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1. 1. 1. 1. ÚvodÚvodÚvodÚvod

Diplomová práce je v souladu se zadáním práce orientována na jednu z prodejních

jednotek  zahraniční  firmy CDRL TRADE  spol.  s.r.o.  se  sídlem  pro  Českou  republiku  a

Moravskoslezský kraj v Českém Těšíně.

Společnost CDRL TRADE spol. s.r.o. je společností s ručením omezeným, která byla

založena na základě živnostenského oprávnění jednatele, složením základního kapitálu a jejím

následným zapsáním do obchodního rejstříku na Krajském soudu v Ostravě.

V důsledku stále přetrvávající ekonomické krize u nás i ve světě mohou vyspělé země

lépe  využívat  svých  zdrojů,  roste  jejich  produktivita  a  prosperita.  Mezinárodní  trh  nabízí

vysokou jakost a odpovídající cenu výrobků a služeb, ovšem k udržení stávajícího postavení

firmy na trhu to nestačí. S těmito ukazateli jsou spojeny především zkracující se dodací lhůty

zboží do prodejen, uspokojování těch nejnáročnějších požadavků aj. Je vytvářen silný tlak na

podniky, které mají snahu se úspěšně na tomto trhu udržet. Vzrůstá kupní síla obyvatelstva, a

to  v  důsledku  zvýšeného  zájmu  obchodníků  z  celého  světa,  usilujícího  o  prodej  svých

výrobků  a  služeb  na  trhu.  Podniky  tak  jsou  nuceny  podléhat  inovacím  svých  výrobků,

snižování nákladů a zvyšování efektivnosti hospodaření. 

Jednou ze zásadních oblastí,  která významně  ovlivňuje finanční situaci  podniku, je

ekonomická efektivnost obchodní činnosti. Efektivnosti by se měla věnovat mnohem větší

pozornost  než  je  bezpodmínečně  nutná,  neboť  podnik,  který  je  neefektivní  jako  by

neexistoval. Ovlivňují ji položky účetních výkazů, jimiž jsou charakterizována jednotlivá léta

působnosti podniku na trhu. Podstatou udržení ekonomické efektivnosti je především neustálá

kontrola výše provozních nákladů a ceny prodávaných výrobků.   

Cílem diplomové práce je zhodnotit stav efektivnosti obchodní jednotky společnosti

CDRL TRADE spol.  s.r.o.  za období  uplynulých  posledních  pěti  let  (čili  2004 až  2008).

Společnost se zabývá navrhováním, produkcí a distribucí oděvů pro děti a mládež. Za použití

SWOT analýzy, výpočtů poměrových ukazatelů, indexové analýzy a analýzy trendů jsem se

snažila zhodnotit hospodaření podniku, vedoucí k identifikaci případných vnitřních problémů

firmy. Pomocí vyhodnocení uvedenými metodami jsem navrhla vhodná opatření k dosažení

ještě efektivnějšího využití skrytých rezerv podniku.  
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2. 2. 2. 2. Charakteristika  Charakteristika  Charakteristika  Charakteristika  spole∏nostispole∏nostispole∏nostispole∏nosti CDRL  TRADE  spol. CDRL  TRADE  spol. CDRL  TRADE  spol. CDRL  TRADE  spol.

s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. [1[1[1[16666]]]]

Společnost  CDRL TRADE spol.  s.r.o.  vznikla  v  roce  2003 sloučením dvou  firem

Marco s.r.o. a Remi s.r.o. působících na trhu v oděvním průmyslu. Do roku 2009 působila

firma pod názvem COCCODRILLO s.r.o., od tohoto roku nadále působí pod názvem CDRL

TRADE spol. s.r.o. Od počátku aktivity firmy působí management v tom samém složení, pod

vedením prezidenta  managementu a  více-prezidenta  managementu.  Organizační  schéma v

plné verzi pro představu o vedení a snadnější orientaci v návaznosti jednotlivých pracovních

pozic (viz. Příloha 1).

I přes teprve 7- letou dobu své působnosti na trhu oděvního průmyslu se společnosti

podařilo vybudovat dobře prosperující síť  obchodů. Udělená ocenění zvýšila uznání ze strany

zákazníků a ve výsledku rozšířila informovanost a popularitu značky. Dnes firma spolupracuje

s více než  30 partnery z celého světa a  otevřela tak více než 450 zahraničních obchodů.

Klíčem pro dynamický rozvoj společnosti je udržení stávající spolupráce se stálými klienty a

také  získávání  nových  obchodních  partnerů,  se  kterými  by  společně  mohli  budovat

oboustranný úspěch. 

Krédem společnosti  a zároveň  i  jedním z hlavních cílů  je neustálé rozšiřování své

působnosti. Podnik se snaží o maximální spokojenost zákazníků a také o maximalizaci zisku z

prodeje výrobků vlastní výroby. Průnikem požadavků zákazníka do návrhu výrobků dochází k

nárůstu  počtu  zákazníků  a  zvyšování  konkurenceschopnosti  společnosti,  a  v  závislosti  na

těchto faktorech je zákazníkovi nabízen širší výběr z modním trendem obohacených produktů.

Výrobky jsou zhotoveny podle předepsaných norem jakosti a dodržováním jakosti výrobků

dochází k udržení společnosti na českém i zahraničním trhu v odvětví oděvního průmyslu.
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 2.1   2.1   2.1   2.1  Obchodní jednotka spole∏nostiObchodní jednotka spole∏nostiObchodní jednotka spole∏nostiObchodní jednotka spole∏nosti

Firma  působí  v  oblasti  oděvního  průmyslu,  tudíž  do  výrobků  vyráběných  a

dodávaných na trh touto společností patří sortiment oděvů. Nabízené výrobky vlastní výroby

jsou rozděleny na základně sezónnosti do dvou základních kolekcí:

► Jaro/léto,

► Podzim/zima.

Za období jednoho roku dochází k postupné obměně kolekcí Jaro/léto za Podzim/zimu

a naopak. Tyto kolekce jsou dále členěny v návaznosti na věkovou kategorii, druh zboží a

pohlaví dítěte. Firma nabízí rozsah velikostí oděvů od narození dítěte (tj. od velikosti 50) do

12.roku (tj. do velikosti 152) věku dítěte nebo mládeže. Import nové kolekce s sebou nese

nový náboj a efektivnost zvýšeného zájmu zákazníků.  

Jaro/léto

Kolekci tvoří oděvy na sezónu Jara/léta. Patří sem trika a kalhoty, šaty, sukně, tílka,

ovšem také  mikiny,  košile  či  bundy.  Součástí  oděvů  je  i  řada  doplňků,  které  také  firma

zahrnula do sortimentu zboží na prodejnách. Jsou jimi čepice, šátky, opasky, obuv, ale dále

také  silonky,  ponožky,  spodní  prádlo  či  plavky.  Toto  zboží  lze  zakoupit  na  prodejnách  v

období od března do srpna. Na zboží se také průběžně  vztahují určité procentuální slevy a

následně pak také celkový výprodej kolekce.

Podzim/zima

Tato kolekce je v prodejnách k dostání ve zbývajícím období v roce, tudíž k prodeji v

období od srpna do února.  Do kolekce jsou zahrnuty kombinézy, bundy, oteplené kalhoty,

svetry, mikiny, trika či kalhoty. Ovšem i jak tomu je u předchozí kolekce je i tato obohacena o

určité  módní  doplňky,  jsou  to  např.  čepice,   šály,  rukavice,  obuv,  opasky,  punčocháče  či

ponožky. 
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 2.2   2.2   2.2   2.2  Konkuren∏ní výhodaKonkuren∏ní výhodaKonkuren∏ní výhodaKonkuren∏ní výhoda

Konkurenční výhodu nelze rozpoznat, jestliže se díváme na podnik jako celek. Jejím

zdrojem je množství samostatných činností, které podnik koná, když navrhuje, vyrábí, uvádí

na  trh,  dodává  a  podporuje  výrobek.  Chceme-li  analyzovat  zdroje  konkurenční  výhody,

musíme zkoumat všechny jednotlivé činnosti podnikem prováděné a prověřit jejich vzájemné

působení.

Z možných strategií ke zvýšení konkurenční výhody je nezbytné volit tu, která by pro

podnik znamenala očekávaný vzrůst. Podnik se snaží využívat stinných míst na trhu výrobků

a služeb k udržení své dlouhodobé výhody vůči ostatním podnikům.  
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3. Problematika efektivnosti obchodní jednotkyProblematika efektivnosti obchodní jednotkyProblematika efektivnosti obchodní jednotkyProblematika efektivnosti obchodní jednotky 

Vyrábí-li  podnik  výrobky uspokojující  potřeby trhu  s  maximálním využitím všech

výrobních faktorů (vstupů), lze o něm konstatovat, že vyrábí efektivně. Celkovým efektem

podniku jsou poskytované výrobky a služby, tj. výstupy podniku: 

Obr.1 Efektivnost podniku [6]

Uvedeným způsobem (viz. Obr.1) můžeme měřit účinnost každého dílčího výrobního

faktoru. Efektivnost je poměr výstupů ke vstupům. Za hodnotu výstupu je možné považovat

hodnotu výrobku vyrobeného za určité období (tržbu, zisk). Za hodnotu vstupu zase hodnotu

výrobních faktorů spotřebovaných na výrobu výrobku (náklady, kapitál).

 3.1   3.1   3.1   3.1  Náklady podniku na provoz prodejní jednotkyNáklady podniku na provoz prodejní jednotkyNáklady podniku na provoz prodejní jednotkyNáklady podniku na provoz prodejní jednotky

Provoz prodejní jednotky s sebou nese celou řadou nenahraditelných nákladů. Jejich

rozdělení je závislé na druhu jejich využití. Některé náklady jsou hrazeny pravidelně ve stálé

výši, jiné zase proměnlivě v závislosti na ostatních faktorech spojených s prodejem výrobků a

služeb. Od počátku působení prodejní jednotky obvykle má podnik tyto náklady:

► na pronájem či koupi místa prodeje,

► na počítačové vybavení prodejny,

► na zabezpečení prodejny proti odcizení zboží. 
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 3.1.1   3.1.1   3.1.1   3.1.1  jjjjStruktura nákladStruktura nákladStruktura nákladStruktura náklad

Náklady  jsou  tříděny  určitých  kritérií,  klasifikačních  hledisek.  Pro  potřeby  řízení

obchodní  jednotky  je  nejvýznamnější  třídění  podle  druhu,  kalkulačního  členění,  podle

závislosti na objemu prováděných výkonů a utopených nákladů.  

ě jě jě jě jDruhové ∏len ní náklad  Druhové ∏len ní náklad  Druhové ∏len ní náklad  Druhové ∏len ní náklad  [[[[2,42,42,42,4]]]]

Druhové  členění  nákladů  je  nejpoužívanější  způsob  klasifikace  nákladů  v  běžném

finančním  účetnictví.  S  podrobnějším  druhovým  rozlišením  se  můžeme  setkat  např.  ve

výkazu zisků a ztrát (výsledovce) nebo v účetní osnově. 

Náklady  obchodní  jednotky  jsou  soustředěny  do  jednotlivých  skupin  dle  druhu

spotřebovávaného  vstupu  do  výrobního  procesu  podniku.  Tyto  náklady  jsou  náklady

prvotními, jelikož vznikají stykem podniku s jeho okolím nebo s jeho zaměstnanci. V zásadě

můžeme konstatovat, že určité nákladové druhy lze nalézt ve většině podniků.

Základními nákladovými druhy jsou:

► spotřeba (materiálu,energie,paliva),

► osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění aj.),

► odpisy (dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku),

► finanční náklady (úroky, manka a škody, pojistné, poplatky aj.),

► externí služby (opravy a udržování, cestovné, poštovné, telefonní služby, nájemné aj.).

ě jě jě jě jKalkula∏ní ∏len ní náklad  Kalkula∏ní ∏len ní náklad  Kalkula∏ní ∏len ní náklad  Kalkula∏ní ∏len ní náklad  [[[[2222]]]]

Podstatou  kalkulačního  členění  nákladů  je  přiřazení  nákladů  k  danému  výkonu,

výrobku či  službě.  Vynaložení nákladů  může být pro podnik rozhodující, neboť  jednotlivé

výrobky přispívají různou měrou k tvorbě výnosů a také zisku podniku.
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Kalkulační  jednice  představuje  přesně  definovaný  výkon.  Náklady,  které  jsou

přiřazeny ke kalkulační jednici, můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:

► náklady přímé (souvisí s určitým druhem výkonu - náklady jednicové a režijní),

► náklady nepřímé (souvisí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek – režijní 

náklady).

j ě jj ě jj ě jj ě jKlasifikace náklad  ve vztahu k objemu provád ných výkonKlasifikace náklad  ve vztahu k objemu provád ných výkonKlasifikace náklad  ve vztahu k objemu provád ných výkonKlasifikace náklad  ve vztahu k objemu provád ných výkon

Objem prováděných výkonů může být specifikován několika ukazateli, jako jsou počet

vyrobených  či  prodaných  kusů,  odpracovaných  hodin,  ujetých  kilometrů,  obsloužených

zákazníků nebo řadou dalších měřidel výkonu společnosti. 

Při změnách objemu výkonů je důležitý odhad výše nákladů a příjmů, náklady pak

členíme do tří základních kategorií [2,4]:

► variabilních nákladů (výše nákladů se mění s objemem prováděných výkonů, př. úkolová

mzda zaměstnanců),

►  fixních nákladů (výše nákladů  se s objemem prováděných výkonů  nemění, př.  odpisy

budov, leasing automobilů, nájemné, pojistné),

► smíšených nákladů (obsahují variabilní a fixní složku, př. spotřeba elektrické energie).

