2009. 

 od 11 / 2007 2008 2009 

Počet jednatelů 2 2 2 

Počet členů dozorčí rady 3 3 3 

Počet zaměstnanců 43 46 66 

Základní kapitál [Kč] 12 939 000 12 939 000 4 487 000 

Pramen [Historické a vnitropodnikové dokumenty společnosti, účetní doklady společnosti] 

Současnou náplní práce společnosti je:  

 údrţba veřejné zeleně (údrţba 10 ha travnatých ploch, údrţba 

dendrologického bohatství města, tvorba nových okrasných 

záhonů);  

 provoz květinové sluţby a vazárny;  

 čištění města;  

 zimní údrţba (zajištění čistoty, sjízdnosti a schůdnosti 501 392 km 

silnic a 167 136 km chodníků); 

 výměna a údrţba svislého i vodorovného dopravního značení; 

 provoz veřejného WC; 

 čištění česel potoků; 

 zajišťování součinnosti při akcích města (slavnosti); 

 správa majetku (dětská hřiště, lavičky, zastávky MHD, odpadkové 

koše, vč. košů na psí exkrementy, kašny a vodotrysky aj.); 

 správa městského trhoviště; 

 správa městského hřbitova.  

Organizace je vlastněná a řízená městem Litvínov a jako taková klade 

maximální důraz na spokojenost obyvatel města Litvínova a jeho přilehlých 

lokalit. 

V roce 2006 získala společnost certifikáty ISO 9001 a 14001. Při auditu 

v březnu roku 2009 Technické sluţby Litvínov s.r.o. certifikaci  ISO 9001:2001 a 

14001:2005 obhájily. 
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3 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ MINULÉHO VÝVOJE 

SPOLEČNOSTI 

„Absence inovací je nejčastější ze všech příčin úpadku existujících 

organizací. Neznalost zásad managementu je nejčastější ze všech příčin 

neúspěchu nových projektů. Komu je management odpovědný? A za co je 

odpovědný? Na čem jsou zaloţena jeho moc a co mu dává legitimitu? To 

nejsou otázky podnikatelského ani ekonomického charakteru, jsou to otázky 

politické. Přitom však právě ony leţí u kořene nejváţnějšího útoku, jaký byl kdy 

proti managementu za celou dobu jeho existence veden, útoku mnohem 

nebezpečnějšího, neţ byl ten, který proti němu vedli marxisté nebo odbory: 

útoku v podobě nepřátelského ovládnutí.“ [2] 

 Ne úplně od věci jsem začala tímto úvodem. Politika a politická situace 

ovládá a někdy také neúměrně zasahuje do chodu, fungování a směru 

společností svázaných s komunální sférou. 

Popíšu politickou situaci ve městě Litvínov v důleţitých letech 2000 aţ 

2010 a její přímý dopad na společnost Technické sluţby Litvínov s.r.o.  

V tabulkách 4 - 6 jsou uvedeny výsledky hlasování voleb do obecního 

zastupitelstva v Litvínově v letech 1998 aţ 2006. V popisu je vţdy sloţení 

povolební koalice [3]. 

V letech 1999 aţ 2000 společnost TSL fungovala jako rozpočtová 

organizace města Litvínova. Zadávání prací podléhalo rozhodnutí RM a ZM. 

 Od roku 2001 společnost TSL vykonává své činnosti jako společnost 

s ručením omezeným.  

V období od měsíce ledna roku 2001 aţ měsíce srpna roku 2005 je 

jediným společníkem město Litvínov. Zadávání zakázek bylo vţdy do  

dvou milionů Kč. 

Od měsíce září roku 2005 do měsíce srpna roku 2007 byla v TSL 

jediným společníkem soukromá společnost. O zakázky se veřejně soutěţilo. 

TSL neměly jistotu vykonávaných sluţeb pro město Litvínov. 

                                            
2
 DRUCKER, Petr F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, strana 19 a 20, 1. vydání (2. 

dotisk). Praha : Management Press, 2002, ISBN 978-80-7261-066-2, 300 stran. 

3
 [online] Volební server ČSÚ [cit. 2011-02-20]. Dostupné na WWW:< http://www.volby.cz/>. 

http://www.volby.cz/
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Od měsíce září roku 2007 do současnosti jsou opět TSL v 100 % 

vlastnictví města Litvínova. Byly uzavřeny dlouhodobé smluvní vztahy 

(smlouvy). 

Tabulka 4 – Výsledek voleb do obecního zastupitelstva v Litvínově v roce 1998. 

Volby do zastupitelstev obcí 1998 -

2002, Kandidátní listina 

Hlasy Počet Počet 

abs. v % kandidátů mandátů 

1 Česká str. sociálně demokrat. 33 412 20,98 23 5 

2 Občanská demokratická strana 37 787 23,73 23 6 

3 Koalice ODA, US 7 752 4,87 23 1 

4 Komunistická str. Čech a Moravy 36 662 23,03 22 5 

5 Koalice SPR-RSČ, SDČR 2 748 1,73 22 0 

6 Křesť.demokr.unie-Čs.str. lid. 5 987 3,76 22 1 

7 Sdruţení NEZ, NK 11 791 7,41 23 2 

8 Sdruţ.nezáv.kand.-míst.celkem 23 085 14,50 23 3 

Pramen [Volební server ČSÚ [cit. 2011-02-20]. Dostupné na WWW:< http://www.volby.cz/>] 

Koalice v roce 1998 byla sloţena z ČSSD (1), KSČM (4) a SNK (8) – tzv. 

levicová, po celé volební období od listopadu roku 1998 do října roku 2002. 

Toto levicově politicky sloţené vedení města rozhodlo o vytvoření obchodní 

společnosti Technické sluţby Litvínov s.r.o., kde 100 % obchodního podílu mělo 

město Litvínov. 

Tabulka 5 – Výsledek voleb do obecního zastupitelstva v Litvínově v roce 2002. 

Volby do zastupitelstev obcí 2002 -

2006, Kandidátní listina 

Hlasy Počet Počet 

abs. v % kandidátů mandátů 

1 Česká str. sociálně demokrat. 23 049 16,17 23 4 

2 Sdruţení nezávislých 25 723 18,05 23 5 

3 NEZÁVISLÍ 6 549 4,60 23 0 

4 Komunistická str. Čech a Moravy 38 554 27,05 23 7 

5 Unie svobody-Demokratická unie 7 446 5,22 22 1 

6 Občanská demokratická strana 34 585 24,27 23 6 

7 Křesť.demokr.unie-Čs.str. lid. 6 606 4,64 23 0 

Pramen [Volební server ČSÚ [cit. 2011-02-20]. Dostupné na WWW:< http://www.volby.cz/>] 

Koalice v roce 2002 byla sloţena z ČSSD (1), SN (2) a KSČM (4) – tzv. 

levicová, po dobu jednoho roku. 

http://www.volby.cz/
http://www.volby.cz/
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Od roku 2003 byla koalice sloţena z ČSSD (1), SN (2) a ODS (6) – tzv. 

středo-pravicová, do konce volebního období, tzn. do října roku 2006.  

Tato středo-pravicová koalice rozhodla o odprodeji 100 % obchodního 

podílu soukromé společnosti TEPO, spol. s r.o. 

Tabulka 6 – Výsledek voleb do obecního zastupitelstva v Litvínově v roce 2006. 

