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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

V p�edložené práci je zpracováno zhodnocení dopadu ekonomické krize na vývoj 

hospoda�ení spole�nosti CANNONEER a.s. První �ást je zam��ena na charakteristiku a 

vývoj spole�nosti. Následn� je provedena analýza náklad� a výnos� vybrané spole�nosti v 

letech 2005-2009, k tomuto ú�elu je použita horizontální a vertikální analýza. V další �ásti 

je vypracováno zhodnocení hospodá�ského výsledku za sledované období. Na záv�r práce 

jsou za�azeny návrhy opat�ení. 

Klí�ová slova: náklady, výnosy, výsledek hospoda�ení, hospodá�ská krize

ANNOTATION DER DIPLOMARBEIT 

In der vorgelegten Arbeit wird auf die Auswertung der Auswirkungen der Wirtschaftskrise 

auf die Wirtschaftsentwicklung der Gesellschaft CANNONEER AG eingegangen. Im 

ersten Teil wird die Aufmerksamkeit auf die Charakteristik und Entwicklung der 

Gesellschaft gerichtet. Weiterhin  wird eine Kosten- und Gewinnanalyse der ausgewählten 

Gesellschaft in den Jahren 2005-2009 durchgeführt, zu welchem Zweck sowohl das 

horizontale wie auch das vertikale Analyseverfahren benutzt werden. Im nächsten Teil 

wird eine Auswertung der Wirtschaftsergebnisse für den betrachteten Zeitraum erarbeitet. 

Zum Schluss der Arbeit werden die Vorschläge der zu treffenden Maßnahmen unterbreitet. 

Schlüsselwörter: Kosten, Gewinne, Wirtschaftsergebnisse, Wirtschaftskrise
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a.s. – akciová spole�nost 

Cr - Chrom 
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1 Úvod 

„Na americkou ekonomiku se žene pohroma“, neúnavn� hlásal od roku 2002 ve 

svých komentá�ích a televizních show americký burzovní maklé� a ekonom Peter David 

Schiff. Málokdo mu v��il a odborníci se mu p�ed miliony divák� na obrazovkách 

vysmívali. Konec prvního desetiletí 21. století mu však dal za pravdu. Postupn� se 

v ekonomickém zpravodajství za�aly st�ídat pojmy finan�ní, hypote�ní a hospodá�ská 

krize. Prvotní p�í�inou byla americká hypote�ní krize v roce 2007, která postupn� p�erostla 

ve sv�tovou finan�ní krizi. Když finan�ní krize ude�ila v roce 2008 naplno, postihla 

nejvýznamn�jší sv�tové banky a akciové trhy. V této dob� uklid�ovali p�ední �eští politici 

ve�ejnost, že �eské republiky se finan�ní krize p�íliš nedotkne, nebo� bankovní trh je 

v �eské republice stabilní.  

Všichni cht�li v��it, že nás se krize nedotkne, že „�ádí“ na druhém konci sv�ta a my 

se s ní setkáme jen na televizních obrazovkách. Jak však napsal Tomáš Sedlá�ek: 

„Americká krize, a to i ve svých za�átcích, se dost výrazn� p�elila do Evropy, což se 

projevilo i zpomalením �eské ekonomiky. P�edstavy o tom, že si naše �ást sv�ta dokáže 

poradit i bez amerického r�stu, se ukázaly jako p�íliš optimistické.“ [11] Najednou už 

p�estalo jít jen o �ísla a grafy a hospodá�ská krize se za�ala dotýkat velkých i malých firem 

v�etn� jejích zam�stnanc�.   

Za�alo omezování výroby, odklady plateb a r�stu zadluženosti. Jak vyplynulo z 

ankety provedené Hospodá�skou komorou �eské republiky v únoru 2009, p�es 75 % 

dotázaných firem potvrdilo, že jejich zákazníci platí pozd�ji, než bylo sjednáno. U tém��

30 % firem šlo o desítky tisíc korun, u více než poloviny firem se jednalo o stovky tisíc 

korun a každá desátá firma uvedla milionové objemy.  Tém�� každá druhá firma platila své 

faktury pozd� nebo žádala o odložení splatnosti kv�li nedostatku financí zp�sobených 

dopadem hospodá�ské krize na �innost podniku. Mnozí dlužníci se v d�sledku krize 

výrazn� rychleji p�iblížili k hranici krachu a mnozí podnikatelé se rozhodli ukon�it 

podnikání a vstoupili do likvidace. Pouze 24,8 % firem nem�lo problémy s placením svých 

závazk� �i pohledávek. 
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Cílem této diplomové práce je zhodnotit dopad ekonomické krize na vývoj 

hospoda�ení spole�nosti CANNONEER a.s. K hodnocení náklad� a výnos� jsem využila 

analýzu stavových ukazatel�: 

• analýzu trend� (horizontální analýza) 

• procentní rozbor (vertikální analýza) 

Spole�nost se zabývá recyklací kovového odpadu a obchodováním s ním. Ceny 

pr�myslových kov� jsou svázány s hospodá�ským cyklem, protože pr�myslová výroba, 

která kovy využívá, klesá v dob� recese a stoupá v dob� expanze. Když klesá HDP a 

pr�myslová výroba, továrny nepot�ebují tolik pr�myslových kov� a poptávka po nich 

slábne, což má za následek pokles jejich cen. P�i expanzi mají ceny opa�nou tendenci. I 

když se každý z pr�myslových kov� vyzna�uje ur�itými specifickými znaky, cenový vývoj 

mají velmi podobný.  

Jak se projevila ekonomická krize ve vzdálených Spojených státech amerických na 

hospodá�ské situaci malé spole�nosti v severních �echách? Jak utlumení trhu �elila a jak 

z celé krize vyšla? Tuto otázku se pokusí zodpov�d�t tato diplomová práce.  
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2 Charakteristika spole�nosti 
Akciová spole�nost CANNONEER vznikla na základ� Zakladatelské smlouvy dne 

6.1.2000 jednorázov� bez výzvy k upisování akcií. Krajským soudem v Ústí nad Labem 

byla obchodní firma zapsána do obchodního rejst�íku pod názvem CANNONEER a.s. dne 

11.5.2000 v oddíle B, vložka 1276. Zápis byl u�in�n dne 11. kv�tna 2000. Spole�nost od 

svého založení sídlí v Horním Ji�etín�. Spole�nost se transformovala z firmy „Anna 

Bendová – nakládání s odpady“. Základní kapitál p�i založení spole�nosti �inil 8 800 000,- 

K�, bylo vydáno 100 akcií na majitele ve jmenovité hodnot� 88 000,-K�. Tyto akcie si 

rozd�lili výhradní akcioná�i podle výše svých vklad�. V roce 2003 došlo k navýšení 

základního kapitálu rozhodnutím mimo�ádné valné hromady o 6 952 000,- K� na 

15 752 000,-K�. Bylo vydáno dalších 79 akcií a všechny akcie byly zm�n�ny na jméno, 

jmenovitá hodnota jedné akcie �iní 88 000,- K�. [2] 

Firma CANNONEER a.s. p�sobí v oblasti zpracování kovového odpadu. Hlavním 

p�edm�tem podnikání firmy je recyklace kovového odpadu. Mezi recykla�ní proces 

kovového odpadu obecn� pat�í t�íd�ní, což je první stupe� recykla�ního procesu. Následuje 

úprava objemu materiálu pomocí st�íhání, lámání, drcení, lisování, briketování, paketování 

a podobné technologie vedoucí k homogenizaci a mechanické úprav� kovového odpadu. 

Koncovými odb�rateli jsou zpravidla slévárny a ocelárny nebo nadnárodní obchodní a 

zpracovatelské koncerny dodávající suroviny p�edním sv�tovým výrobc�m oceli. 

Specializací firmy je obchod s chromniklovými a vysokolegovanými šroty.  Vedle 

nakládání s kovovým odpadem se firma v�nuje likvidacím technologických celk�, v�etn�

demoli�ních prací a odstra�ování staveb. Od roku 2006 provádí firma CANNONEER a.s. 

také ekologickou likvidaci vy�azených transformátor�. P�edm�tem podnikání spole�nosti 

je: 

• kovoobráb��ství 

• slévárenství 

• ková�ství 

• záme�nictví 

• truhlá�ství 
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• silni�ní motorová nákladní doprava 

• koup� zboží za ú�elem dalšího prodeje a prodej 

• zprost�edkovatelská �innost v oblasti obchodu 

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými odpady 

• realitní agentura 

• zednictví 

• zemní práce 

• provád�ní staveb a jejich odstra�ování. [6] 

Na obrázku �. 1 je zobrazeno logo firmy.

Obrázek 1: Logo firmy CANNONEER a.s. [10] 

2.1 Vývoj spole�nosti v období od roku 2000 do roku 2010 

Firma CANNONEER a.s. zahájila svou �innost v roce 2000 pouze s pozemkem a 

budovami, jedním vysokozdvižným vozíkem a zap�j�eným nákladním automobilem. 