Utopené nákladyUtopené nákladyUtopené nákladyUtopené náklady

Utopené náklady (někdy také nazývány mrtvé náklady) jsou vynaloženy v minulosti a

neměly by ovlivňovat další rozhodování o budoucnosti prodeje.

Negativním významem a tudíž i  kritickým faktorem pro podnik je přebytek zásob,

neboť  v zásobách je vázáno příliš mnoho peněžních prostředků. Jejich úhrada je nutná ještě

před začátkem výroby,  celkovou výši  těchto nákladů  můžeme ovlivnit, ovšem nelze je již

získat zpět (např. odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku). 
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 3.1.2  Nákladové funkceNákladové funkceNákladové funkceNákladové funkce [ [ [ [4444]]]]

Představují  jednu  z  možností  vyjádření  vztahu  mezi  náklady  a  objemem  výroby

vystupujícím  z  podniku.  Náklady,  které  rostou  lineárně  (v  grafu  znázorněny  přímkou)  s

objemem výroby nazýváme proporcionálními náklady, vypočteme je podle vzorce:

N = F + n * Q             [17]

kde: N … celkové náklady v Kč,

F … fixní náklady,

n … variabilní náklady na jednotku,

Q … objem výkonu v jednotkách (ks).

Pokud náklady rostou rychleji než objem výroby (v grafu znázorněny křivkou rostoucí

zleva doprava), nazýváme je náklady nadproporcionálními. Ovšem rostou-li náklady pomaleji

než objem výroby, nazýváme je náklady podproporcionálními. Kombinací těchto možností

dochází ke vzniku nákladové funkce (začátek klesající, konec rostoucí charakter), která má

tvar převráceného písmene S (obr. 2).

Obr. 2 Průběh celkových nákladů [4]
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Krátkodobé nákladové funkceKrátkodobé nákladové funkceKrátkodobé nákladové funkceKrátkodobé nákladové funkce

Charakteristickým faktorem těchto  funkcí  je  průběh celkových  nákladů  v  krátkém

časovém období  (měsíce),  tj.  období,  v  němž lze měnit  některé  výrobní  činitelé,  zatímco

ostatní zůstávají nezměněny (viz. Obr. 3). Neměnné  výrobní  činitelé  vyvolávají  fixní

náklady, proměnné výrobní činitelé variabilní náklady.

Obr. 3 Lineární průběh variabilních nákladů [18]

kde: CN … celkové náklady,

VN … variabilní náklady,

FN … fixní náklady,

PVN … průměrné variabilní náklady,

q … jednotka výkonu.

Dlouhodobé nákladové funkceDlouhodobé nákladové funkceDlouhodobé nákladové funkceDlouhodobé nákladové funkce

 Průběh nákladů u těchto funkcí je dán dlouhým obdobím (roky), tj. obdobím, kdy lze

měnit  všechny  výrobní  činitele.  Změnou  všech  výrobním  činitelů  dosáhneme  pouze

variabilních nákladů,  pracujeme tak pouze s průměrnými celkovými náklady.
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Porovnání tvarů krátkodobé a dlouhodobé nákladové funkce (viz. Obr. 4):

Obr. 4 Dlouhodobá nákladové funkce tvaru U [4]

 3.1.3   3.1.3   3.1.3   3.1.3  ııııMetody odhadu fixních nákladMetody odhadu fixních nákladMetody odhadu fixních nákladMetody odhadu fixních náklad

Nákladovou  funkci  sestavíme  na  základě  fixních  a  variabilních  nákladů,  jejich

vzájemným vztahem k objemu výroby. 

Ke stanovení nákladových funkcí v praxi používáme tyto druhy matematických funkcí

[10, 4]:

► pro proporcionální náklady lineární funkcí y = a + bx,

► pro nadproporcionální náklady kvadratickou funkcí y = a + bx + cx2,

► pro podproporcionální náklady kvadratickou funkcí y = a + bx – cx2.

kde: y … celkové náklady (N),

x … objem produkce (Q),

a … odhad fixních nákladů (FN),

         b,c … variabilní náklady připadající na jednotku produkce.

Neznámé parametry nákladových funkcí můžeme vypočítat pomocí některé ze 4 níže

uvedených metod.
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Klasifika∏ní analýzaKlasifika∏ní analýzaKlasifika∏ní analýzaKlasifika∏ní analýza

Jednotlivé nákladové položky se třídí na fixní a variabilní složku v závislosti na změně

objemu produkce. O formě a obsahu těchto nákladů již výše (kapitola 3.1.1.).

Metoda dvou období Metoda dvou období Metoda dvou období Metoda dvou období [[[[10101010]]]]

Pro  odhad nákladové funkce se  doporučuje  výběr  období  (měsíce)  s  nejmenším a

největším objemem výroby. Údaje se dosadí do dvou rovnic, pomocí nichž lze zjistit potřebné

parametry. Rovnice s indexem 1 označíme období s největším objemem výroby, s indexem 2

období s nejmenším objemem výroby. Pak dostaneme tyto rovnice:

N1 = a + b * Q1

N2 = a + b * Q2

Druhou rovnici odečteme od první a vypočteme b, které následně dosadíme do jedné z

rovnic a zjistíme a. Jelikož se vychází pouze ze dvou období, doporučuje se pro případnou

zkreslenost výsledků kombinovat tuto metodu s metodou grafickou.  

Grafická metodaGrafická metodaGrafická metodaGrafická metoda

Odvození  nákladové  funkce  se  provádí  z  tzv.  bodového  diagramu,  kde  na  osu  x

nanášíme objemy výroby a na osu y náklady.

Každá  dvojice  souřadnic  je  znázorněna  bodem,  přičemž  čím blíže  jsou  tyto  body

přímce nebo křivce, tím je vyšší závislost nákladů na objemu výroby.

Odhad fixních nákladů je průsečíkem zakreslené čáry (viz. Obr. 5) s osou y. Parametr

b je vypočten z kteréhokoliv bodu ležícím na čáře. 
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Obr. 5 Bodový diagram [4]

Metoda regresní a korela∏ní analýzyMetoda regresní a korela∏ní analýzyMetoda regresní a korela∏ní analýzyMetoda regresní a korela∏ní analýzy

Pro  stanovení  nákladové  funkce  je  tato  metoda  nejspolehlivější,  nýbrž  umožňuje

stanovit  i  nelineární  nákladové  funkce  (tj.  u  nadproporcionálních  a  podproporcionálních

nákladů).  Metoda nám udává i spolehlivost zjištěných funkcí pomocí měr korelace a provádí

předběžné odhady chyb určitých hodnot tzv. mezí spolehlivosti [4]. 

K výpočtu parametrů lineární funkce ručně použijeme vzorce:

               b=
n∗∑ XY −∑ X∗∑Y

n∗∑ X
2−∑ X 

2
          [4]

                           a=Y−b∗X                        [4]

kde: X … objem výroby,

Y … náklady,

n … počet sledovaných období.

Korelační koeficient vypočteme podle vzorce:

        r=
n∗∑ XY −∑ X∗∑Y

[{[n∗∑ X
2−∑ X 

2
]∗[n∗∑ Y

2−∑Y 
2
]}]

     [4]
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Čím více se hodnota r blíží k 1, tím spolehlivěji daná přímka charakterizuje vývoj

nákladů.  Dnes se provádí veškeré výpočty na počítačích, čili do rovnice nákladové funkce

dosadíme pouze odhad fixních a variabilních nákladů.  

 3.2   3.2   3.2   3.2  Specifikace cen obchodní firmySpecifikace cen obchodní firmySpecifikace cen obchodní firmySpecifikace cen obchodní firmy

Cena  je  ovlivnitelná  položka,  její  správné  určení  je  důležité  a  velmi  obtížné.

Významně  ovlivňuje tržní poptávku, čili  i  zájem zákazníků.  Ceny výrobků  by neměly být

příliš  nízké  ani  příliš  vysoké,  obojí  může  vést  k  nenávratnému  odchodu  zákazníků  ke

konkurenci. Efektivnost je dalším významným faktorem pro tvorbu ceny. 

Zákazníci  mohou  pomocí  různých  sdělovacích  prostředků  dávat  své  návrhy  na

zlepšení výrobků  obchodníkům. Za splnění požadavků  na zlepšení výrobků  jsou zákazníci

ochotni  zaplatit  i  vyšší  cenu.  Obchodníci  proto  kladou  vysoký  důraz  na  přání  svých

zákazníků. Stále více zákazníků si myslí, že komunikace je na prvním místě a měla by se stále

rozvíjet.

Prodejní cena ur∏ená nákladyProdejní cena ur∏ená nákladyProdejní cena ur∏ená nákladyProdejní cena ur∏ená náklady

Náklady  jsou  jedním  z  nejdůležitějších  ukazatelů  tvorby  prodejních  (tržních)  cen

výrobků či služeb. 

Podniky stanovují výši ceny především podle minima produkce potřebného na pokrytí

nezbytných nákladů výroby. Vztah mezi náklady a prodejní cenou je u jednotlivých výrobků

různý.

ě jě jě jě jProdejní cena stanovená na základ  plných náklad  výkonuProdejní cena stanovená na základ  plných náklad  výkonuProdejní cena stanovená na základ  plných náklad  výkonuProdejní cena stanovená na základ  plných náklad  výkonu

Tohoto principu je použit pouze při neexistující tržní ceně nebo při působení podniku

jako monopolu. 

Tržní cena neexistuje v případě když se jedná o [1]:

► zcela nový výrobek,

► zákaznickou činnost,

► nějakou složitější činnost, která potrvá delší období (stavebnictví).
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Za těchto podmínek podnik vychází z předběžných kalkulací plných nákladů výkonu,

včetně započtení zisku. 

Podniku jako monopolu není povoleno stanovovat si ceny výkonů v libovolné výši.

Např.  vysoká cena snižuje prodej výkonů,  ovšem část nákladů na výkony je dána náklady

fixními,  a  ty  musejí  být  bezpodmínečně  vynaloženy i  při  sníženém  množství  prodaných

výkonů. Proto podnik vychází z plných nákladů výkonu a rovněž tak z úvahy, zda mu zvolená

cena přináší maximalizaci tržeb.  

ě jě jě jě jProdejní cena stanovená na základ  variabilních náklad  výkonuProdejní cena stanovená na základ  variabilních náklad  výkonuProdejní cena stanovená na základ  variabilních náklad  výkonuProdejní cena stanovená na základ  variabilních náklad  výkonu

Ke  stanovení  prodejní  ceny  na  základě  variabilních  nákladů  nastává  např.  při

dodatečném prodeji výkonu nebo k narušení již naplánované činnosti podniku. 

V  případě,  že  nedojde  k  narušení  plánované  činnosti  podniku  zvýšením  rozsahu

produkce, nedojde ani ke zvýšení nákladů. Podnik si tímto zajistí plánovanou výši celkových

nákladů.  

Prodejní cena stanovená trhemProdejní cena stanovená trhemProdejní cena stanovená trhemProdejní cena stanovená trhem

Prodejní cena není závislá na nákladech, nýbrž je dána trhem. Podniky jsou nuceny

náklady přizpůsobovat ceně, čili je třeba zvážit, s jakými náklady budou vyrábět (tzn. s jakou

jakostí výkonů, s jakými zisky).

Na trhu se cena pohybuje kolem rovnovážné ceny,  která je  určená poměrem mezi

nabídkou a poptávkou. Cena představuje vyjádření hodnoty výrobku či služby v penězích. 

Pokud není dostatek určitého výrobku na trhu, jeho cena se zvyšuje až do okamžiku,

kdy dojde k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou a naopak. 

Vliv prodejní ceny na rozsah prodeje a nákladyVliv prodejní ceny na rozsah prodeje a nákladyVliv prodejní ceny na rozsah prodeje a nákladyVliv prodejní ceny na rozsah prodeje a náklady

Výše prodejní ceny velmi úzce souvisí s rozsahem prodeje, a tudíž i s náklady. Jestliže

podnik  stanoví  prodejní  ceny příliš  vysoko,  zákazníky  tyto  ceny odradí  a  začnou  hledat

výrobky s nižšími cenami. Ceny by měly odpovídat kvalitě  zboží (materiálu, technickému

stavu, využití, poruchovosti, aj.). Samozřejmě by ceny neměly klesnout tak hluboko, že by

podnik nebyl schopen uhradit náklady na výrobu těchto výrobků.  
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 3.2.1   3.2.1   3.2.1   3.2.1  ŀ ě ŀŀ ě ŀŀ ě ŀŀ ě ŀObchodní mar e (zisková p irá ka) Obchodní mar e (zisková p irá ka) Obchodní mar e (zisková p irá ka) Obchodní mar e (zisková p irá ka) [[[[3333]]]]

Mezi cenou a poptávkou zákazníků  po určitých výrobcích je úzký vztah, proto lze

stejných tržeb dosáhnout pomocí kombinací:

► nízkých cen při vysokém objemu prodeje,

► vysokých cen při malém objemu prodeje.

V obchodní firmě se většinou využívá nákladové tvorby cen. Cena výrobku je dána

připočtením obchodní  marže  k  nákupní  ceně  surovin  na  výrobu výrobku.  Výše  obchodní

marže je ovlivněna náklady spojenými s obchodní činností, tj. s obrátkovostí daného výrobku,

s rozsahem sortimentu, s cíli výrobce, s cenami konkurenčních firem. Výrobci a obchodníci

mohou mít rozdílný návrh na výši obchodní marže.

 3.2.2   3.2.2   3.2.2   3.2.2  Cenová elasticitaCenová elasticitaCenová elasticitaCenová elasticita

Cenová elasticita vyjadřuje vztah mezi cenou a poptávkou. Slouží ke zjištění citlivosti,

s  jakou poptávka reaguje  na změnu ceny  [3].  Pro měření  se nejčastěji  používá koeficient

cenové elasticity:

       e=

∂D

D

∂ P

P

             [3]      

kde: D … poptávka,

P … cena.