Volby do zastupitelstev obcí 2006 -

2010, Kandidátní listina 

Hlasy Počet Počet 

abs. v % kandidátů mandátů 

1 Komunistická str. Čech a Moravy 32 871 20,38 23 5 

2 SNK Evropští demokraté 19 147 11,87 23 3 

3 Volva pro Litv. -US-DEU a NK 4 711 2,92 23 0 

4 Str. pro otevřenou společnost 16 521 10,24 23 3 

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str. lid. 7 224 4,48 23 0 

6 Česká str. sociálně demokrat. 26 507 16,43 23 4 

7 Národní strana 1 732 1,07 23 0 

8 Občanská demokratická strana 43 427 26,92 23 7 

9 Strana zelených 9 167 5,68 23 1 

Pramen [Volební server ČSÚ [cit. 2011-02-20]. Dostupné na WWW:< http://www.volby.cz/>] 

Koalice v roce 2006 byla sloţena ze SNK ED (2), SOS (4), ČSSD (6), 

ODS (8) a SZ (9) – tzv. pravicová, po dobu jednoho a půl roku, cca do února 

roku 2008. V tomto časovém období bylo odkoupeno zpět 100 % obchodního 

podílu ve společnosti Technické sluţby Litvínov s.r.o. městem Litvínov. 

Od března roku 2008 byla koalice sloţena ze SNK ED (2), ČSSD (6), ODS 

(8) a SZ (9) – tzv. pravicová, do konce volebního období, tzn. do října roku 

2010. 

Pro vytvoření si obrázku o dění ve městě jsou výsledky voleb důleţité. Vliv 

politiky na dceřiné společnosti města nelze zanedbat, jeho role je pro celé dění 

ve městě klíčová. 

3.1 Výchozí situace podniku 

Pro posouzení společnosti bude nutné nejprve identifikovat příčiny, 

povahu a současná stádia krize.  

http://www.volby.cz/
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Při analýze budu postupovat podle následujícího obrázku 1, kde je vše 

jednoduchým způsobem vysvětleno [4].  

Analýzu a následné hodnocení společnosti jsem vypracovala aţ po cíle 

sanace. Rozhodnutí jak a jestli vůbec má společnost dále pokračovat je na 

majiteli společnosti. 

Obrázek 1 – Zjednodušený postup sanace podniku 

 

Pramen [SYNEK, Miroslav a kolektiv Manažerská ekonomika] 

3.2 ANAMNÉZA opírající se o diagnózu 

Pro navrţení ozdravného plánu společnosti TSL je nutné nejprve 

zpracovat analýzu výchozí situace. 

Hlavním zákazníkem společnosti TSL je město Litvínov, pro které 

společnost TSL vykonává sluţby komunálního charakteru.  

                                            
4
 SYNEK, Miroslav a kolektiv Manažerská ekonomika, strana 421, 4., aktualizované a rozšířené 

vydání (dotisk 2009). Praha : Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1992-4, 464 stran. 
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Od měsíce ledna roku 2001 aţ do měsíce srpna roku 2005 společnost 

TSL vykonávala sluţby pro město Litvínov na základě objednávek do dvou 

milionů Kč. V období od ledna roku 2006 aţ do září roku 2007 byly sluţby 

komunálního charakteru vykonávány pro město Litvínov na základě vyhraných 

veřejných zakázek. Toto se ukázalo jako nevýhodné jak pro společnost TSL, 

tak pro město Litvínov. Od září roku 2007 jsou tyto sluţby vykonávány na 

základě uzavřených dlouhodobých smluvních vztahů. 

3.2.1 Analýza společnosti v letech 1999 až 2000 

V letech 1999 aţ 2000 společnost TSL hospodařila jako rozpočtová 

organizace města Litvínova. V tabulce číslo 7 je struktura příjmů a výdajů (trţby, 

sluţby, mzdy, materiál). Samostatnou přílohu bakalářské práce tvoří graf 1 

(umístěný v příloze číslo 5), který zobrazuje vývoj celkových příjmů a výdajů 

v letech 1999 a 2000. 

Tabulka 7 – Struktura příjmů a výdajů v letech 1999 a 2000. 

Struktura příjmů a výdajů 

Rozbor struktury [v tis. Kč] 
Účetní období 

1999 2000 

a 1 2 

Provozní výdaje 32 646 36 227 

Provozní příjmy 1 983 1 900 

Provozní výsledek hospodaření -30 663 -34 328 

Kapitálové výdaje 11 055 7 712 

Kapitálové příjmy 70 0 

Kapitálový výsledek hospodaření -10 984 -7 712 

Výsledek hospodaření za běţnou činnost -41 647 -42 039 

Mimořádné výdaje 0 0 

Mimořádné příjmy (dotace města Litvínova) 43 700 43 939 

Mimořádný hospodářský výsledek 43 700 43 939 

Výdaje celkem 43 700 43 939 

Příjmy celkem 45 754 45 839 

Výsledek hospodaření za účetní období 2 054 1 900 

Pramen [Interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 

Sloţení celkových příjmů a výdajů v letech 1999 a 2000 je v následující 

tabulce číslo 8.  
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Tabulka 8 – Sloţení příjmů a výdajů v letech 1999 a 2000. 

rok 1999 SR [tis. Kč] UR [tis. Kč] 
Plnění / čerpání 

[tis. Kč] 
% k UR % 

CELKOVÉ PŘÍJMY (CP) 46 810,0 46 245,0 45 754,1 98,94 k CP 

- provozní 2 250,0 2 250,0 1 983,4 88,15 4,33 

- kapitálové 50,0 50,0 70,3 140,60 0,15 

- dotace města 44 510,0 43 945,0 43 700,4 99,44 95,51 

CELKOVÉ VÝDAJE (CV) 44 510,0 43 945,0 43 700,4 99,44 k CV 

- provozní 33 110,0 32 855,0 32 645,9 99,36 74,70 

- kapitálové 11 400,0 11 090,0 11 054,5 99,68 25,30 

      
rok 2000 SR [tis. Kč] UR [tis. Kč] 

Plnění / čerpání 

[tis. Kč] 
% k UR % 

CELKOVÉ PŘÍJMY (CP) 40 856,0 45 174,0 43 938,8 97,27 k CP 

- provozní 1 813,0 1 813,0 1 899,8 104,79 4,32 

- dotace města 40 856,0 45 174,0 43 938,8 97,27 100,00 

            

CELKOVÉ VÝDAJE (CV) 40 856,0 45 174,0 43 938,8 97,27 k CV 

- provozní 32 753,0 37 071,0 36 227,3 97,72 82,45 

- kapitálové 8 103,0 8 103,0 7 711,5 95,17 17,55 

Komentář: SR – schválený rozpočet, UR – upravený rozpočet  

Pramen [Interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 

3.2.2 Analýza společnosti v letech 2001 až 2009 

Od roku 2001 společnost TSL hospodaří jako společnost s ručením 

omezeným. Aţ do měsíce srpna roku 2005 vlastní město Litvínov 100 % 

obchodního podílu v této společnosti. Od měsíce září roku 2005 do měsíce 

srpna roku 2007 vlastní 100 % obchodního podílu v této společnosti soukromá 

společnost. Období od měsíce září roku 2007 do konce roku 2009 je v těchto 

analýzách jiţ jen na „dokreslení celkového obrázku“ vývoje společnosti TSL. 

V tabulce číslo 9 jsou ukazatelé likvidity, které informují o tom, do jaké 

míry byla společnost TSL schopna hradit své závazky. Samostatnou přílohu 

bakalářské práce tvoří graf 2, vývoje likvidity, který je umístěný v příloze číslo 6.  

Hodnotím likviditu [5]: 

 běţnou [6] (za přijatelné hodnoty se povaţuje interval 1,5 – 2,5),  

ukazatel běžné likvidity = oběžná aktiva / krátkodobé závazky; 

                                            
5
 Finanční analýza včetně software, příručka jednoduchého vyhodnocení finanční situace 

podniku, BILANCE – účelová organizace Svazu účetních, Praha 1997, strana 42 a 43, 63 stran. 