Stávající aktivity firmy "Anna Bendová – nakládání s odpady" byly p�evedeny na firmu 

CANNONEER a.s., byly rozší�eny a po�ídil se druhý nákladní automobil s p�ív�sem. Pro 

dv� soupravy již bylo možno po�ídit naklada� s polypovým drapákem a byl po�ízen první 
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paketovací lis. Vzhledem ke specializaci na obchod s ušlechtilými ocelemi bylo po�ízeno 

za�ízení na úpravu nerezových ocelí, p�enosný spektrální analyzátor a dodávka s p�ív�sem 

vhodná pro svážení tohoto materiálu. Obchodní zástupci byli vybaveni novými osobními 

automobily. S r�stem možností díky nové technice rostly i obraty a objemy 

p�epravovaného a upravovaného materiálu. Pro úpravu materiálu byly po�ízeny nesené 

hydraulické n�žky Vibra-Ram na pásovém bagru sloužící k bezplamennému d�lení 

konstrukcí budov, technologických celk� a drcení velkokusé litiny, na st�íhání drobn�jších 

materiálu aligátorové n�žky Kajman, laboratorní spektrální analyzátor Spectroport CCD a 

�ada dalšího vybavení. Vozový park byl rozší�en o nový lehkotonážní nákladní automobil 

DAF s kontejnerovou nástavbou, který posílil p�edevším svoz nerezu. [7] 

V roce 2002-2004 byla navázána �ada nových obchodních kontakt� a všeobecn�

nastala p�íznivá situace v obchodu s kovovým odpadem. Významným po�inem bylo 

rovn�ž rozhodnutí zam��it pozornost na odpady p�ímo z výroby, což pro vlastní chod firmy 

p�edstavuje p�edevším zvýšené nároky na logistiku a technologické vybavení. Díky tomuto 

rozhodnutí došlo k dalšímu mohutnému investování do obm�ny a dopln�ní strojního a 

technologického parku. V roce 2004 byly po�ízeny další t�i nákladní automobily s p�ív�sy, 

dva naklada�e, nový paketovací lis, n�kolik desítek kontejner�, z toho jeden s 

hydraulickou rukou, automobilový je�áb pro manipulaci s materiálem na šrotišti, malá 

pr�myslová váha na vážení menšího množství materiálu a koncem roku nová mostová 

váha s kapacitou 60 tun, na vážení celých jízdních souprav. Bylo posíleno vybavení pro 

t�íd�ní materiálu o ru�ní rentgenový spektrometr Alloy Analyzer. [8] 

V roce 2005 byl po�ízen další paketovací lis CBP 100, hydraulická ruka k tomuto 

lisu a hydraulické n�žky Ž�AS CNS 400K, které umož�ují st�íhat neupravený ocelárenský 

materiál na požadované rozm�ry. Rozší�ení zpracovávaných komodit p�ineslo vzhledem ke 

zna�nému nár�stu objemu i podstatn� vyšší nároky na svážení materiálu, proto bylo nutné 

posílit dopravn�-manipula�ní techniku. Byla po�ízena jízdní souprava sedlového taha�e 

MAN TGA 26.414 se skláp�cím náv�sem METACO. Druhým dopravním prost�edkem 

po�ízeným v roce 2005 byl automobil DAF CF 85.430 s nástavbou pro natahování 

kontejner� a hydraulickým nakládacím je�ábem. P�ednosti tohoto �ešení se projeví 

p�edevším p�i nakládce materiálu mimo firmu a v situaci, kdy je nutno rozložit náklad 

vzhledem k hmotnosti do dvou kontejner�, což se b�žn� stává p�i pln�ní kontejner� u 
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dodavatel� p�ímo od výrobních linek. Zavedení nových technologických postup� p�i 

svážení t�íd�ných odpad� a navýšení objem� znamenalo mnohem vyšší nároky na 

manipula�ní techniku. Proto byly repasovány dva vysokozdvižné vozíky DESTA, po�ízen 

nový vysokozdvižný vozík CATERPILLAR a zakoupen další kolový naklada� FUCHS 

MHL 340. Vysokozdvižné vozíky usnad�ují manipulaci s t�íd�ným materiálem, vozíky 

jsou vybaveny oto�ným za�ízením, které umož�uje vyklopení bedny a následné vysypání 

materiálu. [2] 

V roce 2006 byly i nadále ve zna�né mí�e provád�ny demolice, likvidace 

technologických za�ízení s následným „vyšrotováním“ budov a areál�. V této oblasti 

probíhala nejvýznamn�jší akce v pr�myslovém areálu AVIA a.s., Praha Let�any a ve 

spolupráci se Speciálními stavbami Most byla zahájena likvidace areálu bývalé úpravny 

uhlí Herkules. V roce 2006 pokra�ovala spolupráce s lisovnami pro automobilový pr�mysl 

(BOSAL �R, ELKO Nový Knín, ESSA CZECH, KARSIT atd.). Významným zdrojem 

materiálu se staly demontáže kolejového svršku pro �eské dráhy. V oblasti obchodu 

s ušlechtilými materiály (nerez, vysokolegované oceli, speciální slitiny) byl nalezen nový 

odbyt - firma Cronileg v Duisburgu. Další oblastí, ve které firma za�ala p�sobit, je obchod 

s k�emíkovými plechy feromagnetických jader transformátor� a demontáž vy�azených 

transformátor�. Pro tuto �innost získala firma CANNONEER a.s. dne 13.11.2006 souhlas 

Krajského ú�adu Ústeckého kraje. Pro tyto práce byla vy�len�na �ást prostoru pro 

manipulaci s materiálem kontaminovaným ropnými produkty a �ást haly. V roce 2006 

pokra�ovala obnova vozového parku. Zárove� s po�ízením nových dopravních prost�edk�

byl prodán nákladní automobil Mercedes-Benz 2466 a nákladní automobil Tatra 815 byl 

stažen ze silni�ního provozu a slouží už pouze uvnit� areálu pro pomocné a p�ípravné 

práce. Pro pot�eby demoli�ních prací bylo po�ízeno rypadlo DH 411 vybaveno 

hydraulickými n�žkami. Vzhledem k velkému objemu prací na železni�ním svršku pro 

�eské dráhy byly zakoupeny zatá�e�ky šroub� Honda 30.82. Laborato� byla vybavena 

p�ístrojem pro analýzu slitin na bázi hliníku Sigmatest 2.069. V roce 2006 byl definitivn�

vy�ešen prostor pro výkup�ího a ostrahu. Byly zakoupeny a osazeny dva obytné 

kontejnery, �ímž došlo k vytvo�ení dvou pracoviš� - pro výkup�ího a pracovišt� ostrahy. 

[3] 
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V roce 2007 došlo k velkému a rozvoji v obchodu s vy�azenými transformátory a 

trafoplechy. P�evážná �ást vykupovaných druhotných surovin byla dodána do SRN. 

Dalšími odb�rateli byly i nadále hutní a slévárenské podniky a obchodní spole�nosti 

v �eské republice (nap�. TSR Czech Republik s.r.o., Škoda Steel s.r.o., Komer�ní slévárna 

šedé a tvárné litiny Turnov, Metal Exchange s.r.o., Confal a.s. atd.). Z nejvýznamn�jších 

dodavatel� lze jmenovat �eské dráhy a.s., V�E-transformátory s.r.o., ESS s.r.o., �EPS 

a.s., SD Kovo Mladá Boleslav a.s. V souvislosti s rozvojem firmy byl op�t dopln�n vozový 

a strojní park. N�které manipula�ní a dopravní prost�edky byly z d�vodu jejich stá�í 

naopak ze stavu vy�azeny. [4] 

Od po�átku roku 2008 až do �ervna 2008 zaznamenalo odv�tví zpracování 

druhotných surovin velmi prudký nár�st cen komodit (nap�. cena železa vzrostla 

z cca. 5.000 K�/t na 10.000 K�/t), také vzestup pot�eby surovin u finálních odb�ratel�

(ocelárny, slévárny) vykazoval prudce vzestupnou tendenci. Vzhledem k tomu, že se 

nabídka demoli�ních prací a souvisejících služeb dlouhodob� ukazovala jako nezbytná pro 

uspokojení pot�eb stále se rozši�ujícího portfolia obchodních partner� a zárove� byla 

p�íslibem zajišt�ní trvalého p�ísunu kovového šrotu, jehož pot�eba v první polovin� roku 

2008, jak už bylo výše zmín�no, výrazn� vzr�stala, bylo rozhodnuto p�edstavenstvem 

spole�nosti o vytvo�ení další samostatné divize firmy, a to divize „demolice“. Ta byla 

vytvo�ena v p�ímé souvislosti s hlavním p�edm�tem podnikání firmy CANNONEER a.s. 

jako �innost navazující na likvidaci starých technologických celk� se zam��ením na 

kompletní odstra�ování nefunk�ních pr�myslových areál� s možností napojení na projekty 

„braunfield“. Aby bylo možno demoli�ní práce provád�t v plném rozsahu v�etn� prací 

p�ímo navazujících, bylo nutno vybavit strojní a technické zázemí speciálními 

mechaniza�ními prost�edky ur�enými pro tuto �innost. To v praxi znamenalo po�ízení 

techniky v �ádech n�kolika desítek milion� korun (nap�. demoli�ní bagr O&K RH20 

longfront s demoli�ními n�žkami Atlas Copco CC 3300, demoli�ním drapákem a ostatním 

p�íslušenstvím, dále �elní naklada�, drti� beton� a stavebních sutí a t�ídi� reciklát� z tohoto 

procesu drcení, dva drti�e d�evní hmoty a komunálního odpadu, traktorbagr a další �adu 

stroj� a za�ízení.). �ást t�chto mechanizm� byla po�ízena z vlastních zdroj�, �ást byla 

financována formou spot�ebitelských úv�r�. Vzhledem k p�edpokládanému nár�stu 

pot�eby financování na realizaci výše zmín�ných projekt� také vyvstala pot�eba posílení 
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provozního financování, v d�sledku �ehož byl sjednán revolvingový úv�r ve výši 15 

milion� korun. Firma však díky t�mto krok�m získala schopnost provád�t veškeré bourací 

práce a �innosti související s odstra�ováním staveb. V druhé polovin� roku 2008 však 

došlo v odv�tví druhotných surovin k nep�edvídatelnému a zcela neo�ekávanému 

drastickému propadu cen komodit na trhu. [5] 

Rok 2009 byl všeobecn� poznamenán hospodá�skou krizí. V tomto roce musela 

firma provést n�která úsporná opat�ení a snažit se v maximální mí�e snížit pravidelné 

m�sí�ní náklady. Toho bylo dosaženo snížením po�tu zam�stnanc� na nezbytn� pot�ebné 

po�ty nutné k zajišt�ní �ádného chodu spole�nosti v návaznosti na aktuální pot�ebu a 

zavedením n�kterých úsporných opat�eních v dosud benevolentn� p�ehlížených oblastech. 