Většinou při  zvyšování ceny dochází ke snižování  poptávaného množství  výrobků.

Ovšem je  zde  pravděpodobnost,  při  měření  cenové  elasticity,  že  dojde  ke  zjištění  možné

zastupitelnosti výrobku substituty nebo komplementy. V případě substitutu se, zvýšením ceny

výrobku  sníží  poptávané  množství  tohoto  výrobku  a  přesune  se  poptávka  k  podobnému

výrobku  (od  čaje  ke  kávě).  Pokud  jde  o  komplement,  změnou  ceny  výrobku  se  změní

poptávané množství i u komplementárního výrobku.
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Další princip sledování cenové elasticity využívá koeficient křížové cenové elasticity,

jejímž cílem je měření změny poptávky po výrobcích j při změně ceny výrobku i [3]:

      e=

∂Dj

D

∂Pi

Pi

             [3]  

ě ŀě ŀě ŀě ŀSystém slev a p irá ekSystém slev a p irá ekSystém slev a p irá ekSystém slev a p irá ek

K práci  s  cenami  v  neposlední  řadě  také patří  uplatňování  slev  a  přirážek  z  ceny

výrobku. Na první pohled se zdá být vyhlášení slevy velmi jednoduché, vždyť  zákazníkovi

postačí jen naznačit termín zmíněných slev výprodeje letního (zimního) zboží. 

Obchodníci musejí pečlivě zvážit, zda zrovna tato doba na uskutečnění výprodeje je ta

správná a jak vysoká by sleva měla být? Na zlevněné zboží je potřeba zákazníka viditelně

upozornit, např.  vhodným způsobem bývá metoda vyvěšení slevových plakátů ve vitrínách

prodejny, roznos letáků či forma mediální reklamy.  

 3.3   3.3   3.3   3.3  ŀŀŀŀTr by obchodní jednotkyTr by obchodní jednotkyTr by obchodní jednotkyTr by obchodní jednotky

Představují  hlavní  součást  výnosů,  jsou  rozhodujícím finančním zdrojem obchodní

jednotky. Tržby se získávají v podobě  finančních prostředků  z prodeje výkonů, výrobků  či

služeb za určité účetní období (měsíce,roku). Jsou závislé na prodaném množství výrobků a

na jejich cenách, které jsou ovlivněny nabídkou a poptávkou. Slouží k úhradě nákladů, daní

obchodní jednotky, mezd zaměstnanců, dopravy aj. Jednotlivé složky tržeb zjistíme snadno z

výkazu zisků a ztrát (výsledovky). 

Podnik může zvyšovat tržby několika klíčovými aspekty, kterými jsou např. inovace v

postupu výroby, změny cen v závislosti na typu trhu, účinnou reklamou, zvyšování kvality

svých  výrobků,  zlepšení  servisu,  zavedení  nových  výrobků  na  trh,  ale  i  zvyšováním cen

stávajících výrobků. Platí, že čím vyšší objem prodaného zboží, tím vyšší je růst tržeb podle

vzorce:
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kde: T … celkové tržby, 

p … cena jednotky, 

q … množství jednotek.

Prodej se uskutečňuje hotovostními platbami i na základě fakturace. Zboží prodávají

obchody za prodejní ceny, jejíž součástí je cena, nákupní marže a u plátců i DPH. Skutečným

výnosem obchodů je však prodejní cena bez DPH, neboť  DPH obchody odvádějí finančnímu

úřadu. 

 3.4   3.4   3.4   3.4  ěěěěVztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospoda eníVztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospoda eníVztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospoda eníVztah mezi výnosy, náklady a výsledkem hospoda ení

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité

účetní období (měsíc, rok). Hlavními výnosy obchodní jednotky jsou tržby z prodeje vlastních

výrobků a služeb. Jsou tvořeny z provozních, finančních a mimořádných výnosů.

Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik musel vynaložit, aby získal výnosy

(nákup materiálu, energie apod.). Bližší členění je popsáno v kapitole 3.1.1.

Výsledek hospodaření podniku je rozdíl mezi výnosy a náklady. Převyšují-li výnosy

náklady, jde o zisk. Je-li tomu naopak, podnik je ve ztrátě.  

Obr. 6 Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) [4]
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 3.5   3.5   3.5   3.5  Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veli∏inamiZisk a vztahy mezi základními ekonomickými veli∏inamiZisk a vztahy mezi základními ekonomickými veli∏inamiZisk a vztahy mezi základními ekonomickými veli∏inami
podnikupodnikupodnikupodniku

Všechny základní ekonomické subjekty spolu jistým způsobem souvisejí, přesto jejich

vztah  není  vždy přímý.  Zisk  je  výsledkem hospodaření  z  úspěšně  dokončeného  účetního

období,  pod  které  patří  celá  řada  veličin  (náklady,  výnosy,  zásoby,  pohledávky a  mnoho

dalších). 

 3.5.1   3.5.1   3.5.1   3.5.1  Úloha zisku v podniku Úloha zisku v podniku Úloha zisku v podniku Úloha zisku v podniku [[[[4444]]]]

Zisk je rozdílem mezi výnosy a náklady, bývá hlavním cílem a podnětem veškerého

podnikání.  Podnikatelé  se snaží  o  finanční  (zajištění  platební  schopnosti,  zachování  určité

hodnoty podniku, maximalizaci obratu aj.) i nefinanční (získání nezávislosti, dobrého jména

firmy a značky aj.) výsledky ze svého podnikání. 

Je třeba ze stránky podnikatele dívat se kupředu se značným předstihem, čili myslet

dlouhodobě. Před ziskem a výnosností (rentabilitou podniku, vlastního kapitálu, výnosů aj.)

by měla být prioritou platební schopnost (likvidita) podniku.

Zisk plní 4 důležité funkce v podniku: 

► je kritériem pro rozhodování o všech základních otázkách ekonomiky podniku (objemu

výroby, nových výrobcích, investicích, …),

► je nezbytný při tvorbě finančních zdrojů pro další rozvoj podniku,

► je základem rozdělování důchodů mezi vlastníky, investory a stát (v podobě daní),

► je základním motivem podnikání.

 Zisk se vykazuje v účetních výkazech (účetní či  podnikatelský zisk) nebo je určen

daňovými zákony (daňový zisk). Samozřejmě kromě uvedených 2 typů zisků na trhu působí

zisk  ekonomický  (odečtením  implicitních  nákladů  od  účetního  zisku),  provozní  zisk,

nerozdělený zisk minulých let. 
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 3.5.2   3.5.2   3.5.2   3.5.2  Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a nákladyVztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a nákladyVztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a nákladyVztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady

Mezi základními ekonomickými veličinami je určitá provázenost v daném časovém

pásmu, jde především o veličiny jako je zisk, náklady, objem výroby, cenu či tržby. Jednotlivé

veličiny spolu bezpodmínečně souvisejí. 

Pro vysvětlení vztahů mezi jednotlivými veličinami jsou připojeny pojmy výrazů:

► zisk je rozdílem mezi náklady a výnosy,

► náklady představují spotřebu výrobních faktorů oceněnou penězi,

► objem výroby je množství vyrobených výrobků,

► cena je hodnota výrobku, výkonu či služby vyjádřená v penězích,

► tržba je výnosem z prodeje výrobku, výkonu či služby vyjádřená v penězích.

 3.5.3   3.5.3   3.5.3   3.5.3  ııııStanovení  limitu variabilních,  fixních náklad  a limituStanovení  limitu variabilních,  fixních náklad  a limituStanovení  limitu variabilních,  fixních náklad  a limituStanovení  limitu variabilních,  fixních náklad  a limitu

cenycenycenyceny

Limity se stanovují z důvodu vytvoření určitých bariér, za které by se tyto hodnoty

neměly přehoupnout. Neboť  za vyšších hodnot než stávající hodnota limitu by pro podniky

mohlo znamenat jednoznačný úpadek. 

ııııStanovení limitu variabilních nákladStanovení limitu variabilních nákladStanovení limitu variabilních nákladStanovení limitu variabilních náklad

Vyjdeme ze základního vztahu mezi ekonomickými veličinami:

T = CN (popř. T = CN + Z)          [4]

p*Q = F + vn*Q (popř. p*Q = F + vn*Q + Z)         [4]
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kde: T … celkové tržby,

CN … celkové náklady,

Z … zisk,

p … cena za jednotku (cena výrobku),

Q … počet (množství) vyrobených a prodaných výrobků,

F … fixní náklady,

vn … variabilní náklady na jednotku (na jeden výrobek).

Při dané ceně, předpokládaném objemu výroby a stálých fixních nákladech je možné

stanovení maximálních variabilních nákladů na jeden výrobek.

 Limit variabilních nákladů je nezbytný pro předběžnou kalkulaci výrobku a pro

technickou přípravu výrobku (konstrukce, technologie, aj.).

ııııStanovení limitu fixních nákladStanovení limitu fixních nákladStanovení limitu fixních nákladStanovení limitu fixních náklad

Pro výpočet maximální výše fixních nákladů byl použit vzorec:

F = Q (p – vn)        [4],

který je odvozen ze vzorce p*Q = F + vn*Q. Pokud je do tohoto vzorce zahrnut zisk, pak

přejde do tvaru:

F = Q (p – vn) – Z         [4]

Převážná většina fixních nákladů je spojených s odpisy, proto informace o maximální

výši fixních nákladů mohou být výchozím bodem při rozhodování o výběru technologického

postupu, použité technologie. 

Stanovení limitu minimální výše cenyStanovení limitu minimální výše cenyStanovení limitu minimální výše cenyStanovení limitu minimální výše ceny

Ze základního vztahu  p*Q = F +  vn*Q lze vyjádřit vzorec pro stanovení minimální

výše ceny:

          p=
F

Q
vn          [4]
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Jestliže je výrobní kapacita podniku nevyužita, má podnik možnost využít tuto výrobní

kapacitu k výrobě dalšího výrobku, u níž je nutná znalost limitu ceny. Tímto limitem by měla

být taková výše ceny, která uhradí variabilní náklady nového výrobku, fixní náklady tímto

výrobkem vyvolané a samozřejmě přinese zisk potřebný ke krytí daní.

 3.6   3.6   3.6   3.6  SWOT analýza SWOT analýza SWOT analýza SWOT analýza [[[[7,12,137,12,137,12,137,12,13]]]]

Základ  strategického  auditu  tvoří  analýza  silných  (Strengths)  a  slabých  stránek

(Weaknesses),  příležitostí  (Opportunities)  a  hrozeb  (Threats)  podniku.  SWOT  analýza

zpracovává a vyhledává důležité položky vyplývající z interního a externího auditu. Interní

audit je prováděn pomocí analýzy silných a slabých stránek podniku. Externí audit sleduje

příležitosti a hrozby. 

Silné a slabé stránkySilné a slabé stránkySilné a slabé stránkySilné a slabé stránky

Obchodní společnosti zahrnují mezi faktory ovlivňující vnitřní hodnotu podniku jen ty,

které  mají  přímý vztah  ke  kritických  faktorům úspěchu.  Silnými  stránkami  je  především

soubor zdrojů, dovedností nebo zvláštních schopností (tj. dominantní postavení, dobré jméno

firmy aj.).  U slabých stránek  je  tomu naopak,  tzn.  nedostatky zdrojů  nebo marketingové

dovednosti.

ě ŀě ŀě ŀě ŀP íle itosti a hrozbyP íle itosti a hrozbyP íle itosti a hrozbyP íle itosti a hrozby

Vedení  podniku  by mělo  rozpoznat  příležitosti  a  hrozby,  v  tomto  případě  je  třeba

předvídat vývoj trendů,  které mohou mít  dopad na firmu.  Příležitost  je příznivá situace a

společnosti by jí měly co nejlépe využít. Zatímco hrozeb je třeba se vyvarovat, neboť  mohou

mít za následek úpadek společnosti (či-li bankrot).

Obr. 7 SWOT analýza s příležitostmi, hrozbami, přednostmi a nedostatky podniku [12]
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 3.7   3.7   3.7   3.7  Finan∏ní analýzaFinan∏ní analýzaFinan∏ní analýzaFinan∏ní analýza

Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení podniku, ale je i zdrojem

pro rozhodování subjektů mimo podnik. Hodnocení podniku lze provádět jak z hlediska jeho

minulosti a současnosti, ale také z hlediska očekávané budoucnosti finančního hospodaření

podniku. 

Vychází se z běžných účetních výkazů a z nich se vypočítávají ukazatele, které nám

dávají informace o ekonomickém stavu podniku a těmi jsou [15]:

► rozvaha,

► výkaz zisků a ztrát,

► příloha k účetní závěrce,

► přehled o peněžních tocích (cash flow).

Za nejznámějšími metody finanční analýzy jsou považovány indexová analýza nebo

analýza trendů, tyto jsou blíže rozebrány níže.

 3.7.1   3.7.1   3.7.1   3.7.1  ěěěěPom rové finan∏ní ukazatele Pom rové finan∏ní ukazatele Pom rové finan∏ní ukazatele Pom rové finan∏ní ukazatele [8,10,11]

Určité ukazatele finanční analýzy slouží k vytvoření základního pohledu na finanční

zdraví podniku. Standardně se používají poměrové ukazatele, využívající údaje z účetních

výkazů. 

Ukazatele likvidityUkazatele likvidityUkazatele likvidityUkazatele likvidity

Likvidita  je  důležitá  z  hlediska  finanční  rovnováhy  podniku.  Slouží  ke  zjištění

schopnosti podniku splácet své závazky v blízké budoucnosti  (během následujícího roku).

Podle názvu a obsahu ukazatelů můžeme likviditu rozdělit na:

► Okamžitou likviditu (1.stupně) = 
Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé závazky
        [10]

Vyjadřuje schopnost hradit své krátkodobé závazky okamžitě pomocí prostředků  na

běžném  účtu,  pokladny  či  krátkodobými  volně  obchodovatelnými  cennými  papíry.