6
 Likvidita 3. stupně. Velmi důleţitá je struktura oběţných aktiv. Záleţí na tom, jestli není oběţný 

majetek představován nedobytnými pohledávkami, nevyuţitelnými zásobami či neprodejnými 

výrobky?  
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 pohotovou [7] (za přijatelné hodnoty se povaţuje interval 1 – 1,5), 

ukazatel pohotové likvidity = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky; 

 okamţitou [8] (za přijatelnou hodnotu se povaţuje 0,5), 

ukazatel okamžité likvidity = peněžní prostředky / okamžitě splatné závazky. 

Tabulka 9 – Ukazatele likvidity v letech 2001 a 2009.  

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Likvidita 
         

Běţná 3,10 2,07 1,23 1,33 2,38 1,17 1,18 0,65 1,06 

Pohotová 2,71 1,70 0,98 1,07 2,14 1,02 1,06 0,54 0,92 

Okamţitá 1,07 0,33 0,25 0,29 1,04 0,55 0,28 0,01 0,06 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

Poměrové ukazatele likvidity byly splněny u:  

 běţné   –  s.r.o. města (v letech 2001, 2002 a 2005), s.r.o. 

soukromé nebyly nesplněny v ţádném roce;  

 pohotové  –  s.r.o. města (v letech 2001aţ 2005), s.r.o. 

soukromé (v letech 2005 aţ 2007); 

 okamţité   –  s.r.o. města (v letech 2001a 2005), s.r.o. 

soukromé (v roce 2005). 

Další ze sledovaných poměrových ukazatelů je rentabilita. V tabulce číslo 10 

jsou ukazatelé rentability, s jejichţ pomocí hodnotím vztah mezi vloţenými 

prostředky a efektem, který společnosti TSL přinesl. Samostatnou přílohu 

bakalářské práce tvoří graf 3, vývoje rentability, který je umístěný v příloze číslo 7.  

  

                                            
7
 Likvidita 2. stupně. Kritická hodnota je 1. Aby byla vypovídací schopnost tohoto ukazatele věrná, je 

vhodné oběţná aktiva sníţit o nevymahatelné pohledávky.  

8
 Likvidita 1. stupně. Velmi přesný údaj o tom, kolik k určitému datu splatných dluhů je společnost 

schopna uhradit peněţními prostředky, které má v hotovosti a na běţných účtech.  
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Hodnotím rentabilitu [9]: 

 vlastního kapitálu - ROE [10] (měl by mít hodnotu vyšší neţ 1), 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitálu; 

 trţeb - ROS [11] (můţe být také počítána ze „zisku před zdaněním“, 

nebo ze „zisku před zdaněním a úroky“), 

ROS = čistý zisk / tržby. 

Tabulka 10 – Ukazatele rentability v letech 2001 a 2009.  

Ukazatel 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Rentabilita  [%] 
        

Rentabilita 

vlastního 

kapitálu (ROE) 

-34,40 -1,22 -20,21 4,70 21,24 -26,96 -17,95 -122,64 -3,11 

Rentabilita 

trţeb 
-2,72 -0,55 -7,73 1,68 9,53 -11,57 -8,29 -28,80 -0,59 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

Společnost TSL efektivně hospodařila pouze v letech 2004 a 2005. Byl 

vytvořen zisk a vedení společnosti pracovalo dobře.   

                                            
9
 Finanční analýza včetně software, příručka jednoduchého vyhodnocení finanční situace podniku, 

BILANCE – účelová organizace Svazu účetních, Praha, 1997, strana 30 - 32, 63 stran. 

10
 ROE – z anglického Return on Equity, míra zhodnocení vlastních vloţených prostředků do 

podnikání. Klíčové kriterium výnosnosti kapitálu, které zajímá vlastníky. 

11
 ROS – z anglického Return on Sales, nízká úroveň svědčí o chybném řízení, střední úroveň 

hovoří o dobré práci vedení firmy a vysoká úroveň upozorňuje na moţné riziko (především u 

monopolních výrobců, či u specializovaných výrobků). 
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3.2.3 Vývoj tržeb v letech 2007 až 2009 

Před privatizací společnosti TSL bylo dle zákona o obcích nutné 

vypisovat na všechny práce výběrová řízení. Tento postup byl praktikován také 

v době, kdy společníkem byla soukromá firma. V roce 2007 jiţ bylo moţné 

uzavírat dlouhodobé smlouvy s vlastními dceřinými společnostmi, a to bylo také 

jedním z důvodů ke zpětnému odkupu podílu ve společnosti TSL. Zpětný odkup 

100 % obchodního podílu ve společnosti TSL byl městem Litvínov realizován v 

měsíci srpnu 2007 a od měsíce září 2007 začaly platit dlouhodobé smlouvy 

mezi společností TSL a městem Litvínov. Z tohoto důvodu budu porovnávat 

pouze vývoj cen v období let 2007 aţ 2009.  

 Společnost TSL je placena „paušálně“ kaţdý měsíc z rozpočtu města 

Litvínova, mimo zimní údrţby. Znamená to, ţe kaţdý měsíc dostává určenou 

část z celkové roční smluvní ceny. Zimní údrţba je jedinou činností společnosti 

TSL pro město Litvínov, která je placena dle skutečně vykonané práce. Trţby 

za zimní údrţbu se nedají dopředu odhadnout a jsou kaţdý rok jiné v závislosti 

na klimatických podmínkách. Nebudu je proto porovnávat. Vývoj trţeb hlavních 

činností je v tabulce 11. Samostatnou přílohu bakalářské práce tvoří grafy 4 – 7, 

vývoje trţeb hlavních činností, které jsou umístěné v příloze číslo 8. 
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Tabulka 11 – Vývoj trţeb společnosti TSL v letech 2007 aţ 2009, včetně návrhu pro rok 2010 - 

2011. 

Rok Popis Cena bez DPH / 
měsíc 

Cena bez DPH / 
rok 

Cena celkem 
vč. DPH 

Čištění města 
  

 
  5 040 981 Kč 5 998 768 Kč 

2007-08 duben - říjen 577 632 Kč 4 043 425 Kč 4 811 676 Kč 

  listopad - březen 199 511 Kč 997 556 Kč 1 187 092 Kč 

      5 780 855 Kč 6 937 026 Kč 

2009 duben - říjen 657 046 Kč 4 599 325 Kč 5 519 190 Kč 

  listopad - březen 236 306 Kč 1 181 530 Kč 1 417 836 Kč 

2007-10 POROVNÁNÍ 79 414 Kč 555 899 Kč 707 514 Kč 

      4 445 446 Kč 5 334 535 Kč 

návrh 
2010-11 

duben - říjen 506 983 Kč 3 548 878 Kč 4 258 653 Kč 

  listopad - březen 179 314 Kč 896 568 Kč 1 075 882 Kč 

Péče o veřejnou zeleň 

  
 

  5 476 751 Kč 6 517 334 Kč 

2007-08 duben - říjen 518 969 Kč 3 632 781 Kč 4 323 009 Kč 

  listopad - březen 368 794 Kč 1 843 970 Kč 2 194 324 Kč 

  
 

  7 745 103 Kč 9 294 123 Kč 

2009 duben - říjen 876 865 Kč 6 138 052 Kč 7 365 662 Kč 

  listopad - březen 321 410 Kč 1 607 051 Kč 1 928 461 Kč 

2007-10 POROVNÁNÍ 357 896 Kč 2 505 271 Kč 3 042 653 Kč 

      11 139 272 Kč 13 367 127 Kč 

návrh 
2010-11 

duben - říjen 1 133 801 Kč 7 936 605 Kč 9 523 927 Kč 

  listopad - březen 640 533 Kč 3 202 667 Kč 3 843 200 Kč 

Provozování městského pohřebiště 

  
 