Investice související s vytvo�ením divize „demolice“ se tak ve sv�tle nových aspekt� doby 

jevila hlavn� po�átkem roku jako velmi zat�žující a nevhodn� na�asovaná.  Na druhou 

stranu dlužno �íci se i p�es útlum v roce 2009 potvrdila správnost strategie firmy 

spo�ívající v získání nových zdroj� šrotu p�ímo z výroby a z likvidací starých provoz�, 

tedy v postupu od pouhého obchodu a úpravy kovových odpad� k jejich aktivnímu 

získávání. [6] 

To za�al rok 2010 velmi brzy potvrzovat a jako velmi opodstatn�ná se ukázala i 

obchodní strategie zvolená p�edstavenstvem spole�nosti ve �tvrtém kvartále 

p�edcházejícího roku. V tomto kvartále bylo rozhodnuto nakupovat a shromaž	ovat co 

možná nejv�tší množství relativn� levn� dostupných surovin i za cenu vytvo�ení 

momentálního oslabení platební morálky spole�nosti. R�st hodnoty takto shromážd�ných 

surovin za�átkem roku 2010 však toto rozhodnutí ospravedlnil a p�idaná hodnota z prodeje 

takto vzniklých skladových zásob velmi brzy pomohla spole�nosti pokulhávající prestiž u 

dodavatel� napravit a vytvo�it dostate�né finan�ní krytí pro realizaci dalších lukrativních 

obchodních p�ípad�. 

2.2 Organiza�ní struktura spole�nosti 

K 31.12.2010 bylo ve spole�nosti zam�stnáno celkem 40 pracovník� na hlavní 

pracovní pom�r a 3 �lenové �ídících orgán�. S dalšími �ty�mi byla uzav�ena dohoda o 

pracovní �innosti. Toto je nár�st o 36 stálých zam�stnanc� oproti roku 2000, po�et �len�

�ídících orgán� z�stává stejný. Organiza�ní struktura spole�nosti je uvedena v p�íloze �.1. 



Bc. Miroslava Kricnerová: Analýza náklad� a výnos� spol. s ohledem na ekonom. krizi 

9 
2011 

2.3 Kvalifika�ní p�edpoklady 

Firma CANNONEER a.s. je držitelem oprávn�ní pro nakládání s odpady, souhlasu 

k nakládání s nebezpe�nými odpady vydaný Okresním ú�adem v Most� dne 26.4.2002 a 

koncese pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými odpady, kterou vydal Obecní 

živnostenský ú�ad v Litvínov� na základ� ustanovení zákona 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání a zákona 185/2001 Sb.,o odpadech dne 10.3.2003. Krajským 

ú�adem Ústeckého kraje, odborem životního prost�edí byl v dubnu roku 2004 vydán 

souhlas k provozování za�ízení k výkupu a úprav� odpad� dle §14, odst.1, zákona 

�.185/2001 Sb., o odpadech. Souhlas k provozování za�ízení se vztahuje na výkup, t�íd�ní, 

úpravu a shromaž	ování vyjmenovaných odpad� kategorie „O“ a „N“. V roce 2006 byl 

tento souhlas rozší�en o nakládání s vy�azeným za�ízením obsahující nebezpe�né složky 

CANNONEER a K�O 16 02 13 se zám�rem nakládat s vy�azenými transformátory. Od 

19.3.2008 má firma.s. živnostenské oprávn�ní k provád�ní staveb a jejich odstra�ování. [6] 
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3 Analýza náklad� a výnos� za sledované období 2005-  2009 

Tato kapitola obsahuje analýzu náklad� a výnos� spole�nosti CANNONEER a.s. za 

sledované období 2005 – 2009. Analýza finan�ního stavu podniku se uskute��uje aplikací 

jednotlivých analytických metod v oblasti finan�ních výkaz� a ukazatel�. Jde o hodnotící 

postup posuzující sou�asné a minulé finan�ní postavení podniku a výsledky jeho �innosti, 

z nichž by bylo možné p�edvídat finan�ní stav podniku v budoucnu. [1] K hodnocení 

náklad� a výnos� jsem využila analýzu stavových ukazatel�: 

• analýzu trend� (horizontální analýza) 

• procentní rozbor (vertikální analýza) 

3.1 Celkové náklady 

Celkové náklady firmy CANNONEER a.s. se d�lí na náklady fixní a na náklady 

variabilní. V tabulce �. 1 a v tabulce �. 2 je uveden p�ehled nákladových položek za 

sledované období dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. daného roku.  

Tabulka 1: P�ehled celkových náklad� za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování]

Skupiny náklad�
2005    

[tis. K�] 
% 

2006    
[tis. K�] 

% 
2007    

[tis. K�] 
% 

náklady vynaložené na prodané zboží 54 243 21,03 81 551 22,43 90 045 21,91
výkonová spot�eba - materiál,energie a 
služby 189 007 73,27 248 098 68,23 295 543 71,92

osobní náklady 9 097 3,53 10 937 3,01 13 925 3,39

dan� a poplatky 376 0,15 493 0,14 965 0,23

odpisy 4 770 1,85 6 403 1,76 8 004 1,95

z�statková cena prodaného majetku 398 0,15 336 0,09 4 171 1,01

zm�na stavu rezerv a opravných položek -4 136 -1,60 9 440 2,60 -8 349 -2,03

ostatní provozní náklady 587 0,23 826 0,23 2 013 0,49

nákladové úroky 583 0,23 681 0,19 784 0,19

ostatní finan�ní náklady 1 689 0,65 1 824 0,5 2 145 0,52

da� z p�íjm� za b�žnou �innost 1 917 0,74 3 705 1,02 2 497 0,61

Celkem 258 531 100,00 364 294 100,00 411 743 100,00
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Tabulka 2: P�ehled celkových náklad� za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2008    

[tis. K�]
% 

2009   
[tis. K�]

% 

náklady vynaložené na prodané zboží 89 218 25,26 49 883 31,36

výkonová spot�eba - materiál,energie a služby 229 343 64,94 76 557 48,13

osobní náklady 17 347 4,91 12 731 8,00

dan� a poplatky 563 0,16 475 0,30

odpisy 11 012 3,12 15 552 9,78

z�statková cena prodaného majetku 1 030 0,29 2 404 1,51

zm�na stavu rezerv a opravných položek -2 541 -0,72 -4 111 -2,58

ostatní provozní náklady 1 775 0,50 2 351 1,48

nákladové úroky 1 915 0,54 2 722 1,71

ostatní finan�ní náklady 2 794 0,79 1 103 0,69

da� z p�íjm� za b�žnou �innost 730 0,21 -607 -0,38

Celkem 353 186 100 159 060 100

  

Tabulky �. 1 a �. 2, kde je uveden p�ehled nákladových položek, jsou dopln�ny o 

procentuální podíl každé díl�í nákladové položky na celkových nákladech. Z t�chto tabulek 

je patrné, že v období od roku 2005 do roku 2007 celkové náklady spole�nosti vykazovaly 

rostoucí trend, v období od roku 2008 do roku 2009 naopak celkové náklady spole�nosti 

CANNONEER a.s. klesaly. Nár�st �i pokles jednotlivých nákladových položek je uveden 

v tabulce �. 3 a v tabulce �. 4. 