Doporučená hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí od 0,2 do 0,5. 

26



► Pohotovou likviditu (2.stupně) = 
Oběžná aktiva−Zásoby 

Krátkodobé závazky
        [10]

Charakterizuje schopnost podniku krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky

své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. Doporučená hodnota ukazatele by měla být v rozmezí

od 0,7 do 1,2. 

► Běžnou likviditu (3.stupně) = 
Oběžná aktiv

Krátkodobé závazky
        [10]

Udává kolik Kč z oběžných aktiv je kryta 1 Kč krátkodobých závazků. Doporučená

hodnota ukazatele by měla být v rozmezí od 1 do 2,5. 

Ukazatele rentability (výnosnosti)Ukazatele rentability (výnosnosti)Ukazatele rentability (výnosnosti)Ukazatele rentability (výnosnosti)

Rentabilita udává schopnost podniku vytvářet nové zdroje nebo dosáhnout zisku za

použití  investovaného  kapitálu.  Obecně  se  rentabilita  vyjadřuje  poměrem zisku  ku  částce

vloženého kapitálu:

► Rentabilita celkového kapitálu = 
Zisk

Celkový vložený kapitál
        [8]

► Rentabilita vlastního kapitálu = 
Zisk

Vlastní kapitál
        [8]

► Rentabilita tržeb (odbytu) = 
Zisk

Tržby
         [8]

► Rentabilita nákladů = 
Zisk

Náklady
        [8]

Ukazatele aktivityUkazatele aktivityUkazatele aktivityUkazatele aktivity

Tyto  ukazatele  měří  schopnost  podniku  využívat  investované  finanční  prostředky,

nejčastěji  se vyjadřují  pomocí  počtu obrátek.  Aktivita  je  charakterizována především jako

obratem celkových aktiv, nebo dobou obratu celkových aktiv.

Ukazatel obratu celkových aktiv lze rozdělit na:

► Obrat stálých aktiv = 
Tržby

Stálá aktiva
        [11],

u kterých se může dále sledovat obrat dlouhodobého hmotného majetku.
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► Obrat oběžných aktiv = 
Tržby

Oběžná aktiva
       [11],

u kterých nejčastěji  sledujeme obrat  zásob, pohledávek,  finančního majetku či  pracovního

kapitálu.

ŀŀŀŀUkazatele zadlu enostiUkazatele zadlu enostiUkazatele zadlu enostiUkazatele zadlu enosti

Dochází  k  porovnávání  rozvahových  položek  a  na  jejich  základě  se  zjistí,  z  jak

velkého podílu jsou aktiva financována cizími zdroji. Ukazatelů zadluženosti může být celá

řada, zejména:

► Celková zadluženost = 
Krátk.a Dlouh. ZávazkyBankovní úvěry

Celková aktiva
       [8]

► Dlouhodobá zadluženost = 
Dlouhodobé ZávazkyDlouhodobé úvěry

Celková aktiva
       [8]

► Krátkodobá zadluženost = 
Krátkodobé ZávazkyKrátkodobé úvěry

Celková aktiva
[8]

 3.7.2   3.7.2   3.7.2   3.7.2  Indexová analýza Indexová analýza Indexová analýza Indexová analýza [9]

Základem této metody je, že se za výchozí bod (či-li 100%) stanoví konkrétní finanční

ukazatel  (neboli  položka  účetního  výkazu)  v  určitém  počátečním  období.  Tento  je

jmenovatelem  zlomku,  v  jehož  čitateli  je  hodnota  finančního  ukazatele  dosaženého  v

následujícím účetním období  a  vynásobeném  číslem 100.  Je-li  výsledný index  vyšší  než

100%, jedná se o přírůstek finančního ukazatele, pokud je menší než 100% o úbytek. Výši

přírůstku (úbytku) daného finančního ukazatele zjistíme, jestliže od daného indexu odečteme

číslo 100. V praxi je vhodné použití finančních ukazatelů z více účetních období (doporučeno

5 období). Indexová analýza slouží ke zjištění indexů rozvahy (aktiv i pasiv) i výkazu zisku a

ztráty. 
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 3.7.3   3.7.3   3.7.3   3.7.3  ııııAnalýza trend  Analýza trend  Analýza trend  Analýza trend  [9]

Metoda je  založena na  porovnávání  finančních  ukazatelů  (neboli  položek  účetních

výkazů)  ve  více  sledovaných  obdobích.  Je zde  použito  rozdílových  finančních  ukazatelů,

které  jsou  zobrazeny  ve  své  absolutní  i  procentuální  hodnotě.  Absolutní  změna  je  dána

rozdílem ukazatele počátečního období  s běžným obdobím. Procentuální  změna je  určená

podílem  absolutní  změny  běžného  období  k  finančnímu  ukazateli  počátečního  období,

vynásobeno číslem 100. Analýza trendů stejně tak jako indexová analýza lze použít ke zjištění

trendů rozvahy (aktiv i pasiv) i výkazu zisku a ztráty.   
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4. 4. 4. 4. Analýza  efektivnosti  spole∏nosti  CDRL  TRADEAnalýza  efektivnosti  spole∏nosti  CDRL  TRADEAnalýza  efektivnosti  spole∏nosti  CDRL  TRADEAnalýza  efektivnosti  spole∏nosti  CDRL  TRADE

spol. s.r.o.spol. s.r.o.spol. s.r.o.spol. s.r.o.

Současný stav  podniku  vykazuje  v  oblasti  efektivnosti  určité  skryté  rezervy.  Tyto

rezervy mají charakter malých a mnohdy i velkých rozměrů, jejichž působení má podstatný

vliv na prováděnou obchodní činnost. Odstraněním těchto skrytých  rezerv by podnik mohl

dosáhnout vyšší efektivnosti již v dalším období své působnosti na trhu výrobků a služeb. 

ě ěTě ěTě ěTě ěTHlavní skryté rezervy podniku, na které jsem se výhradn  zam ila:Hlavní skryté rezervy podniku, na které jsem se výhradn  zam ila:Hlavní skryté rezervy podniku, na které jsem se výhradn  zam ila:Hlavní skryté rezervy podniku, na které jsem se výhradn  zam ila:

-snížení celkových nákladů správným řízením nákladů na dopravu,

-zvýšení výnosů (tržeb) zajištěním vyššího počtu výrobků téhož druhu i velikosti,

-snížení obchodní marže,

-zavedení zákaznických výhod,

-rozšíření  sortimentu  výrobků  o  požadavky  zákazníků  pro  zajištění  vyšší

konkurenceschopnosti.

 Na základě údajů účetních výkazů kalendářních let 2004 až 2008 (viz. Příloha 2-11)

jsem provedla SWOT analýzu, analýzu trendů,  indexovou analýzu a výpočet  poměrových

ukazatelů  finanční  analýzy.  Všechny  uvedené  analýzy  jsem  zpracovala  pomocí  účetních

výkazů, tj. rozvah a výkazů zisků a ztrát za pětileté zdaňovací účetní období. 

 4.1   4.1   4.1   4.1  SWOT analýzaSWOT analýzaSWOT analýzaSWOT analýza

Principem metody,  tudíž  i mou snahou je stanovit  jednoduchou, avšak výstižnou a

pokud  možno  vyčerpávající  a  objektivní  charakteristiku  současných  vnitřních  silných  a

slabých stránek podniku a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení jeho rozvoje.

Při  klasifikaci  SWOT analýzou jsem vycházela  z  předpokladu,  že pro  každou analýzu  je

zapotřebí určitých informací (viz. Tab.1). Zdrojem jsou především vlastní zaměstnanci firmy.

Poctivá přípravu pak přináší efekt v podobě předcházení rizik, využití potenciálu zaměstnanců

firmy,  odstranění  nedostatků  či  skrytých  rezerv  a  včasného  podchycení  podnikatelských

příležitostí. Výsledkem je SWOT matice (viz. Tab.2).
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PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T)

1. Ekonomický boom.

2. Otevření zahraničních obchodů firmy.

3. Vysoká známost značky.

4. Nehody vznikající v konkurenčním
podniku.

5. Objev nového, na trhu dosud
nedostupného produktu.

6. Měnící se požadavky zákazníků.

7. Měnící se distribuční metody.

8. Nové technologie výroby výrobků a
služeb.

1. Nové strategie konkurenčních firem.

2. Klesající důvěra zákazníků z důvodu
zvýšení cen výrobků.

3. Pokles životnosti určitých výrobků.

4. Zavedení nového substitutu výrobku
konkurenčního podniku.

5. Hospodářský útlum v důsledku nastolení
ekonomické krize.

6. Oslabení směnných kurzů.

7. Ztráta dobrého jména firmy způsobená
nesprávným vedením obchodní jednotky.

8. Odchod zaměstnanců ke konkurenci
podniku.

PŘEDNOSTI (S) NEDOSTATKY (W)

1. Dobrá kvalita vztažená k ceně výrobků.

2. Správné zásobování obchodní jednotky.

3. Vysoká prosperita firmy odvíjející se od
veřejné známosti jména firmy.

4. Bohaté finanční zdroje. 

5. Využívání nejnovějších technologií
výroby výrobků.

6. Nízké náklady na provoz obchodní
jednotky. 

7. Neustálé rozšiřování sortimentu v
závislosti na požadavcích zákazníků.

8. Rozšíření počtu obchodních jednotek pro
snadnější dostupnost výrobků známé
značky .

1. Nízká kvalifikace vedoucích pracovníků
obchodní jednotky.

2. Nízké výdaje na průzkum trhu.

3. Špatná dostupnost výrobků v závislosti na
malém počtu prodejních jednotek s
nabízenou obchodní značkou.

4. Vysoké ceny zaváděných kolekcí.

5. Neustále nízká nabídka prodávaných
výrobků.

6. Prodej výrobků předešlých kolekcí či
použití zastaralé technologie.

7. Vnitřní provozní problémy.

8. Špatné marketingové dovednosti.

Tab.1 Základní aspekty SWOT analýzy
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Příležitosti
(O)

Strategie SO – MAXI MAXI Strategie WO – MINI MAXI
1. Rozšíření nabídky společnosti o

výrobky, o které je zájem pro
zvýšení ekonomické úrovně
společnosti.

2. Snížení nákladů obchodní
společnosti zavedením
účinnějšího způsobu  řízení
distribuce.

3. Obohacení trhu o další obchodní
jednotky v důsledku vysoké
poptávky po výrobcích
společnosti.

4. Přesvědčování zákazníků o
kvalitě výrobků zejména v
období nehody v konkurujícím
podniku.

5. Využití svých bohatých
finančních prostředků k rozšíření
své působnosti nejen na
tuzemském trhu, ale i na
zahraničním trhu.

1. Vstup společnosti do zahraničního
trhu eliminuje nedostupnost
výrobků žádané značky.

2. Změnami požadavků zákazníků na
celkový design výrobků je potřeba
využívat stávajících trendů a
moderních technologií ke zhotovení
výrobků.

3. Objevení nového výrobku, jehož
zavedení na trh by mělo vysoký
ohlas zákazníků, by mělo být
následným krokem z výsledků
výzkumu a vývoje.

4. Při zvýšení nehodovosti podniků
konkurence by měla společnost
snižovat výši svých vnitřních
problémů.

5. Známá značka výrobků je zajištěna
výbornou kvalitou výroby výrobků
kvalifikovanými pracovníky s
kreativním myšlením.

Hrozby
(T)

Strategie ST – MAXI MINI Situace WT – MINI MINI
1. Dobré jméno firmy a vysoká

jakost výrobků podniku zajišť uje
důvěru svých zákazníků.

2. Stabilní finanční zázemí podniku
zaručí jeho další působení na trhu
výrobků a služeb.

3. Podnik s vysokou efektivností
prodeje svých výrobků je
schopen zajistit dostatečné
finanční ohodnocení svým
zaměstnancům.

4. Výroba výrobků vysoké jakosti
za použití moderních technologií
by měla zaručit delší dobu
životnosti výrobků.

5. Snížení nákladů na provoz
prodejní jednotky je velkou
výhodou před podniky
konkurence.

1. Podnik prodává výrobky minulých
kolekcí nebo používá zastaralé
technologie k výrobě výrobků a
ztrácí tak dobré jméno firmy.

2. Vnitřní problémy obchodní
jednotky znamenají pro ostatní
společnosti možnost použít novou
strategii ke zvýšení konkurence.

3. Výrobou výrobků pracovníky s
nízkou kvalifikací může mít za
příčinu  snížení životnosti výrobků.

4. Nesprávné využití marketingových
dovedností podniku způsobí odchod
zaměstnanců ke konkurenci.

5. Podnik nabízející úzký sortiment
výrobků vytváří na trhu výrobků a
služeb mezeru, které využívá
konkurence zavedením substitutu
daného výrobku.

Přednosti (S) Nedostatky (W)
Tab.2 Matice variabilních strategií
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Zhotovila  jsem  v  programu  Microsoft  Excel  tabulku  pro  SWOT  analýzu,  která

obsahuje  Příležitosti,  Hrozby,  Přednosti  a  Nedostatky  podniku.  Po  vyplnění  tabulky

jednotlivými klíčovými faktory jsem  sestavila matici SWOT pro bližší a přesnější zhodnocení

strategie podniku.  

Z  matice  SWOT  analýzy  společnosti  CDRL  TRADE  spol.s.r.o.  plyne,  že

nejvýhodnější strategií této firmy je v současné době strategie SO (MAXI – MAXI). U této

strategie  převažují  příležitosti  nad  hrozbami,  ale  také  přednosti  nad  nedostatky.  Strategie

MAXI – MAXI by měla  společnost využít  co nejvíce,  přitom se snažit  o přeměnu svých

dosavadních předností v co možná nejvíce příležitostí. Společnost CDRL TRADE spol.s.r.o.

má  obrovskou  výhodu  v  tom,  že  je  jedním  z  nejsilnějších  konkurentů  společnostem

vyrábějících a nabízejících výrobky pro děti a mládež v České republice i ve světě.  