  1 428 067 Kč 1 699 400 Kč 

2007-08 leden - prosinec 119 006 Kč 1 428 067 Kč 1 699 400 Kč 

  
 

  1 428 067 Kč 1 713 681 Kč 

2009 leden - prosinec 119 006 Kč 1 428 067 Kč 1 713 681 Kč 

2007-10 POROVNÁNÍ 0 Kč 0 Kč 14 281 Kč 

      1 506 000 Kč 1 807 200 Kč 

návrh 
2010-11 

leden - prosinec 125 500 Kč 1 506 000 Kč 1 807 200 Kč 

Správa a údržba intravilánu a mobiliáře 

  
 

  2 075 630 Kč 2 470 000 Kč 

2007-08 leden - prosinec 172 969 Kč 2 075 630 Kč 2 470 000 Kč 

  
 

  2 099 628 Kč 2 519 554 Kč 

2009 leden - prosinec 174 969 Kč 2 099 628 Kč 2 519 554 Kč 

2007-10 POROVNÁNÍ 2 000 Kč 23 998 Kč 49 554 Kč 

      1 798 647 Kč 2 151 628 Kč 

návrh 
2010-11 

leden - prosinec 149 887 Kč 1 798 647 Kč 2 151 628 Kč 

Pramen [Vnitropodnikové dokumenty společnosti – interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 
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3.2.4 Ceny stěžejních prací v letech 2007 – 2009 

Jednou ze stěţejních činností společnosti TSL je péče o veřejnou zeleň, 

kde je nejzajímavější poloţkou sekání trávy. Pod tímto pojmem se rozumí celý 

soubor činností, a to: pokosení trávníku, shrabání, naloţení na dopravní 

prostředek a uloţení na skládku do vzdálenosti maximálně 20 km. Na území 

města Litvínova je celkem 1 040 198 m² travnatých ploch. Tyto plochy jsou dle 

zařazení do kategorií několikrát ve vegetační době (tj. od dubna do října) 

sekány. Za uvedenou vegetační dobu je celkově pokoseno přibliţně  

3 800 000 m². 

V tabulce 12 je porovnání cen v okolí Litvínova za uvedenou sluţbu, tedy 

za pokosení trávníku, shrabání, naloţení na dopravní prostředek a uloţení na 

skládku do vzdálenosti maximálně 20 km. Cena 0,85 Kč bez DPH/m² (uvedená 

v tabulce 12) byla platná od listopadu 2007 do prosince 2008. Z těchto cen se 

vycházelo při tvorbě nových ceníků pro rok 2009 (viz tabulka 13). 
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Tabulka 12 – Porovnání cen v okolí (sekání trávy - hrabání, nakládka, odvoz a uloţení na 

skládku), zjištěno v březnu 2008 

  MÍSTO - Předmět činnosti Množství Jednotka Za jednotku bez DPH 

  LITVÍNOV     
 

1 Bez rozlišení terénu 1 m² 0,85 Kč 

  JIRKOV     
 

2 Roviny 1 m² 1,30 Kč 

3 Svah od 1 m² 1,50 Kč 

4 Svah do 1 m² 1,80 Kč 

  CHOMUTOV     
 

5 Roviny 1 m² 1,60 Kč 

6 Svah křovinořezy 1 m² 3,30 Kč 

  DUCHCOV     
 

7 Bez rozlišení terénu 1 m² 2,80 Kč 

  LITOMĚŘICE     
 

8 Bez rozlišení terénu (do 04 / 2008) 1 m² 1,50 Kč 

9 Bez rozlišení terénu (od 05 / 2008) 1 m² 1,70 Kč 

  LOVOSICE     
 

11 Roviny 1 m² 1,20 Kč 

12 Svah 1 m² 1,50 Kč 

  BÍLINA     
 

13 Roviny 1 m² 1,20 Kč 

14 Svah 1 m² 1,60 Kč 

  DUBÍ     
 

15 Roviny 1 m² 1,00 Kč 

16 Svah 1 m² 2,00 Kč 

  MOST     
 

17 Roviny 1 m² 1,30 Kč 

18 Svah 1 m² 1,80 Kč 

  DUBÍ     
 

19 Bez rozlišení terénu 1 m² 1,90 Kč 

Pramen [Vnitropodnikové dokumenty společnosti, terénní zkoumání + vlastní zpracování] 

V tabulce 13 vidíme porovnání cen za sekání trávy včetně příslušenství 

v období od listopadu 2007 aţ do prosince 2009 doplněné o návrh nových cen 

pro rok 2010 - 2011 za sluţbu: pokosení trávníku, shrabání, naloţení na 

dopravní prostředek a uloţení na skládku do vzdálenosti maximálně 20 km. 
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Tabulka 13 – Porovnání cen sekání trávy v období 11 / 2007 – 12 / 2009, včetně návrhu cen pro 

rok 2010 - 2011 

  

od 11 / 2007 

do 12 / 2008 

od 01 / 2009 

do 12 / 2009 

návrh 2010  

- 2011 

Pokosení trávníků, shrabání, naloţení na 

dopravní prostředek, odvoz a uloţení na skládku 

do 20km [v Kč bez DPH] 

0,85 1,43 1,64 

dtto, ale ve svahu do 1:2 [v Kč bez DPH] 0,00 0,00 2,67 

Roční výkon [m²] 
[12]

 3 000 000 3 724 434 3 432 653 

Celkem roční výkon [v Kč bez DPH] 2 550 000 5 336 045 6 907 162 

Pramen [Vnitropodnikové dokumenty společnosti – interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 

3.2.5 Faktory ovlivňující smluvní cenu 

Faktory, které ovlivňují smluvní cenu, můţeme opět rozdělit na vnější a 

vnitřní.  

Vnější faktory: 

 politická situace na radnici (MěÚ) a její přímý vliv na společnost TSL, 

strana 8 - 9 (rozpočet města Litvínova); 

 jmenování manaţerů do vedení společnosti TSL dle příslušnosti 

k politickým stranám, bez ohledu na kvalifikaci či vzdělání těchto lidí. 

Vnitřní faktory: 

 vysoké odpisy dopravních prostředků (stanoveny dlouhé doby pouţívání, 

jiţ při vzniku společnosti s ručením omezeným v roce 2001); 

 zastaralá technika; 

 vysoké reţijní náklady. 

3.3 Vnější příčiny krize 

Vnější příčiny krize jsou následující: 

 politická situace a její přímý vliv na společnost TSL, strana 8 – 9 

(prostřednictvím RM a ZM); 

 privatizace, která městu Litvínov, ani společnosti TSL nepřinesla 

očekávaný efekt (bezproblémové plnění zadávaných zakázek); 

                                            
12

 ročním výkonem se rozumí tzv. „vegetační doba", která je vţdy od dubna do října. 
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 absence velkých investic do strojového a vozového parku 

společnosti TSL v letech 2000 - 2009 (mohly být financovány z 

projektů EU, či dotací společníka). 

3.4 Vnitřní příčiny krize 

Mezi vnitřní příčiny krize patří následující: 

 v roce 2006, za účetní období roku 2005, vyvedení 100 % 

vytvořeného zisku, ve výši téměř 2,8 mil. Kč, jediným společníkem 

tj. společností TEPO, spol. s r.o. na účet této soukromé 

společnosti (v současné době předmětem soudního sporu); 

 privatizace společnosti TSL; 

 neexistuje dlouhodobá koncepce vývoje, vč. plánování budoucích 

větších investic; 

 vysoké odpisy staré techniky; 

 nízká zisková marţe aţ ztráta v letech 2007 – 2008; 

 problémy s likviditou. 