Tabulka 3: P�ehled vývoje nákladových položek 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2005       

[tis. K�] 
2006       

[tis. K�] 
2007       

[tis. K�] 
Index 

2006/2005
Index 

2007/2006

náklady vynaložené na prodané zboží 54 243 81 551 90 045 1,5034 1,1042
výkonová spot�eba - materiál,energie a 
služby 189 007 248 098 295 543 1,3126 1,1912

osobní náklady 9 097 10 937 13 925 1,2023 1,2732

dan� a poplatky 376 493 965 1,3112 1,9574

odpisy 4 770 6 403 8 004 1,3423 1,2500

z�statková cena prodaného majetku 398 336 4 171 0,8442 12,4137

zm�na stavu rezerv a opravných položek -4 136 9 440 -8 349 - -

ostatní provozní náklady 587 826 2 013 1,4072 2,437

nákladové úroky 583 681 784 1,1681 1,1512

ostatní finan�ní náklady 1 689 1 824 2 145 1,0799 1,176

da� z p�íjm� za b�žnou �innost 1 917 3 705 2 497 1,9327 0,674

Celkem 258 531 364 294 411 743 1,4091 1,1302
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Tabulka 4: P�ehled vývoje nákladových položek 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2008       

[tis. K�] 
2009       

[tis. K�] 
Index 

2008/2007
Index 

2009/2008

náklady vynaložené na prodané zboží 89 218 49 883 0,9908   0,5591

výkonová spot�eba - materiál,ener. a služby 229 343 76 557 0,7760   0,3338

osobní náklady 17 347 12 731 1,2457   0,7339

dan� a poplatky 563 475 0,5834   0,8437

odpisy 11 012 15 552 1,3758   1,4123

z�statková cena prodaného majetku 1 030 2 404 0,2469   2,334

zm�na stavu rezerv a opravných položek -2 541 -4 111 0,3043   1,6179

ostatní provozní náklady 1 775 2 351 0,8818   1,3245

nákladové úroky 1 915 2 722 2,4426   1,4214

ostatní finan�ní náklady 2 794 1 103 1,3026   0,3948

da� z p�íjm� za b�žnou �innost 730 -607 0,2924   -

Celkem 353 186 159 060 0,8578   0,4504

Z výše uvedených tabulek je patrné, že nejv�tší nár�st mezi roky 2005 a 2006 

vykázaných v pen�žních prost�edcích je u náklad� na výkonovou spot�ebu a u náklad� na 

prodané zboží. Na hospoda�ení spole�nosti má tento nár�st významný vliv, i když se 

nejedná o nejv�tší nár�st v procentuálním vyjád�ení. V roce 2007 došlo k nejv�tšímu 

nár�stu nákladových položek vyjád�ených v pen�žních prost�edcích u výkonové spot�eby a 

u náklad� vynaložených na prodané zboží. V procentuálním vyjád�ení se jednalo o 

výkonovou spot�ebu. V roce 2008 došlo k propadu cen komodit na trhu s kovovým 

odpadem. K nejv�tšímu nár�stu náklad� v pen�žních prost�edcích došlo u položky osobní 

náklady. V procentuálním vyjád�ení se jednalo o náklady vynaložené na prodané zboží. 

V roce 2009 došlo k nejv�tšímu nár�stu vyjád�ených v pen�žních prost�edcích u položky 

odpisy. Nejv�tší procentuální nár�st byl zaznamenán u položky náklady vynaložené na 

prodané zboží. K nejv�tšímu poklesu vyjád�eného jak v pen�žních prost�edcích tak také 

v procentuálním vyjád�ení došlo u položky výkonová spot�eba. Podrobn�jší popis 

nákladových položek (t�ch, které mají nejv�tší procentuální podíl na celkových nákladech) 

a jejich vývoj je zaznamenám v následujících kapitolách.  Jedná se o náklady vynaložené 

na prodané zboží, výkonovou spot�ebu - spot�eba materiálu, energie, služeb a osobní 

náklady. 
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3.2 Náklady vynaložené na prodané zboží 

Firma CANNONEER a.s. se v�nuje mimo jiné obchodu s kovovým odpadem. 

Náklady vynaložené na prodané zboží (materiálové náklady) p�edstavují náklady na výkup 

druhotných surovin s následným prodejem kone�ným odb�ratel�m bez úpravy. Výkup 

kovového odpadu probíhá na n�kolika úrovních. Jedná se o tzv. lidový výkup (výkup od 

ob�an�), výkup od ostatních menších výkupen surovin v dostupnosti do 200 km od sídla 

spole�nosti a o výkup od producent� kovového odpadu, což jsou spole�nosti, kterým p�i 

výrobním procesu vzniká kovový odpad. Posledním zdrojem kovového odpadu je odpad 

z demolic a odpad p�i stavební �innosti. Nejv�tší objemy výkupu tvo�í ocelový šrot druh 

12 a 14 (viz �SN 420030 - Ocelový a litinový odpad), legované oceli s obsahem 17% Cr, 

8% Ni (ozn. V2A) a šroty s obsahem m�di (�SN 42 1331 - Odpady neželezných kov� a 

jejich slitin). Dále jsou to bronz, mosaz, zinek a další slitiny barevných i nebarevných 

kov�. Výkupní ceny firma pravideln� aktualizuje dle pohybu cen na burzách a 

komoditních trzích. Na obrázku �. 2 je zobrazen graf vývoje ceny m�di od 1. 1. 2005 do 

1.1.2011. Na ose x je zobrazeno �asové rozmezí, na ose y je uvedena cena m�di USD/100 

liber. 

Graf  1: Vývoj ceny m�di v období 2005 – 2010 [9] 

V tabulce �. 5 a v tabulce �. 6 je uveden p�ehled materiálových náklad� na prodané 

zboží. Z t�chto tabulek je patrný nár�st náklad� na prodané zboží mezi lety 2005 – 2007, 

tento nár�st je spojen s vyšší poptávkou po materiálu, tak i s r�stem cen kovových odpad�, 
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resp. druhotných surovin. Byly uzav�eny smlouvy s novými odb�rateli, nap�. TSR Czech 

Republik, s.r.o. a Komer�ní slévárnou šedé a tvárné litiny Turnov. P�ímý prodej zboží 

p�edstavuje dodání nakoupeného zboží finálnímu odb�rateli p�ímo z místa nákupu. Rok 

2009 byl poznamenán poklesem poptávky ze strany odb�ratel� kovového odpadu a 

snížením nabídky ze strany dodavatel�. Náklady na nákup materiálu v tomto roce klesly 

tém�� na polovinu oproti roku 2008.  

Tabulka 5: P�ehled materiálových náklad� za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování]

Skupina náklad�
2005   

[tis. K�]
% 

2006     
[tis. K�]

% 
2007   

[tis. K�]
% 

prodané zboží 54 102 99,74 81 166 99,53 90 045 100,00

prodané zboží (p�ímý prodej) 141 0,26 385 0,47 0,00 0,00

Celkem 54 243 100,00 81 551 100,00 90 045 100,00 

Tabulka 6: P�ehled materiálových náklad� za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupina náklad�
2008     

[tis. K�]
% 

2009    
[tis. K�]

% 

prodané zboží 86 080 96,48 40 699 81,59

prodané zboží (p�ímý prodej) 3 138 3,52 9 184 18,41

Celkem 89 218 100,00 49 883 100,00 

V tabulce �. 7 a v tabulce �. 8 je zaznamenán nár�st a pokles materiálových náklad�

ve sledovaném období 2005 – 2009. 

Tabulka 7: P�ehled vývoje materiálových náklad� za období 2005- 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2005       

[tis. K�] 
2006       

[tis. K�] 
2007       

[tis. K�] 
Index     

2006/2005
Index 

2007/2006

prodané zboží 54 102 81 166 90 045 1,5002 1,1094

prodané zboží (p�ímý prodej) 141 385 0 2,7305 0,0000

Celkem 54 243 81 551 90 045 1,5034 1,1042
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Tabulka 8: P�ehled vývoje materiálových náklad� za období 2008 -2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2008       

[tis. K�] 
2009       

[tis. K�] 
Index 

2008/2007
Index 

2009/2008

prodané zboží 86 080 40 699 1,0461 0,4728

prodané zboží (p�ímý prodej) 3 138 9 184 0,0000 2,9267

Celkem 89 218 49 883 0,9908 0,5591

3.3 Výkonová spot�eba 

Výkonovou spot�ebou rozumíme náklady pot�ebné k po�ízení materiálu a energie 

pot�ebných k provozování spole�nosti. Jedná se o spot�ebu pohonných hmot stroj�, 

za�ízení, dopravních prost�edk� a služebních voz�. Dále je zde zahrnut leasing stroj� a 

za�ízení. Do této kategorie materiálových náklad� pat�í také náklady pot�ebné na opravy a 

udržování stroj�, za�ízení, dopravních prost�edk� a areálu spole�nosti. Nejv�tší podíl na 

této nákladové položce má položka spot�eba materiálu – recyklace. Jedná se o materiál, 

který spole�nost CANNONEER a.s. nakoupí za ú�elem dalšího zpracování (recyklace). 

Z nejvýznamn�jších dodavatel� kovového odpadu lze jmenovat �eské dráhy a.s., �EPS, 

a.s., TRAFO CZ, a.s., SD Mladá Boleslav, a.s. atd. V nákladové položce služby jsou 

ú�továny služby subdodavatelských firem (subdodávky), které spole�nost CANNONEER 

a.s. využívá k provád�ní prací, jejichž provedení nedokáže aktuáln� zajistit vlastními 

zam�stnanci. Do položky ostatní služby jsou zahrnuty náklady na reprezentaci spole�nosti, 

poštovné, spot�eba cenin, telefonní služby, telekomunika�ní služby internet, reklamní 

služby, ú�etní služby a školení. V tabulce �. 9 a v tabulce �. 10 je uvedeno srovnání 

finan�ních prost�edk� vynaložených na jednotlivé nákladové položky ve sledovaném 

období. 
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Tabulka 9: P�ehled náklad� výkonové spot�eby za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2005      

[tis. K�]
% 

2006      
[tis. K�]

% 
2007      

[tis. K�]
% 

spot�eba PHM dopr.prost�ed. a mechaniz.  1 218 0,64  6 757 2,72  7 791 2,64

spot�eba materiálu - recyklace  161 842 85,63  222 988 89,88  266 888 90,30

spot�eba energie 3 622 1,92 2 958 1,19 2 123 0,72

opravy a udrž. dopr. prost�ed. a mechaniz.  4 005 2,12  1 103 0,44  1 415 0,48

opravy a udržování areálu  4 254 2,25  556 0,22  1 416 0,48

leasing stroj� a za�ízení 5 934 3,14 5 968 2,40 5 544 1,88

služby (subdodavatelské firmy) 1 007 0,53 3 189 1,29 1 690 0,57

ostatní služby 8 125 4,30 4 579 1,85 8 676 2,94

Celkem výkonová spot�eba  189 007 100,00  248 098 100,00 295 543 100,00

Tabulka 10: P�ehled náklad� výkonové spot�eby za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2008      

[tis. K�] 
% 

2009      
[tis. K�] 

% 

spot�eba PHM dopr.prost�ed. a mechaniz. 10 317 4,5 6 423 8,39

spot�eba materiálu - recyklace 198 406 86,51 54 620 71,35

spot�eba energie 2 289 1 1 241 1,62

opravy a udrž. dopr. prost�ed. a mechaniz. 2 398 1,05 1 050 1,37

opravy a udržování areálu 428 0,19 750 0,98

leasing stroj� a za�ízení 4 670 2,04 3 340 4,36

služby (subdodavatelské firmy) 2 117 0,92 3 572 4,67

ostatní služby 8 718 3,8 5 561 7,26

Celkem výkonová spot�eba 229 343 100 76 557 100

V tabulce �. 11 a v tabulce �. 12 je zobrazen p�ehled vývoje nákladových položek 

výkonové spot�eby v�etn� jejich nár�stu �i poklesu v letech 2005-2009. 