 4.2   4.2   4.2   4.2  ě jě jě jě jVýpo∏et pom rových ukazatelVýpo∏et pom rových ukazatelVýpo∏et pom rových ukazatelVýpo∏et pom rových ukazatel

Poměrové ukazatele nám umožňují srovnávat firmy různé velikosti – i takové, které se

mohou  jevit  jako  nesrovnatelné  (např.  objemem  výroby,  základním  kapitálem,  počtem

pracovníků). Každá z oblastí poměrových ukazatelů má svou vypovídací schopnost. Návod k

výpočtům likvidity jsou uvedeny v teoretické části  (viz. Kapitola 3.7.1). Vzorové výpočty

ukazatelů pro kalendářní rok 2004 jsou součástí příloh, resp. Přílohy 12.

Ukazatele likvidityUkazatele likvidityUkazatele likvidityUkazatele likvidity

Jde o ukazatele hrající v nadcházejícím období významnou roli, neboť  nám dávají na

vědomí, jaká je schopnost podniku splácet své závazky. Nejčastěji používanými ukazateli jsou

uvedeny v tabulce:

Tab.3. Výsledky výpočtů likvidity

Doporučené rozmezí hodnot okamžité likvidity je od 0,2 do 0,5, pohotové likvidity od

0,7 do 1,2 a běžné od 1 do 2,5. Z tabulky 3 tedy plyne, že výše likvidity neodpovídá ve všech

uvedených letech přesně doporučenému rozmezí hodnot těchto ukazatelů.
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Kalendářní rok Likvidita okamžitá Likvidita pohotová Likvidita běžná
2004 0,0312 1,4078 1,7731
2005 1,2033 2,7266 3,2953
2006 0,8175 1,9976 2,5714
2007 0,1195 0,8897 2,7314
2008 0,1572 0,9003 1,5823



V případě  okamžité likvidity do tohoto rozmezí nespadá ani jeden z uvedených let.

Rok 2005 a 2006 má vyšší hodnoty než je doporučené rozmezí. Příčinou je vyšší zastoupení

krátkodobého finančního majetku v poměru ke krátkodobým závazkům podniku. Zbývající

léta (2004, 2007 a 2008) mají hodnoty nižší než doporučený interval likvidity, tudíž podnik

nebyl  v  těchto  letech  schopen  krýt  své  krátkodobé  závazky  krátkodobým  finančním

majetkem.

U pohotové  likvidity  jsou  hodnoty ukazatelů  všech  období  opět  vyšší  než  rozpětí

doporučených hodnot. U těchto likvidit jde o nižší zastoupení krátkodobými závazky, než je

hodnota oběžných aktiv snížená o zásoby. 

Běžná likvidita má vyčleněny 3 hodnoty z rozmezí doporučených hodnot, rok 2005,

2006 a 2007. Tento ukazatel nám udává poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům,

čili oběžná aktiva jsou vyšší než výše krátkodobých závazků.

Ukazatele rentabilityUkazatele rentabilityUkazatele rentabilityUkazatele rentability

Tento ukazatel nám umožňuje zjistit, zda je pro podnik výhodnější pracovat s vlastním

nebo  cizím  kapitálem.  Může  dále  porovnat  výkonnost  firmy  s  konkurencí  a  současně  i

naznačit slabá místa v efektivnosti hospodaření. Rentabilit je celá řada, vybrala jsem si pouze

typy, které jsou uvedeny v tabulce:

Tab.4 Výsledky výpočtů rentability

Rentabilita  celkového kapitálu je poměr  zisku k celkovému kapitálu,  hodnoty jsou

vždy nižší než 1.

Hodnoty rentability vlastního kapitálu se na základě  tabulky 4 pohybují něco málo

pod hodnotou 1. Z tohoto plyne, že návratnost vlastního kapitálu z činnosti podnikání je téměř

zcela podnikem zpětně získán v podobě zisku.
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2004 0,4293 0,9463 0,2651 0,3687
2005 0,6685 0,9534 0,5353 0,8574
2006 0,6113 0,9478 0,4122 0,7554
2007 0,6261 0,9711 0,5229 0,7882
2008 0,3575 0,9346 0,2799 0,4125

Kalendářní 
rok

Rentabilita 
celkového 
kapitálu

Rentabilita 
vlastního 
kapitálu

Rentabilita 
tržeb

Rentabilita 
nákladů



Zisk v případě výpočtu rentability tržeb musí být několikrát menší než samotné tržby

za prodané výrobky a služby. Velkou roli zde hraje procentuální zastoupení obchodní marže

jako součást ceny výrobků a služeb.

U výpočtu rentability nákladů je základním aspektem výše nákladů obchodní jednotky

na prodané zboží. Podnik by se měl  tedy snažit zvyšovat své zisky a snižovat náklady na

prodané zboží (např. snížením nákladů na dopravu).   

Ukazatele aktivityUkazatele aktivityUkazatele aktivityUkazatele aktivity

Tento ukazatel nám vyjadřuje jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy, tedy jak

dlouho v nich má vázány finanční prostředky. U výpočtů jsem se zaměřila na základní členění

aktiv, jak je již uvedeno v tabulce 5:

Tab.5 Výsledky výpočtů aktivity

U obratu stálých aktiv jsou ve všech případech uvedeny nuly, neboť  společnost jako

celkový objekt je vlastníkem těchto aktiv. Ovšem tato práce je sestavena na účetních výkazech

místně  odloučené  obchodní  jednotky,  jejíž  prostory  pro  obchodní  činnost  jsou  pouze  v

pronájmu společností. Z tohoto je zřejmé vyvození závěru, že obchodní jednotka tedy stálá

aktiva nevlastní. 

Obrat oběžných aktiv je poměr tržeb k oběžným aktivům. Uvádí, kolik dní se kapitál

vyskytuje ve formě oběžných aktiv, než se přemění v tržby. 
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2004 0 1,2022
2005 0 1,2702
2006 0 1,6249
2007 0 1,2336
2008 0 1,3073

Kalendářní 
rok

Obrat stálých 
aktiv

Obrat oběžných 
aktiv



ŀŀŀŀUkazatele zadlu enostiUkazatele zadlu enostiUkazatele zadlu enostiUkazatele zadlu enosti

Vyjadřují míru užití cizího kapitálu při financování firmy. Soustřeďují se především na

oblast  dlouhodobého  fungování  společnosti.  Můžeme  se  setkat  s  těmito  ukazateli

zadluženosti:

Tab.6 Výsledky výpočtů zadluženosti

Celková zadluženost je poměrem cizích zdrojů krytí k celkovým aktivum. V tabulce 6

můžeme vidět, že cizí zdroje zaujímají ve výpočtech tohoto ukazatele nejvyšší podíl v roce

2004. V takových případech je třeba položit si otázku, zda se jedná o cizí zdroje krátkodobého

či  dlouhodobého charakteru.  Pro stanovení časového faktoru je potřeba vypočíst další  dva

ukazatele, a to krátkodobou a dlouhodobou zadluženost.

Dlouhodobá  zadluženost  je  v  tomto  období  bezpředmětná,  neboť  společnost  se

vyvarovala dlouhodobého způsobu zadluženosti.

Krátkodobá  zadluženost  je  dána  krátkodobými  závazky  s  krátkodobými  úvěry  k

celkovým  aktivům.  Mezi  krátkodobé  závazky  patří  dalších  11  druhů  možných  závazků.

Vzhledem k tomu, že se zde dlouhodobá zadluženost  nevyskytuje  a firma využívá pouze

krátkodobých závazků,  ukazatele celkové zadluženosti  jsou shodné s ukazateli  krátkodobé

zadluženosti.

 4.3   4.3   4.3   4.3  Indexová analýzaIndexová analýzaIndexová analýzaIndexová analýza

Pomocí účetních výkazů (viz. Příloha 2-11) jsem sestavila tabulky indexových analýz

aktiv,  pasiv a výkazů  zisků  a  ztrát.  Počátečním obdobím je vždy rok 2004,  tudíž bude v

procentuálním zastoupení ze 100%. Tyto údaje jsem následně doplnila o výsledné indexy, čili

přírůstky nebo úbytky finančních ukazatelů. 

Tato metoda lze aplikovat na části účetních výkazů v jednotlivých kalendářních letech.

Metoda se  používá  tedy tam,  kde se  porovnává více  po sobě  jdoucích  období.  Indexová

analýza  se  tak  může  stát  jedním  ze  základních  nástrojů  kontroly  finančních  ukazatelů

podniku. 
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2004 0,5463 0 0,5463
2005 0,2983 0 0,2983
2006 0,3550 0 0,3550
2007 0,3553 0 0,3553

Kalendářní 
rok

Celková 
zadluženost

Dlouhodobá 
zadluženost

Krátkodobá 
zadluženost



 4.3.1  IndexováIndexováIndexováIndexová analýza akti analýza akti analýza akti analýza aktiv

Z  údajů  rozvahy  (viz.  Příloha  2-6) jsem provedla  indexovou  analýzu  vybraných

položek, tj. aktiv za období let 2004-2008. Základem této metody bylo stanovení procentuální

závislost jednotlivých položek daných let vztažených k určenému počátečnímu období. 

Tabulka indexové analýzy aktiv je členěná podle účetní rozvahy, tj. na A, B, C a D. Do

daných řádků jsem vepsala pouze nenulové položky, tudíž ty, které podnik v daných letech

aktivně využíval.  Kategorie A a B neobsahují žádné položky, zastoupení je pouze kategoriemi

C a D. 

Z tabulky 7 je zřejmé, že zvýšení celkových aktiv ve srovnání s kalendářním rokem

2004 bylo dosaženo jen v roce 2007, ve zbývajících třech letech došlo k poklesu aktiv. Rok

2005 byl rokem poklesu celkových aktiv o 25% původní úrovně,  příčinou bylo především

snížení oběžných aktiv vyjímaje krátkodobého finančního majetku, vzrůst o 1469%. V roce

2006 došlo ke snížení  celkových o 28% ze stejných  příčin  jako tomu bylo v roce 2005.

Nečekaným obratem se stal rok 2007, který se stal rokem přírůstku celkových aktiv o celých

31%. Společnost tak snížila  výši  svých  krátkodobých finančních prostředků  oproti  dvěma

předcházejícím obdobím a doplnila zásoby v podobě zboží na skladě. Posledním hodnotícím

rokem je rok 2008, který snížil svá aktiva na 97% původní úrovně aktiv roku 2004. 

K celkovému zhodnocení  tabulky aktiv  se  dá  říci,  že  nejvyšší  procentuální  vzrůst

nastal v oblasti krátkodobého finančního majetku. Zde byl dosažen limit vyšší než je 1000%

oproti původnímu roku 2004.      
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Tab.7 Výsledky Indexové analýzy aktiv

údaje v tis. Kč % 2004 Index %  2005 Index % 2006 Index % 2007 Index % 2008
A
B
C Oběžná aktiva z toho: 100 7949 76 6014 -24 68 5423 -32 131 10423 31 98 7810 -2

Zásoby z toho: 100 1638 63 1038 -37 74 1210 -26 429 7028 329 205 3366 105
-zboží 100 1638 63 1038 -37 74 1210 -26 429 7028 329 205 3366 105

100 6171 45 2780 -55 40 2489 -60 48 2939 -52 59 3668 -41
-pohledávky z obchodních vztahů 100 6097 44 2700 -56 39 2395 -61 48 2939 -52 60 3634 -40

-sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 100 74 108 80 8 127 94 27 0 0 -100 46 34 -54
Krátkodobý finanční majetek z toho: 100 140 1569 2196 1469 1231 1724 1131 326 456 226 554 776 454

-peníze 100 48 1733 832 1633 1506 723 1406 1054 506 954 573 275 473
-účty v bankách 100 92 1483 1364 1383 1088 1001 988 -54 -50 -154 545 501 445

D Časové rozlišení z toho: 100 257 40 103 -60 202 518 102 123 317 23 72 184 -28
-náklady příštích období 100 257 40 103 -60 202 518 102 123 317 23 72 184 -28

aktiva celkem (A+B+C+D) 100 8206 75 6117 -25 72 5941 -28 131 10740 31 97 7994 -3

Rozvaha (aktiva) firmy CDRL TRADE spol.s.r.o. k 31.12.2008 (indexová analýza):
+př./-úb +př./-úb +př./-úb +př./-úb

Krátkodobé pohledávky z toho:



 4.3.2   4.3.2   4.3.2   4.3.2  IndexováIndexováIndexováIndexová analýza pasiv analýza pasiv analýza pasiv analýza pasiv

Z  údajů  rozvahy  (viz.  Příloha  2-6) jsem provedla  indexovou  analýzu  vybraných

položek, tj. pasiv za období let 2004-2008. Základem této metody bylo stanovení procentuální

závislost jednotlivých položek daných let vztažených k určenému počátečnímu období.  

Tabulka indexové analýzy pasiv (viz. Tab.8) je členěná podle účetní rozvahy, tj. na A,

B a C.  Do daných řádků  jsem vepsala  pouze nenulové položky,  tudíž ty,  které podnik v

daných letech aktivně využíval. 