3.5 Stav podniku 

Struktura příjmů a výdajů u rozpočtové organizace města v letech 1999 a 

2000 jiţ byla detailně popsána v kapitole 3.2.1. 

V této kapitole se budu zabývat výnosy a náklady v letech 2001 aţ 2009 u 

společnosti s ručením omezeným. 

Dále podrobně charakterizuji vývoj mzdových prostředků vůči počtu 

pracovníků v letech 1999 aţ 2009. 

3.5.1 Vývoj hospodaření společnosti v letech 2001 až 2009 

„Podnikání je spojeno s rizikem; to spočívá nejen v tom, ţe podnik 

nedosáhne cílů, které si vytyčil, ale i v nebezpečí úpadku podniku. Manaţeři 

musí včas rozpoznat symptomy signalizující blíţící se krizi, zjistit její příčiny a 

vypracovat sanační plán a zajistit jeho realizaci. Je-li ozdravení neúspěšné, 

dojde k zániku podniku. A podnikateli nezbude nic jiného neţ začít opět od 

počátku.“ [13] 

                                            
13

 SYNEK, Miroslav a kolektiv Manažerská ekonomika, strana 16, 4., aktualizované a rozšířené 

vydání (dotisk 2009). Praha : Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1992-4, 464 stran. 
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V následující tabulce číslo 14 je popsána struktura výnosů a nákladů včetně výsledku hospodaření v letech 2001 aţ 2009. 

Samostatnou přílohu bakalářské práce tvoří grafy 8 – 10, vývoj hospodaření společnosti v letech 2001 aţ 2009, které jsou umístěny 

v příloze číslo 9. 

Tabulka 14 – Vývoj hospodaření společnosti v letech 2001 aţ 2009.  

Struktura výnosů a nákladů, včetně výsledku hospodaření [v tis. Kč] 

Rozbor struktury 
                  Účetní období 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Provozní náklady 33 092 27 513 29 433 28 400 26 220 19 464 18 195 25 035 24 931 

Provozní výnosy 32 482 26 783 26 188 29 224 29 472 19 272 15 054 19 501 24 983 

Provozní výsledek hospodaření -610 -730 -3 245 824 3 252 -192 -3 141 -5 534 52 

Finanční náklady 396 462 401 401 465 32 26 62 208 

Finanční výnosy 12 5 10 1 0 34 3 0 14 

Finanční výsledek hospodaření -384 -457 -391 -400 -465 2 -23 -62 -194 

Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost -994 -1 187 -3 636 424 2 787 -190 -3 164 -5 596 -142 

Mimořádné náklady 1 0 0 122 0 2 029 0 0 0 

Mimořádné výnosy 113 1 039 1 615 189 20 9 1 917 0 0 

Daň z příjmu za mimořádnou činnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný hospodářský výsledek 112 1 039 1 615 67 20 -2 020 1 917 0 0 

Náklady celkem 33 489 27 975 29 834 28 923 26 685 21 525 18 221 25 097 25 139 

Výnosy celkem 32 607 27 827 27 813 29 414 29 492 19 315 16 974 19 501 24 997 

Výsledek hospodaření za účetní období -882 -148 -2 021 491 2 807 -2 210 -1 247 -5 596 -142 

Výsledek hospodaření před zdaněním -882 -148 -2 021 491 2 807 -2 210 -1 247 -5 596 -142 

Pramen [Interní dokumenty společnosti, účetní doklady + vlastní zpracování] 

Společnost TSL efektivně hospodařila pouze v letech 2004 a 2005. Společnost vytvořila zisk, její vedení pracovalo dobře (viz 

ukazatele rentability v kapitole 3.2.2).   
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3.5.2 Zaměstnanci společnosti v letech 1999 až 2009 

„Podniková organizace (či jakákoli jiná instituce) má pouze jeden 

opravdový zdroj: lidi. Je úspěšná tehdy, zajistí-li produktivitu svých lidských 

zdrojů. Svých cílů dosahuje prací.“ [14] 

Údaje o počtu zaměstnanců společnosti TSL a vývoji mzdových 

prostředků v letech 1999 a 2000 jsou v následující tabulce číslo 15. Graf 11, 

struktura osobních nákladů v letech 1999 a 2000, tvoří samostatnou přílohu 

číslo 10 bakalářské práce. 

Tabulka 15 – Počet zaměstnanců a vývoj mzdových prostředků v letech 1999 a 2000.  

Údaje o zaměstnancích 

Rozbor struktury 
Účetní období 

1999 2000 

A 1 2 

Počet zaměstnanců 121 125 

5111 – Mzdy [v tis. Kč] 10 227 10 358 

5121 - Sociální pojištění [v tis. Kč] 2 548 2 767 

5122 - Zdravotní pojištění [v tis. Kč] 838 913 

Celkem [v tis. Kč] 13 614 14 038 

Pramen [Interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 

Údaje o počtu zaměstnanců společnosti TSL, vývoji mzdových prostředků 

a jejich porovnání s přidanou hodnotou v letech 2001 aţ 2009 jsou v následující 

tabulce číslo 16. V tabulce číslo 17 je porovnání přidané hodnoty s průměrnou 

měsíční mzdou. Graf 12, vztah počtu pracovníků ke mzdovým nákladům 

v letech 2001 aţ 2009, dále graf 13, porovnání výkonů s průměrnou mzdou, a 

graf 14, porovnání přidané hodnoty s průměrnou měsíční mzdou, jsou 

samostatnou přílohou číslo 11 bakalářské práce. 

                                            
14

 DRUCKER, Petr F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, strana 25, 1. vydání (2. 

dotisk). Praha : Management Press, 2002, ISBN 978-80-7261-066-2, 300 stran. 
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Tabulka 16 – Počet zaměstnanců a vývoj mzdových prostředků včetně porovnání s přidanou hodnotou v letech 2001 aţ 2009.  

Údaje o zaměstnancích 

Rozbor struktury 
Účetní období 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet zaměstnanců 131 100 55 56 51 39 41 46 66 

Mzdové náklady [v tis. Kč] 9 653 10 090 9 671 9 685 8 269 6 354 5 468 7 619 9 231 

Odměny členům orgánů společnosti [v tis. Kč] 508 144 165 177 102 0 0 128 114 

Náklady na sociální a zdravotní zabezpečení [v tis. Kč] 3 423 3 458 3 373 3 193 2 860 2 040 1 893 2 672 2 846 

Sociální náklady (stravenky) [v tis. Kč] 77 79 67 57 44 73 33 219 236 

Celkem [v tis. Kč] 13 661 13 771 13 276 13 112 11 275 8 467 7 394 10 638 12 427 

Přidaná hodnota [v tis. Kč] 14 153 13 514 11 095 15 199 16 203 10 052 6 366 6 748 13 386 

Pramen [Interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 

Tabulka 17 – Porovnání přidané hodnoty s průměrnou měsíční mzdou v letech 2001 aţ 2009.  