Tabulka 11: P�ehled vývoje náklad� výkonové spot�eby za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2005      

[tis. K�] 
2006      

[tis. K�] 
2007      

[tis. K�] 
Index 

2006/2005
Index 

2007/2006

spot�eba PHM dopr.prost�ed. a mechaniz. 1 218  6 757  7 791  5,5476  1,1530

spot�eba materiálu - recyklace 161 842  222 988  266 888  1,3778  1,1969

spot�eba energie 3 622 2 958 2 123 0,8167 0,7177

opravy a udrž. dopr. prost�ed. a mechaniz. 4 005  1 103  1 415  0,0000  1,2829

opravy a udržování areálu 4 254  556  1 416  0,1307  2,5468

leasing stroj� a za�ízení 5 934 5 968 5 544 1,0057 0,9290

služby  (subdodavatelské firmy) 1 007 3 189 1 690 3,1668 0,5299

ostatní služby 8 125 4 579 8 676 0,5636 1,8947

Celkem výkonová spot�eba  189 007  248 098 295 543  1,3126  1,1912



Bc. Miroslava Kricnerová: Analýza náklad� a výnos� spol. s ohledem na ekonom. krizi 

17 
2011 

Tabulka 12: P�ehled vývoje náklad� výkonové spot�eby za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny náklad�
2008      

[tis. K�] 
2009      

[tis. K�] 
Index 

2008/2007
Index 

2009/2008

spot�eba PHM dopr.prost�ed. a mechaniz. 10 317 6 423 1,3242  0,6226

spot�eba materiálu - recyklace 198 406 54 620 0,7097  0,2753

spot�eba energie 2 289 1 241 1,0781 0,5422

opravy a udrž. dopr. prost�ed. a mechaniz. 2 398 1 050 1,6947  0,4379

opravy a udržování areálu 428 476 0,3023  1,1121

leasing stroj� a za�ízení 4 670 3 340 0,8423 0,7152

služby (subdodavatelské firmy) 2 117 3 572 1,2527 1,6873

ostatní služby 8 718 5 561 1,0048 0,6379

Celkem výkonová spot�eba 229 343 76 557 0,7760  0,3338

Z výše uvedených tabulek je patrný nár�st (v období 2005-2008) t�ch náklad�, 

které souvisejí p�ímo s po�ízením techniky a dopravních prost�edk�, jako nap�. spot�eba 

pohonných hmot, leasing stroj� a za�ízení, opravy a udržování dopravních prost�edk� a 

mechanizace. V roce 2009 k tomuto nedocházelo, nebo� v d�sledku hospodá�ské krize 

nebyly nakupovány nové dopravní prost�edky a mechanizace. Co se týká náklad� na 

spot�ebu materiálu k recyklaci, je patrný nár�st v letech 2005 -2007. To bylo zp�sobeno 

nár�stem poptávky po recyklovaném materiálu ze strany odb�ratel� a také zvýšením cen 

t�chto komodit. Mezi hlavní odb�ratele pat�í EISENLEGIERUNGEN Handelsgeselschaft 

mbH. V roce 2008 se již za�ala projevovat hospodá�ská krize, která se naplno projevila 

v roce 2009 nezájmem ze strany odb�ratel� recyklovaného materiálu. Náklady na spot�ebu 

materiálu v tomto období klesaly.  

V tabulce �. 13 je zachycen p�ehled p�íjmu recyklovaného materiálu (CrNi oceli) 

do skladu materiálu. Je zde uvedeno celkové množství nakoupeného materiálu 

v kilogramech za sledované období v�etn� ceny, kterou za toto množství spole�nost 

zaplatila. V posledním (pravém) sloupci je uvedena pr�m�rná ro�ní cena CrNi oceli 

[K�/kg]. 
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Tabulka 13: P�ehled p�íjmu recyklovaného materiálu do skladu za období 2005 - 2010, pr�m�rná cena CrNi 

oceli [K�/kg] [12 + vlastní zpracování] 

CrNi oceli                                         
(sklad: recyklace) 

p�íjem 
Množství v kg K�

Pr�m�rná cena CrNi 
oceli [K�/kg] 

2005 2 551 507,84 88 792 199,62 34,80 

2006 2 952 478,30 135 149 692,33 45,77 

2007 2 703 300,00 166 936 418,14 61.75 

2008 2 124 003,50 81 508 968,63 38.38 

2009 929 686,00 23 017 960,46 24,76 

2010 1 128 987,00 39 397 740,15 34,90 

Na obrázku �. 3 je zakreslen vývoj nákupní ceny CrNi oceli v období 2005 – 2010. 

V grafu je zachycen vzr�stající trend nákupní ceny CrNi oceli v letech 2005 -2007. V roce 

2008 došlo k propadu ceny tém�� o polovinu oproti roku 2007. V roce 2009 klesly ceny 

CrNi oceli na historické minimum. V roce 2010 došlo op�t k nár�stu ceny. Tomuto vývoji 

odpovídal i vývoj náklad� na spot�ebu materiálu.  

Graf 2: Vývoj nákupní ceny CrNi oceli v období 2005 -2010 [12 + vlastní zpracování] 
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3.4 Vývoj zam�stnanosti a osobních náklad�

 V roce 2000 (rok vzniku spole�nosti) bylo u firmy CANNONEER a.s. evidováno 5 

zam�stnanc�. B�hem let 2000 až 2005 došlo k nár�stu o 46 zam�stnanc� (p�evážn�

d�lnické profese). Od roku 2005 do roku 2008 vzhledem k rostoucímu objemu prací, 

zm�nou ve zpracování a úprav� kovových odpad�, v�tším po�tem demoli�ních a 

demontážních prací mimo areál firmy docházelo k dalšímu nár�stu po�tu pracovních míst. 

V roce 2006 byli mimo jiné p�ijati 2 obchodní zástupci. Jeden obchodní zástupce má na 

starost nov� se rozvíjející obchod s transformátory, druhý se pak v�nuje obchodu 

s �eskými drahami. T�etím p�ijatým THP byla skladnice, díky níž bylo zavedeno �ádné 

vedení skladového hospodá�ství. Vlivem dopad� sv�tové hospodá�ské krize došlo koncem 

roku 2008 k výraznému omezení objemu zakázek a muselo být zahájeno snižování po�tu 

zam�stnanc�. Masivní propoušt�ní zam�stnanc� se uskute�nilo již za�átkem roku 2009. 

V tomto roce bylo k 31.12 ve spole�nosti zam�stnáno 41 osob, z toho 11 TPH a 30 

manuáln� pracujících, což je tém�� o 36 % zam�stnanc� mén� než v roce 2008. Na mzdách 

23 propušt�ných zam�stnanc� spole�nost CANNONEER a.s. ušet�ila 3 197 545 K�, což 

v roce 2009 tvo�ilo cca 2% z celkových náklad�. V tabulce �.14 a �.15 je uveden vývoj 

po�tu zam�stnanc� na hlavní pracovní pom�r k 31.12. daného roku a vývoj mzdových 

náklad� v�etn� �len� p�edstavenstva akciové spole�nosti CANNONEER. Mzdové náklady 

jsou jednou ze složek provozních náklad�. 

Tabulka 14: Vývoj mzdových náklad� a vývoj po�tu zam�stnanc� za období 2005 - 2007 [2,3,4 + vlastní 

zpracování] 

Ukazatel 2005 2006 2007 
Index 

2006/2005
Index 

2007/2006 

po�et zam�stnanc� 51 55 60 1,0784 1,0909

mzdové náklady [tis.K�]  6 663 8 026 10 241 1,2046 1,2760

Tabulka 15: Vývoj mzdových náklad� a vývoj po�tu zam�stnanc� za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní 

zpracování] 

Ukazatel 2008 2009 
Index 

2008/2007
Index 

2009/2008 

po�et zam�stnanc� 64 41 1,0667 0,6406

mzdové náklady [tis. K�] 12 769 9  598 1,2469 0,7517
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Mezi osobní náklady se mimo mzdových náklad� dále �adí náklady na sociální 

zabezpe�ení a zdravotní pojišt�ní, ostatní sociální náklady a odm�ny �len�m statutárním 

orgán�m spole�nosti. Tyto odm�ny však s nástupem hospodá�ské krize p�estaly být na 

základ� rozhodnutí p�edstavenstva spole�nosti vypláceny. P�ehled osobních náklad� uvádí 

tabulka �.16 a tabulka �.17. 