Stejně jako u indexové analýzy aktiv je zřetelně vidět, že zvýšení celkových pasiv ve

srovnání  s kalendářním rokem 2004 bylo dosaženo jen v roce 2007, ve zbývajících třech

letech  došlo  jen  k  poklesu  pasiv.  Rok  2005  byl  rokem poklesu  celkových  pasiv  o  25%

původní úrovně, příčinou bylo především snížení výše cizích zdrojů krytí majetku o 59%. V

roce 2006 došlo ke snížení celkových pasiv o 28%. Důvodem bylo například snížení zdrojů

krytí  majetku  cizími  zdroji  nebo také  vykázání  podniku  záporného výsledku  hospodaření

minulých let. Opačný efekt, a to přírůstek celkových pasiv o 31%, se stal roku 2007. Podnik

zvýšil hladinu cizích zdrojů  krytí  majetku, zvýšil  úroveň  svého vlastního kapitálu a navíc

vykázal kladný výsledek hospodaření minulých let. Posledním hodnotícím rokem je rok 2008,

který snížil svá pasiva na 97% původní úrovně pasiv roku 2004. 

K celkovému zhodnocení  tabulky pasiv  se  dá  říci,  že nejvyšší  procentuální  vzrůst

nastal v oblasti výsledku hospodaření minulých let v roce 2005. Zde byl dosažen limit vyšší

než je 100% oproti původnímu roku 2004. 
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Tab.8 Výsledky Indexové analýzy pasiv

údaje v tis. Kč % 2004 Index % 2005 Index % 2006 Index % 2007 Index % 2008
A Vlastní kapitál z toho: 100 3723 115 4289 15 103 3832 3 186 6924 86 82 3058 -18

-základní kapitál z toho: 100 200 100 200 0 100 200 0 100 200 0 100 200 0
-základní kapitál 100 200 100 200 0 100 200 0 100 200 0 100 200 0

-výsledek hospodaření minulých let z toho: 100 1426 229 3271 129 -12 -169 -112 187 2667 87 69 991 -31
-nerozdělený zisk minulých let 100 1426 229 3271 129 -12 -169 -112 187 2667 87 69 991 -31

-výsledek hospodaření běžného účetního období 100 2097 39 818 -61 181 3801 81 193 4057 93 89 1867 -11
B Cizí zdroje z toho: 100 4483 41 1825 -59 47 2109 -53 85 3816 -15 110 4936 10

-krátkodobé závazky z toho: 100 4483 41 1825 -59 47 2109 -53 85 3816 -15 110 4936 10
-závazky z obchodních vztahů 100 408 192 783 92 196 801 96 283 1156 183 351 1433 251

-závazky z zaměstnancům 100 41 49 20 -51 83 34 -17 66 27 -34 102 42 2

100 15 60 9 -40 47 7 -53 60 9 -40 100 15 0

-stát-daňové závazky a dotace 100 4019 25 1013 -75 32 1267 -68 65 2624 -35 89 3560 -11
C Časové rozlišení z toho: 100 0 0 3 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-výdaje příštích období 100 0 0 3 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pasiva celkem (A+B+C) 100 8206 75 6117 -25 72 5941 -28 131 10740 31 97 7994 -3

Rozvaha (pasiva) firmy CDRL TRADE spol.s.r.o. k 31.12.2008 (indexová analýza):
+př./-úb +př./-úb +př./-úb +př./-úb

-závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění



 4.3.3   4.3.3   4.3.3   4.3.3  IndexováIndexováIndexováIndexová ı ıı ıı ıı ı analýza výkaz  zisk  a ztrát analýza výkaz  zisk  a ztrát analýza výkaz  zisk  a ztrát analýza výkaz  zisk  a ztrát

Z údajů  výkazů  zisků  a ztrát  (viz.  Příloha 7-11) jsem provedla indexovou analýzu

vybraných  položek,  za  období  let  2004-2008.  Základem  této  metody  bylo  stanovení

procentuální závislost jednotlivých položek daných let vztažených k určenému počátečnímu

období. 

Tabulka indexové analýzy výkazů zisků a ztrát  (viz. Tab.9) je členěná podle výkazů

zisků a ztrát. Do daných řádků jsem vepsala pouze nenulové položky, tudíž ty, které podnik v

daných letech aktivně využíval. 

Pro indexovou analýzu výkazů zisků a ztrát jsem jako srovnávací období opět použila

rok 2004. Rok 2006 a 2007 jsou roky, které mají vyšší hodnoty výsledků hospodaření před

zdaněním.  V  roce  2005  nastal  pokles  výsledku  hospodaření  před  zdaněním  až  o  71%

především jako následek snížení zásob v podobě zboží, tržeb za prodej zboží a zajisté i snížení

nákladů  vynaložených na prodané zboží.  Následujícího roku,  čili  roku 2006 byl  přírůstek

vzhledem k počátečnímu roku ještě o 81% vyšší. V tomto roce byly položky výkazu zisku a

ztráty obohaceny o výkony, které zajistily podniku vzrůst položky výchozího období hned o

1400%. O 93% vyšším výsledkem hospodaření před zdaněním se vyznačuje rok 2007, rok

výrazně  bohatší  na tržby za prodej zboží a  přidanou hodnotu výrobků.  V roce 2008 byla

situace hodně  podobná jako v roce 2005, jen nedošlo k tak výraznému poklesu tržeb ani

nákladů na prodej zboží. 

Zhodnocení indexové analýzy výkazů zisků  a ztrát s sebou nese soubor přírůstků  a

úbytků  jednotlivých  položek  v  průběhu  pěti  let.  Největších  přírůstků  nebo  úbytků  je

dosahováno na základě postupných výpočtů jednotlivých položek výkazů zisků a ztrát (např.

mimořádného výsledku hospodaření). 
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Tab.9 Výsledky Indexové analýzy výkazů zisků a ztrát

údaje v tis. Kč % 2004 Index %  2005 Index % 2006 Index % 2007 Index % 2008
I. Tržby za prodej zboží 100 13287 57 7639 -43 66 8812 -34 97 12858 -3 77 10210 -23
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 100 9556 50 4769 -50 50 4808 -50 89 8531 -11 73 6929 -27
+ Obchodní marže 100 3731 77 2870 -23 107 4004 7 116 4327 16 88 3281 -12
II. Výkony z toho: 100 1 0 0 -100 1500 15 1400 0 0 -100 100 1 0

-tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 100 1 0 0 -100 1500 15 1400 0 0 -100 100 1 0
B. Výkonová spotřeba z toho: 100 2063 91 1885 -9 30 621 -70 35 722 -65 54 1123 -46

-spotřeba materiálu a energie 100 563 77 432 -23 23 128 -77 25 141 -75 59 332 -41
-služby 100 1500 97 1453 -3 33 493 -67 39 581 -61 53 791 -47

+ Přidaná hodnota 100 1669 59 985 -41 204 3398 104 216 3605 116 129 2159 29
C. Osobní náklady z toho: 100 375 91 341 -9 35 131 -75 94 354 -6 104 389 4

-mzdové náklady 100 299 87 259 -13 33 98 -67 88 262 -12 102 306 2

100 76 108 82 8 43 33 -57 121 92 21 109 83 9

D. Daně a poplatky 100 14 186 26 86 157 22 57 207 29 107 136 19 36
IV. Ostatní provozní výnosy 100 492 127 624 27 191 942 91 267 1312 167 73 357 -27
H. Ostatní provozní náklady 100 18 3422 616 3322 672 121 572 700 126 600 144 26 44
* Provozní výsledek hospodaření 100 1754 36 626 -64 232 4066 132 251 4408 151 119 2082 19
N. Nákladové úroky 100 0 0 0 -100 0 84 -100 0 138 -100 0 101 -100
XI. Ostatní finanční výnosy 100 379 93 351 -7 128 486 28 80 303 -20 68 258 -32
O. Ostatní finanční náklady 100 24 538 129 438 1671 401 1571 1771 425 1671 1279 307 1179
* Finanční výsledek hospodaření 100 355 63 222 -37 0 1 -100 -73 -260 -173 -42 -150 -142
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost z toho: 100 0 0 0 -100 0 0 -100 0 0 -100 0 0 -100

-splatná 100 0 0 0 -100 0 0 -100 0 0 -100 0 0 -100
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 100 2109 40 848 -60 193 4067 93 197 4148 97 92 1932 -8

XIII. Mimořádné výnosy 100 39 21 8 -79 100 39 0 56 22 -44 54 21 -46
R. Mimořádné náklady 100 51 75 38 -25 598 305 498 222 113 122 169 86 69
* Mimořádný výsledek hospodaření 100 -12 250 -30 150 2217 -266 2117 758 -91 658 542 -65 442

*** Výsledek hospodaření za účetní období 100 2097 39 818 -71 181 3801 81 193 4057 93 89 1867 -11
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 100 2097 39 818 -71 181 3801 81 193 4057 93 89 1867 -11

Výkaz zisků a ztrát firmy CDRL TRADE spol.s.r.o. K 31.12.2008 (indexová analýza):
+př./-úb +př./-úb +př./-úb +př./-úb

-náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění

**



 4.4   4.4   4.4   4.4  ııııAnalýza trendAnalýza trendAnalýza trendAnalýza trend

Pomocí účetních výkazů  (viz.  Příloha 2-11) jsem sestavila  tabulky analýzy trendů

aktiv, pasiv a výkazů zisků a ztrát. Počátečním obdobím je vždy rok 2004. Tyto údaje jsem

následně doplnila o absolutní rozdíly počátečního a následujícího období, čili přírůstky nebo

úbytky finančních ukazatelů. 

Tato metoda lze aplikovat na části účetních výkazů v jednotlivých kalendářních letech.

Metoda se používá tedy tam, kde se porovnává více po sobě jdoucích období. Analýza trendů

se tak může stát jedním ze základních nástrojů kontroly finančních ukazatelů podniku. 

 4.4.1   4.4.1   4.4.1   4.4.1  ııııAnalýza trend  aktivAnalýza trend  aktivAnalýza trend  aktivAnalýza trend  aktiv

Z údajů rozvahy (viz. Příloha 2-6) jsem provedla analýzu trendů vybraných položek,

tj. aktiv za období let 2004-2008. Základem této metody bylo stanovení absolutní závislost

jednotlivých položek daných let vztažených k určenému počátečnímu období. 

Tabulka analýzy trendů aktiv je členěná podle účetní rozvahy, tj. na A, B, C a D. Do

daných řádků byly vepsány pouze nenulové položky, tudíž ty, které podnik v daných letech

aktivně využíval.  Kategorie A a B neobsahují žádné položky, zastoupení je pouze kategoriemi

C a D. 

Z tabulky 10 je zřejmé, že zvýšení celkových aktiv ve srovnání s kalendářním rokem

2004 bylo dosaženo jen v roce 2007, ve zbývajících třech letech došlo k poklesu aktiv. Rok

2005 byl rokem poklesu celkových aktiv o 25% původní úrovně,  příčinou bylo především

snížení oběžných aktiv vyjímaje krátkodobého finančního majetku, vzrůst o 1469%. V roce

2006 došlo ke snížení  celkových o 28% ze stejných  příčin  jako tomu bylo v roce 2005.

Nečekaným obratem se stal rok 2007, který se stal rokem přírůstku celkových aktiv o celých

31%. Společnost tak snížila  výši  svých  krátkodobých finančních prostředků  oproti  dvěma

předcházejícím obdobím a doplnila zásoby v podobě zboží na skladě. Posledním hodnotícím

rokem je rok 2008, který snížil svá aktiva na 97% původní úrovně aktiv roku 2004. 

K  celkovému  zhodnocení  tabulky  aktiv  se  dá  říci,  že  nejvyšší  vzrůst  absolutního

ukazatele nastal v oblasti krátkodobého finančního majetku. Zde byl dosažen limit vyšší než

je 1000% oproti původnímu roku 2004.      
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Tab.10 Výsledky Analýzy trendů aktiv

údaje v tis. Kč 2004 2005 absolutní % 2006 absolutní % 2007 absolutní % 2008 absolutní %
A
B
C Oběžná aktiva z toho: 7949 6014 -1935 76 5423 -2526 68 10423 2474 131 7810 -139 98

Zásoby z toho: 1638 1038 -600 63 1210 -428 74 7028 5390 429 3366 1728 205
-zboží 1638 1038 -600 63 1210 -428 74 7028 5390 429 3366 1728 205

6171 2780 -3391 45 2489 -3682 40 2939 -3232 48 3668 -2503 59
-pohledávky z obchodních vztahů 6097 2700 -3397 44 2395 -3702 39 2939 -3158 48 3634 -2463 60

-sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 74 80 6 108 94 20 127 0 -74 0 34 -40 46
Krátkodobý finanční majetek z toho: 140 2196 2056 1569 1724 1584 1231 456 316 326 776 636 554

-peníze 48 832 784 1733 723 675 1506 506 458 1054 275 227 573
-účty v bankách 92 1364 1272 1483 1001 909 1088 -50 -142 -54 501 409 545

D Časové rozlišení z toho: 257 103 -154 40 518 261 202 317 60 123 184 -73 72
-náklady příštích období 257 103 -154 40 518 261 202 317 60 123 184 -73 72

aktiva celkem (A+B+C+D) 8206 6117 -2089 75 5941 -2265 72 10740 2534 131 7994 -212 97

Rozvaha (aktiva) firmy CDRL TRADE spol.s.r.o. k 31.12.2008 (analýza trendů):

Krátkodobé pohledávky z toho:



 4.4.2   4.4.2   4.4.2   4.4.2  ııııAnalýza trend  pasivAnalýza trend  pasivAnalýza trend  pasivAnalýza trend  pasiv

Z údajů rozvahy (viz. Příloha 2-6) jsem provedla analýzu trendů vybraných položek,

tj. pasiv za období let 2004-2008. Základem této metody bylo stanovení absolutní závislost

jednotlivých položek daných let vztažených k určenému počátečnímu období.  

Tabulka analýzy trendů pasiv (viz. Tab.11) je členěná podle účetní rozvahy, tj. na A, B

a C. Do daných řádků byly vepsány pouze nenulové položky, tudíž ty, které podnik v daných

letech aktivně využíval. 