Porovnání přidané hodnoty s průměrnou měsíční mzdou [v tis. Kč] 

Rozbor struktury 
Období 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Odbyt  248 268 474 520 577 488 363 417 364 

Vlastní výroba  248 268 474 520 577 488 363 417 359 

Přidaná hodnota 108 135 202 271 318 258 155 147 203 

Odbyt (celkem) 32 482 26 774 26 063 29 146 29 439 19 051 14 863 19 177 24 035 

Výroba (celkem) 32 482 26 774 26 063 29 146 29 439 19 051 14 863 19 177 23 701 

Trţby za prodej zboţí 0 0 0 0 0 0 0 0 334 

Přidaná hodnota 14 153 13 514 11 095 15 199 16 203 10 052 6 366 6 748 13 386 

Průměrná měsíční mzda 6 141 8 408 14 653 14 412 13 511 13 577 11 114 13 803 11 655 

Průměrná měsíční mzda v odvětví 11 200 12 000 12 900 13 500 13 800 14 000 14 600 14 900 15 100 

Nárůst přidané hodnoty [%] 95,49 82,10 136,99 106,61 62,04 63,33 106,00 198,37 0,00 

Pramen [Interní dokumenty společnosti + vlastní zpracování] 
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3.6 Povaha, původ a stadium krize 

Povaha krize podniku TSL je z hlavní části strategická. Společnost TSL 

má úzký obor nabízených sluţeb, které jsou z 90 % vykonávány pro město 

Litvínov (varianta: rozpočtová organizace a společnost s ručením omezeným 

s kapitálem města). Město Litvínov se tak dostává do schizofrenní situace, kdy 

na jedné straně je zadavatelem sluţeb a na straně druhé společníkem 

v městské organizaci, které tyto sluţby zadává. Jako zadavatel tlačí cenu 

sluţeb nízko, jako společník poţaduje výkon a určitý HV. 

Při variantě společnosti s ručením omezeným se soukromým kapitálem 

strategická krize pokračovala (úzký obor nabízených sluţeb) a přidala se k ní 

krize vyvolaná hospodářskými výsledky (viz kapitola 3.5.1). Město Litvínov bylo 

i nadále zadavatelem sluţeb, ale společnost TSL jiţ neměla výsostní postavení 

(jiná majetková struktura), jeţ by jí umoţňovalo takové sluţby bez veřejné 

soutěţe získávat. 

Stadium krize lze vyčíst z následujících let 2008 – 2009. Veškeré kroky, 

které byly činěny v letech 2000 - 2007 (změna na obchodní společnost a 2x 

změna vlastnické struktury), měly v konečném důsledku vliv na další fungování 

společnosti TSL. Nelze tedy odpovědnost zvolených zástupců města (v tomto 

případě při výkonu práv vlastníka dceřiné společnosti města) vnímat pouze 

v politické rovině. Je třeba, aby při výkonu práv společníka tito zvolení zástupci 

převzali také ekonomickou odpovědnost za fungování uvedené komunální 

společnosti. 

„Povinnosti společníků se, obdobně jako jejich práva, také člení do 2 

základních okruhů, totiţ na povinnosti základní (hlaví) a doplňkové (vedlejší). 

Základními povinnostmi je povinnost loajality, povinnost vkladová, povinnost 

ručení za dluhy společnosti a konečně povinnost podrobit se usnesením valné 

hromady, i kdyţ s nimi společník nesouhlasil. 

Pravděpodobně vůbec nejzákladnější povinností společníka ve vztahu ke 

společnosti je povinnost loajality; všechny ostatní zákonné povinnosti 

společníka jsou s ní tak či onak spojeny nebo z ní vyplývají.  

Povinnost loajality je postavena na principu, ţe účast společníka ve 

společnosti je dobrovolná; stane-li se proto někdo společníkem, je povinen 

jednat tak, aby byl dosahován účel existence společnosti stanovený 
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právními předpisy a společenskou smlouvou, resp. je povinen zdržet se 

všeho, co by dosažení tohoto cíle znemožňovalo nebo ohrožovalo.“ [15]  

V důsledku předloţených politicko-ekonomických operací se společnost 

TSL nachází v počínajícím stadiu krize. Pokud vlastník společnosti z uvedených 

analýz nepřijme také svou ekonomickou odpovědnost (viz povinnost loajality) za 

společnost TSL, bude se krize nadále prohlubovat. 

3.7 Alternativní scénáře vývoje podniku 

Pro sestavení alternativních scénářů vývoje podniku je důleţité odpovědět 

na otázky zda: 

1. udrţet dosavadní podnik; 

2. likvidovat dosavadní podnik (udrţení provozu, likvidace provozu). 

Pro udrţení dosavadní formy podnikání a dalšího bezproblémového chodu 

společnosti TSL je nutný vnější zásah. Z hlediska časového horizontu se bude 

jednat nejprve o:  

 krátkodobý sanační program (rychlá obnova narušené stability 

podniku zaměřená především na oblast financování), implementace 

návrhů z kapitol 3.2.3, 4.1 a 4.3;  

 a poté udrţení samotného chodu podniku dlouhodobým sanačním 

programem (předcházení krizovým situacím), dle kapitoly 4.2. [16] 

Při likvidaci podniku bude postupováno dle zákona č. 182/2006 Sb. o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), či dle zákona 513/1991 

Sb., obchodní zákoník.  

Dle zákona č. 182/2006 Sb. jsou umoţněny tyto způsoby řešení úpadku: 

 konkurz (na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu jsou 

pohledávky věřitelů uspokojovány z výnosu z prodaného majetku – 

soudem jmenován insolvenční správce); 

                                            
15

 DVOŘÁK, Tomáš Společnost s ručením omezeným, strana 171, 3., přepracované vydání. 

Praha : ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-344-7, 454 stran. 

16
 SYNEK, Miroslav a kolektiv Manažerská ekonomika, strana 423, 4., aktualizované a 

rozšířené vydání (dotisk 2009). Praha : Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1992-4, 464 

stran. 
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 reorganizace (provoz zachován, věřitelé postupně uspokojováni – 

soudem schválený reorganizační plán); 

 oddluţení (nelze v tomto případě aplikovat – určeno pouze pro 

nepodnikatelské subjekty). 

Dle zákona č. 513/1991 Sb. bude postupováno podle § 68: 

 zrušením společnosti s likvidací; 

 zrušením společnosti bez likvidace (obchodní jmění přejde na jejího 

právního nástupce – sloučení, splynutí nebo rozdělení). 

3.8 Cíle sanace 

Cílem této sanace je ekonomicky zhodnotit výhody či nevýhody 

rozpočtové organizace města, společnosti s ručením omezeným s kapitálem 

města a společnosti s ručením omezeným se soukromým kapitálem. Návrh 

moţného dalšího vývoje a směru společnosti je detailně popsán v kapitole 3.7 a 

kapitole 4. Rozhodnutí, kterou cestou se společnost TSL bude dále ubírat, je na 

současném majiteli společnosti (tj. městu Litvínov, kde výkon práv společníka 

vykonává RM a ZM Litvínova). 

1. Rozpočtová organizace města: 

Do roku 1954 účetnictví rozpočtových organizací sledovalo pouze příjmy a 

výdaje. O nákladech a hmotném majetku se neúčtovalo. 

Od roku 1954 bylo účetnictví vedeno v systému podvojném, dle 

samostatné účtové osnovy, za současného ocenění majetku. Majetek se 

neodepisoval. Příjmy a výdaje byly účtovány podle struktury rozpočtu města 

Litvínova a jejich procentuálnímu plnění vůči tomuto rozpočtu. Samostatně byly 

účtovány zvláštní fondy (tzv. FKSP - Fondy kulturních a sociálních potřeb) 

pouţívané u rozpočtové organizace TSL. Město Litvínov mělo ve svém 

rozpočtu obsaţeny veškeré příjmy a výdaje rozpočtové organizace TSL, které 

poskytovalo ve formě provozní zálohy peněţní prostředky na úhradu svých 

provozních výdajů. Na základě inventarizace majetku a závazků a dále údajů 

zjištěných při uzavírání účetních knih byl vţdy sestaven výkaz o majetku a 

závazcích a výkaz o příjmech a výdajích. 
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Ekonomické zhodnocení výhod či nevýhod: 

 výhody pro společnost TSL: vyšší příjem dotovaných prostředků 

z rozpočtu města Litvínova (viz kapitola 3.2.1 cca 44 mil. Kč), vyšší 

počet zaměstnanců společnosti (viz kapitola 3.5.2 – cca 120 lidí, 

sociální odpovědnost firmy), větší rozsah a komplexnost 

vykonávaných sluţeb komunálního charakteru (psí útulek, údrţba 

komunikací, koupaliště, veřejné osvětlení, pohřebnictví, komunální 

sluţby, odpad, péče o vzhled obcí a veřejná zeleň); 

 nevýhody pro společnost TSL: nemoţnost odepisování majetku, o 

veškerých majetkových operacích rozhodovalo ZM, nepruţnost 

v řízení této společnosti; 

 výhody pro město Litvínov: operativa při havarijních situacích a 

historická vazba na TSL; 

 nevýhody pro město Litvínov: netransparentní účetnictví (pouze 

struktura příjmů a výdajů). 