Tabulka 16: P�ehled osobních náklad� za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování]

Skupina náklad�
2005     

[tis. K�] 
% 

2006     
[tis. K�] 

% 
2007     

[tis. K�] 
% 

mzdové náklady 6 663 73,24 8 026 73,38 10 241 73,54

sociální a zdravotní pojišt�ní 2396 26,34 2 812 25,71 3 583 25,73

další sociální náklady 3 0,03 49 0,45 71 0,51

odm�ny �len�m orgán� spol. 35 0,38 50 0,46 30 0,22

Celkové osobní náklady 9 097 100,00 10 937 100,00 13 925 100,00

Tabulka 17: P�ehled osobních náklad� za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupina náklad�
2008     

[tis. K�] 
% 

2009 
[tis.K�] 

% 

mzdové náklady 12 769 73,61 9  598 75,39

sociální a zdravotní pojišt�ní 4 476 25,80 3 044 23,91

další sociální náklady 75 0,43 89 0,70

odm�ny �len�m orgán� spol. 0 0,00 0 0,00

Celkové osobní náklady 17 347 100,00 12 731 100,00

V následujících tabulkách �.18 a �.19 jsou zobrazeny nár�sty a poklesy 

nákladových položek ve skupin� osobních náklad�. 

Tabulka 18: P�ehled vývoje osobních náklad� v období 2005 - 2007  Pramen: [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupina náklad�
2005     

[tis. K�] 
2006     

[tis. K�] 
2007     

[tis. K�] 
Index 

2006/2005
Index 

2007/2006

mzdové náklady 6 663 8 026 10 241 1,2046 1,2760
sociální a zdravotní pojišt�ní 2396 2 812 3 583 1,1736 1,2742
další sociální náklady 3 49 71 16,3333 1,4490

odm�ny �len�m orgán� spol. 35 50 30 1,4286 0,6000

Celkové osobní náklady 9 097 10 937 13 925 1,2023 1,2732
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Tabulka 19: P�ehled vývoje osobních náklad� v období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupina náklad�
2008     

[tis. K�] 
2009 

[tis.K�] 
Index 

2008/2007
Index 

2009/2008

mzdové náklady 12 769 9  598 1,2469 0,7516

sociální a zdravotní pojišt�ní 4 476 3 044 1,2492 0,6801

další sociální náklady 75 89 1,0563 1,1867

odm�ny �len�m orgán� spol. 0 0 0,0000 0,0000

Celkové osobní náklady 17 347 12 731 1,2457 0,7339

3.5 Celkové výnosy 

Celkové výnosy spole�nosti CANNONEER a.s. se skládají z výnos� z jednotlivých 

�inností, které spole�nost vykonává. Konkrétn� se jedná o provozování obchodu 

s kovovým odpadem, recyklaci kovového odpadu, odstra�ování staveb a technologických 

celk� (demolice), ekologickou likvidaci vy�azených transformátor� a dopravní služby. 

P�ehled celkových výnos�, které spole�nost v jednotlivých letech vykázala, jsou dle 

výkazu zisku a ztráty k 31.12. daného roku uvedeny v tabulkách �. 20 a �. 21.  

Tabulka 20: P�ehled celkových výnos� za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování]

Skupiny výnos�
2005       

[tis. K�] 
% 

2006       
[tis. K�] 

% 
2007       

[tis. K�] 
% 

tržby za prodej zboží 69 590 26,28 110 383 29,37 113 010 26,84

výkony 192 811 72,81 263 329 70,06 301 582 71,62

tržby z prodeje majetku a materiálu 1 350 0,51 1 265 0,34 4 538 1,08

ostatní provozní výnosy 459 0,17 161 0,04 477 0,11

tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 0 0,00 0 0,00 0 0,00

výnosové úroky 2 0,00 2 0,00 4 0,00

ostatní finan�ní výnosy 578 0,22 725 0,19 1 497 0,36

Celkem 264 790 100,00 375 865 100,00 421 108 100,00

Tabulky jsou dopln�ny o procentuální podíl každé díl�í výnosové položky na 

celkových výnosech. Z tabulek je patrné, že v období od roku 2005 do roku 2007 celkové 

výnosy vykazovaly rostoucí trend. Rok 2008 a 2009 byl poznamenán hospodá�skou krizí, 

celkové výnosy spole�nosti klesaly. 
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Tabulka 21: P�ehled celkových výnos� za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování]

Skupiny výnos�
2008       

[tis. K�] 
% 

2009       
[tis. K�] 

% 

tržby za prodej zboží 109 452 30,67 72 754 46,53

výkony 243 603 68,27 80 176 51,27

tržby z prodeje majetku a materiálu 1 686 0,47 2 670 1,71

ostatní provozní výnosy 630 0,18 268 0,17

tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 0 0 0 0

výnosové úroky 3 0 1 0

ostatní finan�ní výnosy 1 469 0,41 504 0,32

Celkem 356 843 100 156 373 100

Vývoj jednotlivých výnosových položek, tj. jejich meziro�ní nár�st �i pokles je 

uveden v tabulce �. 22 a v tabulce �. 23. 

Tabulka 22: P�ehled vývoje výnosových položek za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupiny výnos�
2005       

[tis. K�] 
2006       

[tis. K�] 
2007       

[tis. K�] 
Index 

2006/2005
Index 

2007/2006

tržby za prodej zboží 69 590 110 383 113 010 1,5862 1,0238

výkony 192 811 263 329 301 582 1,3657 1,1453

tržby z prodeje majetku a materiálu 1 350 1 265 4 538 0,9370 3,5874

ostatní provozní výnosy 459 161 477 0,3508 2,9627

tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 0 0 0 0,0000 0,0000

výnosové úroky 2 2 4 1,0000 2,0000

ostatní finan�ní výnosy 578 725 1 497 1,2543 2,0648

Celkem 264 790 375 865 421 108 1,4195 1,1204

Tabulka 23: P�ehled vývoje výnosových položek za období 2008-2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny výnos�
2008       

[tis. K�] 
2009       

[tis. K�] 
Index 

2008/2007
Index 

2009/2008

tržby za prodej zboží 109 452 72 754 0,9685 0,6647

výkony 243 603 80 176 0,8078 0,3291

tržby z prodeje majetku a materiálu 1 686 2 670 0,3715 1,5836

ostatní provozní výnosy 630 268 1,3208 0,4254

tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 0 0 0,0000 0,0000

výnosové úroky 3 1 0,7500 0,3333

ostatní finan�ní výnosy 1 469 504 0,9813 0,3431

Celkem 356 843 156 373 0,8474 0,4382
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Z výše uvedených tabulek je patrné, že nejv�tší nár�st výnos� vykázaných 

v pen�žních prost�edcích v období 2005 – 2007 je u položky výkon�. Nejedná se o nejv�tší 

nár�st v procentuálním vyjád�ení, avšak na hospoda�ení spole�nosti má tento nár�st 

nejv�tší podíl. V letech 2008 – 2009 došlo k nejv�tšímu poklesu výnos� u položky výkony 

a to jak v pen�žním vyjád�ení, tak i v procentuálním vyjád�ení. V tomto období došlo 

k nejv�tšímu procentuálnímu nár�stu u položky tržby za prodej zboží. Ostatní díl�í 

položky celkových výnos� mají zanedbatelný procentuální podíl na celkových výnosech 

spole�nosti, p�evážn� tvo�í necelé 1% z celkových výnos�. Podrobný popis významných 

výnosových položek (tržby za prodej zboží a výnosy z výkon�) bude uveden 

v následujících kapitolách.  

3.6 Tržby za prodej zboží  

Druhý nejv�tší podíl na celkových výnosech spole�nosti CANNONEER a.s. mají 

tržby za prodej zboží. Své zboží spole�nost nabízí jak v �eské republice, tak v n�kterých 

zemích Evropské unie, p�evážn� v SRN, kde se firma CANNONEER a.s. dokáže i ve 

velkém konkuren�ním tlaku prosadit. Nejd�ležit�jšími odb�rateli jsou hutní a slévárenské 

podniky. Celkové tržby z prodeje kovového odpadu jsou uvedeny v tabulce �. 24 a 

v tabulce �. 25. V tabulkách je uveden i procentuální podíl každé díl�í výnosové položky 

na položce tržby z prodeje zboží.  

Tabulka 24: P�ehled výnos� za prodej zboží v období 2005 - 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Jednotlivé druhy výnos�
2005           

[tis. K�]
% 

2006       
[tis. K�]

% 
2007       

[tis. K�] 
% 

tržby za zboží �R 15 900 22,85 29 755 26,96 37 184 32,90

tržby za zboží EU 53 690 77,15 80 628 73,04 75 826 67,10

Celkové výnosy z prodeje zboží 69 590 100,00 110 383 100,00 113 010 100,00

Tabulka 25: P�ehled výnos� za prodej zboží v období 2008 - 2009[5,6 + vlastní zpracování] 

Jednotlivé druhy výnos�
2008         

[tis. K�]
% 

2009       
[tis. K�]

% 

tržby za zboží �R 50 208 45,87 34 032 46,78

tržby za zboží EU 59 243 54,13 38 722 53,22

Celkové výnosy z prodeje zboží 109 451 100,00 72 754 100,00
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V tabulce �. 26 a �.27 je zachycen vývoj výnos� z prodeje zboží za sledované 

období.