Stejně  jako u analýzy trendů  aktiv je zřetelně  vidět,  že zvýšení celkových pasiv ve

srovnání  s kalendářním rokem 2004 bylo dosaženo jen v roce 2007, ve zbývajících třech

letech  došlo  jen  k  poklesu  pasiv.  Rok  2005  byl  rokem poklesu  celkových  pasiv  o  25%

původní úrovně, příčinou bylo především snížení výše cizích zdrojů krytí majetku o 59%. V

roce 2006 došlo ke snížení celkových pasiv o 28%. Důvodem bylo například snížení zdrojů

krytí  majetku  cizími  zdroji  nebo také  vykázání  podniku  záporného výsledku  hospodaření

minulých let. Opačný efekt, a to přírůstek celkových pasiv o 31%, se stal roku 2007. Podnik

zvýšil hladinu cizích zdrojů  krytí  majetku, zvýšil  úroveň  svého vlastního kapitálu a navíc

vykázal kladný výsledek hospodaření minulých let. Posledním hodnotícím rokem je rok 2008,

který snížil svá pasiva na 97% původní úrovně pasiv roku 2004. 

K celkovému zhodnocení tabulky pasiv se dá říci, že nejvyšší absolutní vzrůst nastal v

oblasti výsledku hospodaření minulých let v roce 2005. Zde byl dosažen limit vyšší než je

100% oproti původnímu roku 2004. 
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Tab.11 Výsledky Analýzy trendů pasiv

údaje v tis. Kč 2004 2005 absolutní % 2006 absolutní % 2007 absolutní % 2008 absolutní %
A Vlastní kapitál z toho: 3723 4289 566 115 3832 109 103 6924 3201 186 3058 -665 82

-základní kapitál z toho: 200 200 0 100 200 0 100 200 0 100 200 0 100
-základní kapitál 200 200 0 100 200 0 100 200 0 100 200 0 100

-výsledek hospodaření minulých let z toho: 1426 3271 1845 229 -169 -1595 -12 2667 1241 187 991 -435 69
-nerozdělený zisk minulých let 1426 3271 1845 229 -169 -1595 -12 2667 1241 187 991 -435 69

-výsledek hospodaření běžného účetního období 2097 818 -1279 39 3801 1704 181 4057 1960 193 1867 -230 89
B Cizí zdroje z toho: 4483 1825 -2658 41 2109 -2374 47 3816 -667 85 4936 453 110

-krátkodobé závazky z toho: 4483 1825 -2658 41 2109 -2374 47 3816 -667 85 4936 453 110
-závazky z obchodních vztahů 408 783 375 192 801 393 196 1156 748 283 1433 1025 351

-závazky z zaměstnancům 41 20 -21 49 34 -7 83 27 -14 66 42 1 102

15 9 -6 60 7 -8 47 9 -6 60
15

0 100

-stát-daňové závazky a dotace 4019 1013 -3006 25 1267 -2752 32 2624 -1395 65 3560 -459 89
C Časové rozlišení z toho: 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-výdaje příštích období 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pasiva celkem (A+B+C) 8206 6117 -2089 75 5941 -2265 72 10740 2534 131 7994 -212 97

Rozvaha (pasiva) firmy CDRL TRADE spol.s.r.o. k 31.12.2008 (analýza trendů):

-závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění



 4.4.3   4.4.3   4.4.3   4.4.3  ı ıı ıı ıı ıAnalýza trend  výkazu zisk  a ztrátAnalýza trend  výkazu zisk  a ztrátAnalýza trend  výkazu zisk  a ztrátAnalýza trend  výkazu zisk  a ztrát

Z  údajů  výkazů  zisků  a  ztrát  (viz.  Příloha  7-11) jsem  provedla  analýzu  trendů

vybraných položek, za období let 2004-2008. Základem této metody bylo stanovení absolutní

závislost jednotlivých položek daných let vztažených k určenému počátečnímu období. 

Tabulka analýzy trendů  výkazů  zisků  a ztrát  (viz. Tab.12) je členěná podle výkazů

zisků a ztrát. Do daných řádků byly vepsány pouze nenulové položky, tudíž ty, které podnik v

daných letech aktivně využíval. 

Pro analýzu trendů výkazů zisků a ztrát jsem jako srovnávací období opět použila rok

2004.  Rok  2006  a  2007  jsou  roky,  které  mají  vyšší  hodnoty  výsledků  hospodaření  před

zdaněním.  V  roce  2005  nastal  pokles  výsledku  hospodaření  před  zdaněním  až  o  71%

především jako následek snížení zásob v podobě zboží, tržeb za prodej zboží a zajisté i snížení

nákladů  vynaložených na prodané zboží.  Následujícího roku,  čili  roku 2006 byl  přírůstek

vzhledem k počátečnímu roku ještě o 81% vyšší. V tomto roce byly položky výkazu zisku a

ztráty obohaceny o výkony, které zajistily podniku vzrůst položky výchozího období hned o

1400%. O 93% vyšším výsledkem hospodaření před zdaněním se vyznačuje rok 2007, rok

výrazně  bohatší  na tržby za prodej zboží a  přidanou hodnotu výrobků.  V roce 2008 byla

situace hodně  podobná jako v roce 2005, jen nedošlo k tak výraznému poklesu tržeb ani

nákladů na prodej zboží. 

Zhodnocení  analýzy  trendů  výkazů  zisků  a  ztrát  s  sebou  nese  soubor  přírůstků  a

úbytků  jednotlivých  položek  v  průběhu  pěti  let.  Největších  přírůstků  nebo  úbytků  je

dosahováno na základě postupných výpočtů jednotlivých položek výkazů zisků a ztrát (např.

mimořádného výsledku hospodaření). 
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Tab.12 Výsledky Analýzy trendů výkazů zisků a ztrát

údaje v tis. Kč 2004 2005 absolutní % 2006 absolutní % 2007 absolutní % 2008 absolutní %
I. Tržby za prodej zboží 13287 7639 -5648 57 8812 -4475 66 12858 -429 97 10210 -3077 77
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 9556 4769 -4787 50 4808 -4748 50 8531 -1025 89 6929 -2627 73
+ Obchodní marže 3731 2870 -861 77 4004 273 107 4327 596 116 3281 -450 88
II. Výkony z toho: 1 0 -1 0 15 14 1500 0 -1 0 1 0 100

-tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 0 -1 0 15 14 1500 0 -1 0 1 0 100
B. Výkonová spotřeba z toho: 2063 1885 -178 91 621 -1442 30 722 -1341 35 1123 -940 54

-spotřeba materiálu a energie 563 432 -131 77 128 -435 23 141 -422 25 332 -231 59
-služby 1500 1453 -47 97 493 -1007 33 581 -919 39 791 -709 53

+ Přidaná hodnota 1669 985 -684 59 3398 1729 204 3605 1936 216 2159 490 129
C. Osobní náklady z toho: 375 341 -34 91 131 -244 35 354 -21 94 389 14 104

-mzdové náklady 299 259 -40 87 98 -201 33 262 -37 88 306 7 102

76 82 6 108 33 -43 43 92 16 121 83 7 109

D. Daně a poplatky 14 26 12 186 22 8 157 29 15 207 19 5 136
IV. Ostatní provozní výnosy 492 624 132 127 942 450 191 1312 820 267 357 -135 73
H. Ostatní provozní náklady 18 616 598 3422 121 103 672 126 108 700 26 8 144
* Provozní výsledek hospodaření 1754 626 -1128 36 4066 2312 232 4408 2654 251 2082 328 119
N. Nákladové úroky 0 0 0 0 84 84 0 138 138 0 101 101 0
XI. Ostatní finanční výnosy 379 351 -28 93 486 107 128 303 -76 80 258 -121 68
O. Ostatní finanční náklady 24 129 105 538 401 377 1671 425 401 1771 307 283 1279
* Finanční výsledek hospodaření 355 222 -133 63 1 -354 0 -260 -615 -73 -150 -505 -42
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost z toho: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-splatná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2109 848 -1261 40 4067 1958 193 4148 2039 197 1932 -177 92

XIII. Mimořádné výnosy 39 8 -31 21 39 0 100 22 -17 56 21 -18 54
R. Mimořádné náklady 51 38 -13 75 305 254 598 113 62 222 86 35 169
* Mimořádný výsledek hospodaření -12 -30 -18 250 -266 -254 2217 -91 -79 758 -65 -77 542

*** Výsledek hospodaření za účetní období 2097 818 -1279 39 3801 1704 181 4057 1960 193 1867 -230 89
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 2097 818 -1279 39 3801 1704 181 4057 1960 193 1867 -230 89

Výkaz zisků a ztrát firmy CDRL TRADE spol.s.r.o. K 31.12.2008 (analýza trendů):

-náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění

**



 4.5   4.5   4.5   4.5  Efektivnost obchodní jednotky za období 2004 - 2008Efektivnost obchodní jednotky za období 2004 - 2008Efektivnost obchodní jednotky za období 2004 - 2008Efektivnost obchodní jednotky za období 2004 - 2008

Při zpracovávání této práce jsem pracovala s rozvahami a výkazy zisků a ztrát za léta

2004 až 2008 a určitými položkami z nich obchodní jednotkou využívanými. Tyto údaje jsem

využila ke zhotovení SWOT analýzy, výpočtů  poměrových ukazatelů a finančních analýz.  

Sestavila jsem SWOT analýzu z vlastních zkušeností v oboru a nalezla jak příležitosti

a hrozby, tak příležitosti a nedostatky dané provozovny (viz. Tabulka 1). SWOT analýza je

vhodným  způsobem  vyjádření  kladů  a  záporů  dané  prodejní  jednotky  (viz.  Tabulka  2).

Podnik by se měl především snažit využívat co nejvíce svých předností a přeměňovat je v

příležitosti. Měla by být zajištěna maximální jakost výrobků, snaha naslouchat požadavkům

zákazníka nebo zkusit snížit náklady na dopravu zboží do prodejní jednotky. Tímto by došlo

ke snížení celkových nákladů a to by také mohlo vézt ke snížení obchodní marže výrobků.

Druh poměrového ukazatele nám podává informace o způsobu jeho výpočtu, tudíž se

může  jednat  o  ukazatele  likvidity,  rentability,  aktivity  a  zadluženosti.  Pro  názornost  jsem

uvedla jako součást příloh výpočet jednotlivých ukazatelů pro rok 2004  (viz. Příloha 12).

Jednotlivé ukazatele jsou vyjádřeny poměrem dvou rozdílných  faktorů,  které spolu jistým

způsobem souvisejí. Každý z ukazatelů má svou vypovídací schopnost, která je významná pro

řízení obchodní jednotky. Může se jednat o schopnost hradit své závazky, výši zisku nebo o

krytí majetku cizími zdroji. Z výsledků výpočtů vyvozuji, že společnost nestačila hradit své

krátkodobé  závazky  krátkodobých  finančním  majetkem  a  stala  se  tímto  krátkodobě

zadluženou obchodní jednotkou.

Pro  indexovou  analýzu  a  analýzu  trendů  jsem  si  zvolila  tři  základní  rozdělovací

kritéria. Jedním z těchto kritérií byla orientace na rozvahová aktiva, u druhého kritéria jsem se

vydala cestou pasiv a posledním kritériem se stal výkaz zisku a ztráty (viz. Tabulka 7-12).

Výsledek analýz poukazuje na způsob řízení efektivnosti prodejní jednotky. Výhodou těchto

metod je, že vytyčí odchylku hodnoty aktiv, pasiv či výsledku hospodaření před zdaněním od

výchozího roku. V případě  těchto analýz se dá říci, že společnost je efektivně  hospodařící

organizací. Ovšem nedá se jistě konstatovat, že tato efektivnost postupně stoupá. Ekonomická

efektivnost je zde pro každý rok různě vysoká, a to především v návaznosti na výši nákladů na

prodané zboží a cenu tohoto zboží. 
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5. 5. 5. 5. NávrhyNávrhyNávrhyNávrhy na zvýšení efektivnosti obchodní jednotky na zvýšení efektivnosti obchodní jednotky na zvýšení efektivnosti obchodní jednotky na zvýšení efektivnosti obchodní jednotky

Poslání  obchodní  jednotky  spočívá  ve  starostech  o  to,  aby  byly  k  dispozici  vždy

vhodné  výrobky,  ve  správný  okamžik  s  co  nejvyšší  jakostí.  Samozřejmě  se  nesmí

zapomenout na dva důležité faktory, které jsou silně spjaty s efektivností obchodní jednotky.

Těmito faktory jsou náklady na prodané zboží a ceny tohoto zboží. 

Ke zjištění  celkové  efektivnosti  podniku  CDRL TRADE spol.  s.r.o.  jsem hodnoty

položek účetních výkazů z let 2004-2008 použila ke SWOT analýze, výpočtu poměrových

ukazatelů, indexové analýze a analýze trendů. Na základě konečných výsledků jsem se snažila

navrhnout správné způsoby k odstranění dosavadních skrytých rezerv obchodní jednotky.

ŀ ı ě ıŀ ı ě ıŀ ı ě ıŀ ı ě ıSní ení celkových náklad  správným ízením náklad  na dopravuSní ení celkových náklad  správným ízením náklad  na dopravuSní ení celkových náklad  správným ízením náklad  na dopravuSní ení celkových náklad  správným ízením náklad  na dopravu

S  provozem  obchodní  jednotky  je  spojená  celá  řada  nákladů,  jejichž  součtem  se

dosáhne celkových nákladů na prodejní jednotku. Některé náklady jsou v závislosti na jiných

faktorech  neměnné,  u  jiných  dochází  ke  změnám  v  určitých  časových  intervalech.  Výše

variabilních nákladů lze do jisté míry měnit. Tohoto by měl podnik využít například u snížení

nákladů  na  dopravu.  U  obchodních  jednotek  je  třeba  vhodným  způsobem  naplánovat

zásobování prodejen zbožím. Zboží do prodejní jednotky dochází vždy jedenkrát za týden,

pokaždé v jiném zastoupení výrobky i množstvím. Sídlo společnosti je pomocí počítačového

vybavení  a  vhodného  programu  propojeno  s  prodejní  jednotkou,  tímto  jsou  odbourány

náklady  na  objednávání  zboží.  Vzhledem  k  velké  vzdálenosti  centrály  společnosti  od

obchodní jednotky se často využívá kurýrních služeb dovozu zboží. Tento import zboží je

dosti nákladnou záležitostí, navíc je dosti kvantitativně omezen (velikostí a váhou). 