 

2. Společnost s ručením omezeným s kapitálem města: 

Ekonomické zhodnocení výhod či nevýhod: 

 výhody pro společnost TSL: garance příjmu finančních prostředků 

z rozpočtu města Litvínova (viz kapitola 3.5.1), záruka zadávaných 

zakázek komunálního charakteru (od roku 2007 jiţ na základě 

dlouhodobých smluvních vztahů), dceřiná společnost města (město 

Litvínov = „záchranný polštář“ pro TSL); 

 nevýhody pro společnost TSL: politický vliv na společnost TSL 

jmenováním jednatelů společnosti se všemi ekonomickými 

důsledky (pravice – důraz na výkon a hospodářský výsledek 

společnosti, levice – sociální odpovědnost, důraz na zaměstnance); 

 výhody pro město Litvínov: operativa pro potřeby města při 

havarijních situacích, zaměstnávání lidí při veřejně prospěšných 

pracích a výkon alternativních trestů); 

 nevýhody pro město Litvínov: výkon práv společníka se všemi jeho 

klady a zápory. 
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3. Společnost s ručením omezeným se soukromým kapitálem: 

Dle smlouvy o převodu obchodního podílu (viz příloha č. 3 bakalářské 

práce) město Litvínov v měsíci srpnu 2005 převedlo svá práva a povinnosti ve 

společnosti TSL za částku 3 500 tis. Kč na soukromou společnost. Zpětný 

odkup obchodního podílu městem Litvínov (viz příloha č. 4 bakalářské práce) se 

uskutečnil v měsíci srpnu 2007 také za částku 3 500 tis. Kč. Pokládám si 

otázku, zda uvedená suma byla adekvátní účetní hodnotě společnosti TSL za 

období 2006 – 2007?  

Ekonomické zhodnocení výhod či nevýhod: 

 výhody pro společnost TSL: jasné vedení a rozhodování společníka 

v ekonomických otázkách společnosti a jejího rozvoje 

(neovlivňováno politickou situací); 

 nevýhody pro společnost TSL: město Litvínov se ke společnosti 

TSL chovalo jako ke kaţdé jiné obchodní společnosti a na kaţdou 

zakázku byla vypisována veřejná soutěţ, sníţení provozních 

výnosů o 7 – 8 mil. Kč za rok (viz kapitola 3.5.1); 

 výhody pro město Litvínov: niţší výdaj veřejných prostředků 

z rozpočtu města; 

 nevýhody pro město Litvínov: uchazeči se bohuţel většinou 

odvolávali k ÚOHOS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe) a 

potřebné práce tak nebyly v dostatečné míře a včas vykonávány. 
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4 NÁVRH OPATŘENÍ PRO BUDOUCÍ VÝVOJ A 

ROZVOJ SPOLEČNOSTI 

Hlavní problém při posuzování společnosti TSL vidím v neexistujícím 

strategickém plánu. Statutární zástupci společnosti na jednáních valné hromady 

společnosti (dále jen VH) poslední 3 roky „volali“ po zařazení TSL do 

připravovaného strategického plánu města Litvínova. Poukazovali na to, ţe 

jednatelé ani členové dozorčí rady (dále jen DR) nejsou obeznámeni 

s politickým náhledem na další směřování společnosti TSL. Co se vlastně 

chce? Ukončit fungování této společnosti (se zastaralým strojovým a 

technickým vybavením), postavení nové zdravé společnosti, či neekonomické 

provozování stávající společnosti? Na tyto otázky nebylo nikdy adekvátně 

odpovězeno.  

Fungování společnosti TSL je přímo spjato s městem Litvínov a jako 

takové je přímo závislé na politicko-ekonomických rozhodnutí volených 

zástupců. Zůstaneme u myšlenky „zachování“ komunální společnosti TSL.  

Návrh opatření přímo vychází z podmínky zachování rovnováhy mezi 

potřebami a zdroji. Při implementaci ozdravného plánu do skutečnosti bude 

třeba najít rovnováhu mezi potřebami společnosti TSL (narovnání smluvních 

vztahů viz tabulka 11, zainteresování zaměstnanců společnosti viz kapitola 4.4) 

a zdroji společníka (moţnosti vkladu kapitálu). 

4.1 Efektivní zvýšení základního kapitálu 

„Efektivní zvýšení základního kapitálu je upraveno v ustanovení § 143 

obchodního zákoníku. Princip efektivního zvýšení základního kapitálu spočívá 

v opatření nových prostředků pro společnost, tedy ve zvětšení jejího majetku.  

Pokud má valná hromada rozhodovat o zvýšení základního kapitálu 

nepeněţitými vklady, musí toto být v důležitém zájmu společnosti.“ [17] 

Zvýšení základního kapitálu můţe být provedeno dvěma způsoby: 

 peněţitými vklady; 

                                            
17

 DVOŘÁK, Tomáš Společnost s ručením omezeným, strana 339 a 340, 3., přepracované 

vydání. Praha : ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-344-7, 454 stran. 
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 nepeněţitými vklady (vlastní budovy, stroje a zařízení). 

4.2 Redukce rizik 

Kaţdé podnikání je spojeno s určitými riziky. Cílem kaţdého vedení je tato 

rizika odstranit, případně alespoň eliminovat. K redukci rizik lze vyuţít např.: 

 pojištění proti riziku (pojišťovací společnosti); 

 přenos rizika (leasingové smlouvy, pronájmy); 

 zlepšení informačního zajištění (GPS systémy monitorování 

mobilních objektů, kontrola spotřeby kapacitními palivoměry); 

 větší záměnnost zařízení a rozšíření moţnosti substitutů (větší 

univerzálnost strojů, záměnnost dodavatelů); 

 zvyšování profesní a kvalifikační úrovně zaměstnanců. 

4.3 Investice do strojního vybavení 

Investice do strojního vybavení společnosti mohou být financovány: 

 z vnitřních zdrojů společnosti (vkladem společníka viz kapitola 4.1); 

 z vnějších zdrojů (například operačními programy EU - FS). 

U vnějších zdrojů lze čerpat finanční prostředky z vyhlášeného projektu v 

oblasti ochrany ovzduší pro období 2007 – 2013. Operační program Ţivotní 

prostředí (OP ŢP, PRIORITNÍ OSA 2 – ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A 

OMEZOVÁNÍ EMISÍ), opatření:  

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. 

Program deMinimis, s termínem odevzdání ţádostí do konce měsíce 

května 2011, zájmová oblast podpory: 

 pořízení samosběrných kropicích vozů; 

 pořízení dalších strojů na úklid komunikací slouţících ke sníţení 

prašnosti; 

 vodní clony; 

 skrápěcí a mlţící zařízení; 

 pořízení dalších zařízení slouţících ke sníţení prašnosti. 