Tabulka 26: P�ehled vývoje výnos� za prodej zboží v období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupiny výnos�
2005           

[tis. K�] 
2006       

[tis. K�] 
2007       

[tis. K�] 
Index 

2006/2005 
Index 

2007/2006 

tržby za zboží �R 15 900 29 755 37 184 1,8714 1,2497

tržby za zboží EU 53 690 80 628 75 826 1,5017 0,9404

Celkem 69 590 110 383 113 010 1,5862 1,0238

Tabulka 27: P�ehled vývoje výnos� za prodej zboží v období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny výnos�
2008           

[tis. K�] 
2009       

[tis. K�] 
Index 

2008/2007 
Index 

2009/2008 

tržby za zboží �R 50 208 34 032 1,3503 0,6778

tržby za zboží EU 59 243 38 722 0,7813 0,6536

Celkem 109 451 72 754 0,9685 0,6647

Z tabulek je patrné, že v období 2005 - 2007 docházelo k nár�stu výnos� z prodeje 

zboží. V t�chto letech došlo k posílení spole�nosti na trhu s kovovým odpadem. V roce 

2008 došlo k poklesu výnos� za prodej zboží o 3.558.204,29 K�. V roce 2009 došlo vlivem 

hospodá�ské krize k dalšímu poklesu výnos� za prodej zboží a to tém�� o 33% oproti roku 

p�edcházejícímu. 

3.7 Výnosy z výkon�

Výkony p�edstavují základní a st�žejní �innosti, které spole�nost vykonává. Jde 

p�edevším o recyklaci kovového odpadu. Dalšími výnosy, které spadají do skupiny výnos�

z výkonu, jsou výnosy z provozování nákladní dopravy a demolic. Nejd�ležit�jšími 

odb�rateli jsou hutní a slévárenské podniky a obchodní spole�nosti jak v �eské republice 

(TSR Czech Republik, s.r.o., PILSEN STEEL s.r.o., Komer�ní slévárna šedé a tvárné litiny 

Turnov, Kovy a slitiny s.r.o.), tak v zahrani�í – EISENLEGIERUNGEN 

Handelsgeselschaft mbH, Partners metal N.V. a další. Výnosy z výkon� v letech 2005 – 

2009 jsou uvedeny v tabulce �. 28 a �. 29. Je zde také uvedena procentuální struktura 

výnosových položek.  
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Tabulka 28: P�ehled výnos� z výkon� v období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupina náklad�
2005    

[tis. K�]
% 

2006    
[tis. K�]

% 
2007    

[tis. K�]
% 

tržby za vlastní výrobky �R (recyklace) 53 249 27,59 91 784 34,86 124 956 41,64

tržby za vlastní výrobky EU (recyklace) 138 194 71,60 169 994 64,56 173 629 57,86

tržby z prodeje služeb - doprava 1 570 0,81 1 548 0,59 1 474 0,49

tržby z prodeje služeb - demolice 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Celkem 193 013 100,00 263 326 100,00 300 059 100,00

Tabulka 29: P�ehled výnos� z výkon� v období 2008 - 2009  [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupina náklad�
2008  

[tis. K�]
% 

2009  
[tis. K�]

% 

tržby za vlastní výrobky �R (recyklace) 139 783 57,32 25 174 31,95

tržby za vlastní výrobky EU (recyklace) 100 029 41,02 42 865 54,41

tržby z prodeje služeb - doprava 2 476 1,02 4 884 6,20

tržby z prodeje služeb - demolice 1 585 0,65 5 859 7,44

Celkem 243 873 100,00 78 782 100,00

V tabulce �. 30 a v tabulce �. 31 je uveden vývoj výnos� z výkonu ve sledovaném 

období 2005 -2009.  

Tabulka 30: P�ehled vývoje výnos� z výkon� v období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

Skupiny výnos�
2005           

[tis. K�] 
2006       

[tis. K�] 
2007       

[tis. K�] 
Index 

2006/2005
Index 

2007/2006

tržby za vlastní výrobky �R (recyklace) 53 249 91 784 124 956 1,7237 1,3614

tržby za vlastní výrobky EU (recyklace) 138 194 169 994 173 629 1,2301 1,0214

tržby z prodeje služeb - doprava 1 570 1 548 1 474 0,9860 0,9522

tržby z prodeje služeb - demolice 0 0 0 0,0000 0,0000

Celkem 193 013 263 326 300 059 1,3643 1,1395

Tabulka 31: P�ehled vývoje výnos� z výkon� v období 2008-2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

Skupiny výnos�
2008           

[tis. K�] 
2009       

[tis. K�] 
Index 

2008/2007
Index 

2009/2008

tržby za vlastní výrobky �R (recyklace) 139 783 25 174 1,1187 0,1801

tržby za vlastní výrobky EU (recyklace) 100 029 42 865 0,5761 0,4285

tržby z prodeje služeb - doprava 2 476 4 884 1,6798 1,9725

tržby z prodeje služeb - demolice 1 585 5 859 0,0000 3,6965

Celkem 243 873 78 782 0,8128 0,3230
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V oblasti recyklace kovového odpadu (�R) docházelo v letech 2005 až 2008 

k nár�stu výnos� z výkon�. V roce 2008 došlo k poklesu dodávek recyklovaného materiálu 

do zahrani�í, �ímž se snížily i výnosy z tržeb za vlastní výrobky dodávané do zemí EU. 

Rok 2009 znamenal v d�sledku celosv�tové ekonomické situace propad ve výnosech 

z tržeb za vlastní výrobky (recyklace), obrat firmy se svým objemem vrátil zhruba na 

úrove� roku 2004. Výnosy z provozování služby – doprava ve sledovaném období 

vzr�stají. V roce 2009 se výnosy z provozování nákladní dopravy tém�� �ty�násobily, 

spole�nost se v tomto roce snažila pronikat do oblastí, které nebyly tak siln� postiženy 

krizí. V tabulce �. 32 je uvedeno celkové množství (Kg) CrNi oceli, kterou spole�nost 

v jednotlivých letech vydala ze skladu materiálu (recyklace), za kolik korun tento 

recyklovaný materiál prodala a v pravém sloupci je uvedena pr�m�rná prodejní cena CrNi 

oceli v jednotlivých letech.  Z tabulky je patrný nár�st ceny této komodity v letech 2005 až 

2007. V roce 2007 cena CrNi oceli dosáhla svého maxima. V roce 2008 došlo 

k výraznému poklesu ceny a tento klesající trend pokra�oval v roce 2009. V roce 2010 

prodejní cena CrNi oceli vzrostla cca o 42% oproti p�edcházejícímu roku. 

Tabulka 32: P�ehled výdaj� recyklovaného materiálu ze skladu za období 2005 - 2010, pr�m�rná cena CrNi 

oceli [K�/kg] [12 + vlastní zpracování] 

CrNi oceli                            
( sklad: recyklace)  

výdej 
Množství v kg K�

Pr�m�rná cena CrNi 
oceli [K�/kg] 

2005 2 425 941,16 85 082 286,62 35,07 

2006 2 916 424,65 132 527 417,87 45,44 

2007 2 550 142,91 160 750 800,42 63,04 

2008 2 199 076,00 87 197 317,16 39,65 

2009 932 710,00 22 474 591,05 24,10 

2010 1 104 260,00 37 789 745,11 34,22 
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4 Hodnocení dopadu ekonomické krize na hospoda�ení 

spole�nosti a návrhy opat�ení 

V této kapitole se zam��ím na vyhodnocení údaj� získaných v kapitole analýza 

náklad� a výnos� za sledované období 2005 – 2009. Nejprve vyhodnotím hospodá�ský 

výsledek sledovaného období, poté popíši opat�ení spole�nosti, která provád�la jako reakci 

na hospodá�skou krizi. 

4.1 Výsledek hospoda�ení 

K nejd�ležit�jším charakteristikám hospoda�ení každé spole�nosti pat�í náklady, 

výnosy a výsledek hospoda�ení. Hospodá�ský výsledek je rozdíl mezi celkovými výnosy 

spole�nosti a celkovými náklady spole�nosti. P�evyšují-li výnosy náklady, jde o zisk. 

P�evyšují-li náklady výnosy, jde o ztrátu. Rozlišujeme hospodá�ský výsledek p�ed 

zdan�ním a hospodá�ský výsledek po zdan�ní. Hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním je 

sou�et provozního výsledku hospoda�ení, finan�ního výsledku hospoda�ení a 

mimo�ádného výsledku hospoda�ení. Hospodá�ský výsledek po zdan�ní získáme, 

ode�teme-li z hospodá�ského výsledku p�ed zdan�ním dan�. V tabulce �. 33 a v tabulce �. 

34 je zachycen hospodá�ský výsledek p�ed zdan�ním za sledované období 2005  -2009 a 

také jeho meziro�ní p�ír�stky a poklesy. Z výše uvedených tabulek je patrné, že spole�nost 

CANNONEER a.s. v období 2005 – 2008 vykazovala kladný hospodá�ský výsledek p�ed 

zdan�ním. Mezi lety 2005 – 2006 docházelo i k meziro�nímu nár�stu HV p�ed zdan�ním. 

Rok 2006 byl pro spole�nost mimo�ádn� úsp�šným rokem. HV byl pozitivn� ovlivn�n 

p�edevším nár�stem obratu a do jisté míry také zvýšením cen druhotných surovin. Rok 

2007 byl z obchodního hlediska úsp�šný, i když došlo k poklesu HV oproti roku 2006, byl 

zachován trend rozvoje firmy. V tomto roce se potvrdila správnost strategie firmy sm�rem 

k získávání nových zdroj� šrotu p�ímo z výroby a postupný vstup do oblasti demolic a 

likvidací starých provoz�. V 2008 došlo ke zna�nému poklesu HV p�ed zdan�ním. 

Hospoda�ení spole�nosti za rok 2008 skon�ilo hospodá�ským výsledkem (p�ed zdan�ním) 

4.387.341,76 K�. Tento pokles oproti roku 2007 zhruba na polovinu je zp�soben dopady 

sv�tové hospodá�ské krize. Významnou m�rou se na snížení HV podílelo rovn�ž po�ízení 

demoli�ní techniky v �ádu n�kolika desítek milion� korun. Sv�tová hospodá�ská krize se 

naplno projevila záporným HV (ztrátou) p�ed zdan�ním v roce 2009.  
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Tabulka 33: P�ehled vývoje HV p�ed zdan�ním za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

  
2005       

[tis. K�] 
2006       

[tis. K�] 
2007        

[tis. K�] 
Index 

2006/2005 
Index 

2007/2006 

Celkové výnosy 264 790 375 865 421 108 1,4194 1,1203

Celkové náklady 256 614 360 589 409 246 1,4052 1,1349

HV p�ed zdan�ním 8 176 15 276 11 862 1,8684 0,7765

Tabulka 34: P�ehled vývoje HV p�ed zdan�ním za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování] 

  
2008       

[tis. K�] 
2009       

[tis. K�] 
Index 

2008/2007 
Index 

2009/2008 

Celkové výnosy 356 843 156 373 0,8474 0,4382

Celkové náklady 352 456 159 667 0,8612 0,4530

HV p�ed zdan�ním 4 387 -3 294 0,3698 -

Hospodá�ský výsledek po zdan�ní nám �íká, jaký byl �istý zisk spole�nosti za 

sledované období. V tabulce �. 35 a v tabulce �. 36 je uveden p�ehled vývoje HV po 

zdan�ní v �ase. 

Tabulka 35: P�ehled vývoje HV po zdan�ní za období 2005 – 2007 [2,3,4 + vlastní zpracování] 

  
2005       

[tis. K�] 
2006       

[tis. K�] 
2007        

[tis. K�] 
Index 

2006/2005 
Index 

2007/2006 

Celkové výnosy 264 790 375 865 421 108 1,4194 1,1203

Celkové náklady 258 531 364 294 411 743 1,4091 1,1302

HV po zdan�ní 6 259 11 571 9 365 1,8487 0,8094

  

Tabulka 36: P�ehled vývoje HV po zdan�ní za období 2008 – 2009 [5,6 + vlastní zpracování]

  
2008       

[tis. K�] 
2009       

[tis. K�] 
Index 

2008/2007 
Index 

2009/2008 

Celkové výnosy 356 843 156 373 0,8474 0,4382

Celkové náklady 353 186 159 060 0,8578 0,4503

HV po zdan�ní 3  657 -2 687 0,3905  -

  

Zde je z�ejmý menší nár�st �i pokles hospodá�ského výsledku, než u HV p�ed 

zdan�ním. Je to zp�sobeno výší dan�, kterou spole�nost musela ve sledovaných letech 

zaplatit.  
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4.2 Návrhy opat�ení spole�nosti CANNONEER a.s. 

Dopady sv�tové hospodá�ské krize se v oblasti nakládání s kovovým odpadem 

projevily již od samého za�átku, tj. od konce srpna 2008, naplno se krize projevila v roce 

2009. Firma musela provést �adu úsporných opat�ení.  Jedno z prvních opat�ení bylo 

razantní snížení po�tu zam�stnanc� za�átkem roku 2009. Toto opat�ení bylo spojeno 

s nutností vytvo�ení víceú�elového pracovního za�azení u �ásti zam�stnanc� tak, aby 

spole�nost p�i snížení celkového stavu pracovník�, byla schopna zajistit celé spektrum 

provád�ných �inností. Zachování celkového portfolia �inností bylo p�edstavenstvem 

spole�nosti schváleno jako jedna ze základních priorit budoucího udržitelného rozvoje 

spole�nosti. Jako p�íklad lze uvést kumulaci n�kterých pracovních funkcí – strojník 

demoli�ního bagru zastává sou�asn� i funkci obsluhy drti�ky betonové sut� p�ípadn�

obsluhy traktorbagru. Jeden obchodní zástupce má na starosti dv� obchodní odd�lení, 

vedoucí provozu zárove� zastává funkci skladníka, dispe�er dopravy sou�asn� obsluhuje 

program vážního hospodá�ství. Asistentka �editele zárove� zodpovídá za skladové 

hospodá�ství. �ásti THP a vedoucím pracovník�m byl po vzájemné dohod� snížen 

pracovní úvazek. Maximální zvýšení efektivity práce a strojních za�ízení bylo dosaženo 

z �ásti samovolným zlepšením pracovní morálky psychologickými vlivy nastalé krize a 

z �ásti snížením po�tu zam�stnanc� a tím zvýšené transparentnosti výkonu jednotlivc�. 

Další opat�ení spole�nosti byl odprodej �ásti skladových zásob vysoce pod nákupní 

cenou, ale za maximální dosažitelnou aktuální tržní cenu, což m�lo za následek okamžité 

zlepšení finan�ní situace spole�nosti a možnost splacení n�kterých dlouhodob� obtížn�

splatných závazk�. 

P�edstavenstvem spole�nosti byl odsouhlasen prodej skladových hal ur�ených pro 

vlastní pot�eby spole�nosti (v budoucnu m�li být opraveny a využívány k ú�el�m 

skladování materiálu). Prodejní cena skladových hal byla vyšší cca o 10% než cena kupní, 

což p�ineslo spole�nosti okamžitý finan�ní efekt. Dále bylo rozhodnuto o odprodeji 

pohledávek na „problémové“ firmy za sníženou cenu. 

Spole�nost se pokusila nevyužitými dopravními prost�edky realizovat doposud 

mén� poskytovanou službu - nákladní dopravu. Projekt poskytování služeb v oblasti 

silni�ní motorové dopravy, byl sice realizován, ale záhy (cca po dvou m�sících) byl zcela 

zastaven jako nelukrativní. Následn� bylo p�ikro�eno k p�esunu �ásti dopravní techniky do 
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depozitu, �ímž bylo dosaženo úspory pojistných náklad�, náklad� silni�ní dan�, 

pohonných hmot a veškerých p�ímo souvisejících náklad� s provozem t�chto odstavených 

vozidel.  

Vedení spole�nosti pozastavilo veškeré investice do obnovy strojního za�ízení a 

vozového parku. �ímž ovšem docházelo k zastarávání za�ízení a dopravy.  

Dalším rozhodnutím bylo posílit odv�tví, která byla krizí postižena mén� než 

obchod s kovovým odpadem. Na území �R probíhá za podpory dotací ze Strukturálních 

fond� Evropské unie revitalizace ve�ejných prostranství a regenerace bytových dom�. 

Spole�nost CANNONEER a.s. se rozhodla ve spolupráci s firmou Celio a.s. zam��it na 

zpracování komunálního odpadu.  
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5 Záv�r
�ínský znak pro krizi je složen ze dvou elementárních znak�, jeden zna�í 

„nebezpe�í" a druhý „p�íležitost". Výraz tedy ozna�uje riskantní situaci, ale zárove� také 

možnost r�stu. Je-li správn� pochopena, m�že vyústit v ozdravné procesy a pozitivní 

zm�ny. Tedy ani ekonomická krize nep�inesla jen negativa. P�ežili ti nejefektivn�jší a 

nejzdrav�jší, nefunk�ní a zát�žové zaniklo.  

Spole�nost CANNONEER a.s. byla hospodá�skou krizí existen�n� ohrožena. 

Postihlo ji to, co ostatní podnikatele – útlum trhu, pokles zakázek, pokles cen a pokles 

platební morálky. Navíc v nevhodnou dobu investovala do nov� vznikající divize firmy - 

demolice a byla zatížena úv�rem. Z p�edb�žného hospodá�ského výsledku p�ed zdan�ním 

(k 30.9.2010 – 12 656 tis.K�) lze usuzovat, že spole�nost dokázala tyto krizové okamžiky 

p�ekonat. Klí�ovým bodem jejího úsp�chu bylo neúnavné hledání nových cest a strategické 

rozhodování v dlouhodobém horizontu, které nebylo omezeno hašením pal�ivých 

aktuálních problém�.  

Spole�nost musela snížit své náklady, omezit lidské zdroje a restrukturalizovat 

chod spole�nosti. A�koli od ekonomické krize uplynulo málo �asu a hodnocení je díl�í, 

p�esto lze v postupech této spole�nosti nalézt podstatu zdravého fungování spole�nosti. 

Popsaný p�íklad spole�nosti CANNONEER a.s. je d�kazem, že nelze setrvávat u jedné, 

by� úsp�šn� fungující obchodní strategie, nebo� obchodní trh a konkurence se m�ní. Pouze 

ti, kte�í sledují zm�ny na trhu, umí �elit novým podmínkám a mnohdy i analyzovat a 

p�edvídat další vývoj, mohou nejen p�ežít, ale p�edevším pat�it k lídr�m na trhu.  

Snad se mi touto prací poda�ilo ukázat, že se pod makroekonomickými a 

mikroekonomickými �ísly skrývají osudy a bitvy jednotlivc� o p�ežití a že velké sv�tové 

zm�ny nedopadají na fiktivní „jednotky“, ale na každého z nás.  
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