Podpora bude poskytována z prostředků Fondu soudrţnosti s maximální 

hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.  
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Minimální způsobilé výdaje na projekt byly stanoveny v úrovni 0,5 mil. Kč. 

Na obrázku 2 vidíme oblasti Ústeckého kraje se zvýšenou imisní zátěţí [18]. 

Obrázek 2 – Území Ústeckého kraje, kde došlo k překročení imisních limitů pro ochranu 

lidského zdraví, rok 2007 

 
Pramen [Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007 [cit. 2011-03-20]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/OOO-vymezeni_ozko_2007-

20091102.pdf>] 

4.4 Investice do personální oblasti 

„Kdyţ člověk nevěří v to, co má dělat, nemůţe být motivován. Stejně tak, 

kdyţ nevěří, ţe by jeho úsilí mohlo vést k úspěšnému konci.“ [19] 

Zaměstnance je nutné brát jako své kolegy a motivovat je k tomu, aby pro 

společnost TSL odváděli co nejkvalitnější výsledky. Neplatíme za člověka, ale 

za to, co zná, umí a je ochoten obětovat společnosti (know-how). Při vedení 

kolektivu je nutné kombinovat pozitivní a negativní motivace (cukr a bič). 

Metody musí být vybírány dle aktuálního fungování společnosti, s maximální 

mírou empatie.  

                                            
18

 [online] Server MŢP ČR [cit. 2011-03-20].  Dostupný z WWW: 

<http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/OOO-

vymezeni_ozko_2007-20091102.pdf>. 

19
 VODÁČEK, Leo & VODÁČKOVÁ, Oľga Moderní management v teorii a praxi, strana 133, 2. 

rozšířené vydání. Praha : Management Press, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7261-197-3, 324 stran. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/OOO-vymezeni_ozko_2007-20091102.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/OOO-vymezeni_ozko_2007-20091102.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/OOO-vymezeni_ozko_2007-20091102.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vymezeni_oblasti/$FILE/OOO-vymezeni_ozko_2007-20091102.pdf
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Dle Maslowovy teorie potřeb můţeme potřeby zaměstnanců rozdělit na: 

 fyziologické potřeby; 

 potřeby existenční jistoty a bezpečnosti; 

 sociální potřeby; 

 potřeby uznání osobnosti a uspokojení z práce; 

 potřeby seberealizace. 

Na základě posledních dvou uvedených potřeb můţe společnost TSL 

vybranou část svých zaměstnanců motivovat k lepším výkonům. Zapojí je do 

rozhodovacího procesu společnosti (povýšením na mistry, předáky aj.) a 

umoţní jim stoupat po pomyslném firemním ţebříčku. 

Je ale nutné respektovat a neporušovat určitá pravidla [20]: 

 vyhýbat se „rovnostářskému“ odměňování a vázat odměnu vţdy na 

konkrétní výsledek, který byl motivačním cílem; 

 neopomíjet hmotné nebo morální odměny tam, kde si to 

zaměstnanci zaslouţí. Jinak bude příště působit demotivace; 

 při vedení spolupracovníků uplatňovat zásadu včas zaměstnance 

seznámit s cíli motivace; 

 včas předcházet chybám i nesprávnému jednání zaměstnanců 

formou preventivních taktních upozornění, vyhýbat se „ostrým 

bleskům kritiky z čistého nebe“; 

 kritiku či tresty vyřizovat „mezi čtyřma očima“, bez zbytečného 

dramatizování a účasti ostatních spolupracovníků; 

 dodrţovat zásady spravedlnosti a nestrannosti vůči všem 

spolupracovníkům, odměňovat přiměřeně („ani málo, ani příliš“). 

Poslední pravidlo je ze všech pravidel to nejzákladnější. Férový a rovný 

přístup ke všem svým kolegům je základem pro rovnou komunikaci ve 

společnosti. 

Vţdy se vše odvíjí od shora. Kdyţ bude ředitel „lajdák a flink“, nemůţe 

očekávat, ţe se jeho podřízení budou vymykat takovému chování. 

                                            
20

 VODÁČEK, Leo & VODÁČKOVÁ, Oľga Moderní management v teorii a praxi, strana 140, 2. 

rozšířené vydání. Praha : Management Press, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7261-197-3, 324 stran 
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5 ZÁVĚR 

„Podnikové organizace – jakoţ i instituce veřejných sluţeb – jsou orgány 

společnosti. Jejich existence není samoúčelná; existují proto, aby plnily nějaké 

konkrétní společenské poslání a uspokojovaly nějakou konkrétní potřebu 

společnosti, okolní komunity nebo jednotlivců. Nejsou samy o sobě cílem, nýbrţ 

prostředkem.“ [21] 

Společnosti komunálního charakteru, se 100% vlastnickým podílem obce 

či města, jsou, co se týká poţadavků na tvorbu zisku, v tomto ohledu spíše 

výjimkami. Produkce hodnot (výkon činností, operativa při havarijních situacích 

aj.) zde převládají nad primární tvorbou zisku.  

Kaţdá společnost prochází určitými ţivotními cykly. Z ekonomického 

hlediska byly nejlepšími roky 2004 a 2005. V těchto letech společnost TSL 

vytvořila zisk.  

V letech 2001 – 2003 byla společnost TSL ve stádiu zavádění. Roky 2004 

a 2005 byly roky ekonomického růstu společnosti. Bohuţel, v tomto období bylo 

přijato politické rozhodnutí o prodeji obchodního podílu soukromé společnosti. 

Neumím dnes zpětně prognózovat, jaký by byl vývoj společnosti TSL, kdyby 

nedošlo k prodeji obchodního podílu. Lze se pouze domnívat, ţe samotný 

prodej znamenal pro společnost jakési „zabrzdění ve vývoji“. 

Rozhodnutí o prodeji obchodního podílu soukromé společnosti se ukázalo 

jako nešťastné. Jiţ následující rok (2006) se společnost TSL dostala do ztráty, 

ve které se pohybovala i v následujícím roce 2007.  

Po zpětném odkupu obchodního podílu městem Litvínov nebyly ihned 

vytvořeny dostatečné nástroje, které by zabránily prohlubující se krizi ve 

společnosti TSL (viz návrh v kapitole 4.3 - investice do strojního vybavení a 

vytvoření smluvních vztahů, které by pokryly vysoké náklady společnosti). 

Rozhodnutí o zpětném odkupu společnosti TSL městem Litvínov bylo více 

politické, neţ ekonomické. Jsem toho názoru, ţe pokud město Litvínov svůj 

obchodní podíl ve společnosti TSL prodalo, nemělo ho jiţ kupovat zpět.  
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V kapitole 3.5.1 (rok 2008 – 2009) je názorně vidět, jaký důsledek mělo toto 

rozhodnutí pro společnost TSL. 

Ekonomický směr společnosti TSL je ovlivňován komunální, někdy také 

regionální politickou situací. Nelze vţdy s přesností dopředu předvídat, jak která 

politická strana - po svém úspěšném absolvování voleb - bude pohlíţet na 

dceřiné společnosti města, obce či kraje, tj. které dá přednost při stanovování 

rozpočtu. Myslím si, ţe je to spíše otázkou osobních postojů jedinců a jejich 

ţivotních priorit. Všechny politické strany mají ve svém volebním programu 

zajištění čistoty města. Souhlasím také s tím, ţe veřejný pořádek je velmi 

nákladná záleţitost, ale všichni ho budou vyţadovat.  

Nad zájmy jednotlivců, či určitých „zájmových“ skupin, by ale v tomto 

případě měl převaţovat tzv. „obecní zájem“. 
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