Společnost  tímto  způsobem sice  uspoří  náklady na  dopravu prostřednictvím svých

dopravních  prostředků,  ovšem na druhou stranu  zaplatí  značnou část  nákladů  na  dopravu

dovozovým společnostem. Snížení nákladů na dopravu bude dosaženo tehdy, jestliže import

zboží do obchodních jednotek bude zajištěn firemními dopravními prostředky v pravidelných

časových intervalech. Mým doporučením je zajištění dopravy zboží v období, kdy dojde k

prodeji určitého množství výrobků.  Dalším přínosem by mohla být možnost internetového

obchodu, kdy by zboží docházelo zákazníkům na adresu bydliště  k osobnímu vyzvednutí.

Tento přístup by zvýšil dostupnost výrobků zákazníkům z míst, kde prodejní jednotky s touto

značkou nejsou zřízeny.  
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j y ě j yj y ě j yj y ě j yj y ě j yZvýšení  výnos  (tr eb)  zajišt ním  vyššího  po∏tu  výrobk  tého  druhu  iZvýšení  výnos  (tr eb)  zajišt ním  vyššího  po∏tu  výrobk  tého  druhu  iZvýšení  výnos  (tr eb)  zajišt ním  vyššího  po∏tu  výrobk  tého  druhu  iZvýšení  výnos  (tr eb)  zajišt ním  vyššího  po∏tu  výrobk  tého  druhu  i

velikostivelikostivelikostivelikosti

Počet výrobků na skladě je důležitým faktorem pro zajištění prodeje výrobků, bývá

často zákazníky hodnoceno jako velký nedostatek prodejní jednotky.  Názorným příkladem

zde může být zvýšená porodnost dvojčat, kde je potřeba nakupovat výrobky stejného typu i

stejných  velikostí.  Centrála společnosti  zajišť uje dovoz zboží vždy jen po jednom kusu z

každého druhu i velikosti. V tomto případě se do prodejny sice dostane zboží téhož druhu a

tedy i  velikosti  několikrát  za  dobu působení  kolekce,  ale  v  jiném časovém intervalu  než

zákazník potřebuje. Zákazníci tímto odcházejí bez uspokojení svých potřeb a vracejí se ke

konkurenci, která nedostatky tohoto druhu dokáže eliminovat. 

  

y yy yy yy ySní ení obchodní mar eSní ení obchodní mar eSní ení obchodní mar eSní ení obchodní mar e

Obchodní  marži  si  každý podnik určuje  sám na základě  nákladů  vynaložených na

výrobky od stadia jejich návrhu až po import do samotné prodejny. V případě nově zaváděné

kolekce je hodnota obchodní marže stanovená mnohem výše než je výrobní hodnota výrobku,

jiná hladina obchodní marže je samozřejmě v období výprodeje či nárazových slev (např. den

dětí,  nástup  do  školy,  výročí  založení  firmy,  ...).  Pro  zákazníky ovšem mnohdy není  tak

důležitá cena výrobků, jak získání kvality výrobků a jejich design. Obchodní marži bych spíše

udržovala nižší, neboť  s jejím zvyšováním se zvyšuje i celková cena výrobků a tento faktor by

mohl do budoucna zákazníky v nákupu odradit. Nižší marže by podniku zajistila větší zájem

zákazníků o kolekci a  přinesla by i vyšší tržby z prodeje výrobků. 
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Zavedení zákaznických výhodZavedení zákaznických výhodZavedení zákaznických výhodZavedení zákaznických výhod

V současné době  podnik žádné zákaznické výhody neposkytuje,  jelikož zastoupení

obchody v rámci České republiky je ještě dosti malé. Neustále se rozšiřují obzory působnosti

obchodních jednotek pod jménem firmy a zakládají se nadále i nové spolupráce s klienty. 

Zákaznické výhody by měly v obchodních jednotkách sloužit k udržení nebo také k

rozšíření počtu svých stávajících zákazníků. Zákazníci by se do prodejen rádi vraceli a neměli

by důvod odcházet ke konkurencí, jelikož by u konkurence začínali s budováním výhod od

počátku.  Tento úkon by jim nic dobrého nepřinesl,  neboť  každý podnik má jinou kvalitu

výrobků i cenu. 

Mou představou, jak zvýšit zájem zákazníků o koupi výrobků značky Coccodrillo je

zavedení slevových karet s procentuální výhodou v závislosti na hodnotě nakoupeného zboží

za předem dané časové období. Mohlo být jít  také o dárkové poukázky určité hodnoty na

výběr zboží v prodejně nebo množstevní slevy (např. balení spodního prádla 3 ks za cenu 2). 

T j y j ěT j y j ěT j y j ěT j y j ěRozší ení  sortimentu výrobk  o po adavky zákazník  pro zajišt ní  vyššíRozší ení  sortimentu výrobk  o po adavky zákazník  pro zajišt ní  vyššíRozší ení  sortimentu výrobk  o po adavky zákazník  pro zajišt ní  vyššíRozší ení  sortimentu výrobk  o po adavky zákazník  pro zajišt ní  vyšší

konkurenceschopnostikonkurenceschopnostikonkurenceschopnostikonkurenceschopnosti

Na trhu výrobků  dochází  v  každém ročním období  ke  vzniku  nedostupnosti  zboží

určitého typu. Návrh kolekcí společnosti je veden výborným způsobem, jelikož lze jednotlivé

druhy výrobků  k sobě  velmi  dobře zkombinovat  podle toho, co zákazník zrovna pro dítě

potřebuje. Jsou zde ovšem také velké rezervy, tudíž i bílá místa, kterých by společnost ještě

měla využít ke zvýšení svých tržeb. 

Těmito místy by se společnost měla  více zabývat,  neboť  tímto opět  ztrácí  spousty

svých  zákazníků.  Zákazníci  by  rádi  volili  výrobky  vyšší  jakosti  i  ceny,  ovšem  díky

nedostupnosti  výrobků  na  trhu  se  musejí  spokojit  s  výrobky nižší  jakosti,  a  tedy i  ceny.

Společnost nabízí široký sortiment svých výrobků, ovšem to zákazníkům pořád ještě nestačí.

Můj názor na šíři nabízených produktů je ten, že na trhu opravdu schází výrobky běžného

užití. Mohou jimi býti pláštěnky, šusť ákové soupravy, čepice větších velikostí nebo pyžamka

na  spaní.  Rozšířením  nabídky  výrobků  o  žádané  zboží  by  bylo  dosaženo  oboustranné

spokojenosti.
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6. 6. 6. 6. ěěěěZáv rZáv rZáv rZáv r

Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající  stav efektivnosti

obchodní jednotky společnosti  CDRL TRADE spol. s.r.o.  na období 2004-2008 a poté na

základě  stanovených  výpočtů  navrhnout  její  případné  možné  zlepšení.  Efektivnost

hospodaření  prodejní  jednotky byla  rozpoznána na  základě  užití  SWOT analýzy,  výpočtů

poměrových ukazatelů, indexové analýzy a analýzy trendů.  Vylo vycházeno z jednotlivých

položek účetních výkazů (viz. Příloha 2-11).

Zhodnocení  výsledků  analýz  jsou  uvedeny již  v  kapitole  4.5,  odstranění  skrytých

rezerv je blíže popsáno v  kapitole 5.  Skrytých rezerv je v prodejní jednotce jistě  spousta,

ovšem já jsem si jich v samotné prodejně našla pouze 5, jen ty nejpodstatnější z nich. 
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Příloha 1 Organizační schéma společnosti CDRL TRADE spol. s r.o.

1. Prodej

1.1. Manažer prodeje

1.1.1.  Prodejní personál

1.1.2.  Pečovatelé obchodů

1.1.2.1. Manažer obchodu

1.1.2.1.1. Prodavač v obchodě

2. Oddělení projektů a výstavby

2.1. Oddělení koordinace projektů a výstavby

2.2. Vedoucí stavebního oddělení

2.2.1. Designéři

2.3. Vedoucí oddělení projektů

2.3.1. Projektanti

3. Exportní oddělení

4. Importní oddělení

5. Logistické oddělení

6. Oddělení reklamy a marketingu

7. Účetní, personální

8. Sklad

9. Oddělení IT

Každé oddělení má v čele ředitele společnosti.

59



Příloha 2 Rozvaha společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2004

60

Zpracov áno v  souladu s v yhláškou ROZVAHA Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2004 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 8206 0 8206 4380

A. Pohledávky  za upsaný základní kapitál 002 0

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 0 0 0 0

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0

B. I.        1. Zřizovací v ýdaje 005 0

2. Nehmotné v ýsledky  v ýzkumu a výv oje 006 0

3. Sof tware 007 0

4. Ocenitelná práva 008 0

5. Goodwill 009 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 0

B. II.       1. Pozemky 014 0

2. Stav by 015 0

3. Samostatné mov ité v ěci a soubory  mov itých v ěcí 016 0

4. Pěstitelské celky  trvalých porostů 017 0

5. Dospělá zv ířata a jejich skupiny 018 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý hmotný majetek 021 0

9. Oceňov ací rozdíl k naby tému majetku 022 0

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

B. III.      1. Podíly  v  ov ládaných a řízených osobách 024 0

2. Podíly  v  účetních jednotkách pod podstatným v liv em 025 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry  a podíly 026 0

4. Půjčky  a úv ěry  - ov ládající a řídící osoba, podstatný v liv 027 0

5. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 028 0

6. Pořizov aný dlouhodobý f inanční majetek 029 0

7. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý f inanční majetek 030 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4
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Běžné účetní období Minulé úč. období

C. Oběžná aktiv a                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 7949 0 7949 4158

C.  I. Zásoby                                                          (ř. 33 až 38) 032 1638 0 1638 1118

C.  I.       1. Materiál 033 0

2. Nedokončená v ýroba a polotov ary 034 0

3. Výrobky 035 0

4. Mladá a ostatní zv ířata a jejich skupiny 036 0

5. Zboží 037 1638 1638 1118

6. Posky tnuté zálohy  na zásoby 038 0

C.  II. Dlouhodobé pohledáv ky                                    (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C.  II.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 040 0

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 041 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 042 0

4. 043 0

5. Dlouhodobé posky tnuté zálohy 044 0

6. Dohadné účty  aktiv ní 045 0

7. Jiné pohledáv ky 046 0

8. Odložená daňov á pohledáv ka 047 0

C.  III. Krátkodobé pohledáv ky                                    (ř. 49 až 57) 048 6171 0 6171 2350

C.  III.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 049 6097 6097 2350

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 050 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 051 0

4. 052 0

5. Sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 053 74 74

6. Stát - daňov é pohledáv ky 054 0

7. Krátkodobé posky tnuté zálohy 055 0

8. Dohadné účty  aktiv ní 056 0

9. Jiné pohledáv ky 057 0

C.  IV. Krátkodobý f inanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 140 0 140 690

C.  IV.     1. Peníze 059 48 48 357

2. Účty  v  bankách 060 92 92 333

3. Krátkodobé cenné papíry  a podíly 061 0

4. Pořizov aný krátkodobý f inanční majetek 062 0

D.  I. Časov é rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 257 0 257 222

D.  I.       1. Náklady  příštích období 064 257 257 222

2. Komplexní náklady  příštích období 065 0

3. Příjmy  příštích období 066 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení
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PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 8206 4380

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 3723 2197

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 200 200

A.  I.       1. Základní kapitál 070 200 200

2. Vlastní akcie a v lastní obchodní podíly  (-) 071

3. Změny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                              (ř. 74 až 78) 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oceňovací rozdíly  z přecenění majetku a závazků 076

4. Oceňovací rozdíly  z přecenění při přeměnách společností 077

5. Rozdíly  z přeměn společností 078

A.  III. 079 0 0

A.  III.      1. Zákonný rezervní f ond / Nedělitelný fond 080

2. Statutární a ostatní f ondy 081

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84) 082 1426 128

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 1426 128

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  V. 085 2097 1869

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 4483 2177

B.  I. Rezervy                                                          (ř. 88 až 91) 087 0 0

B.  I.       1. Rezervy  podle zv láštních právních předpisů 088

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089

3. Rezerva na daň z příjmů 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 0 0

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093

2. Závazky - ov ládající a řídící osoba 094

3. Závazky - podstatný v liv 095

4. 096

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097

6. Vydané dluhopisy 098

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099

8. Dohadné účty  pasivní 100

9. Jiné závazky 101

10. Odložený daňový závazek 102

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulé
účetní období

6

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (ř. 80 + 81)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení
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B.  III. Krátkodobé záv azky                                      (ř. 104 až 114) 103 4483 2177

B.  III.      1. Záv azky  z obchodních v ztahů 104 408 840

2. Záv azky  - ov ládající a řídící osoba 105

3. Záv azky  - podstatný v liv 106

4. 107

5. Záv azky  k zaměstnancům 108 41 17

6. Záv azky  ze sociálního zabezpečení a zdrav otního pojištění 109 15 8

7. Stát - daňov é záv azky  a dotace 110 4019 1312

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111

9. Vy dané dluhopisy 112

10. Dohadné účty  pasiv ní 113

11. Jiné záv azky 114

B.  IV. Bankov ní úv ěry  a v ýpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 0 0

B.  IV.     1. Bankov ní úv ěry  dlouhodobé 116

2. Krátkodobé bankov ní úv ěry 117

3. Krátkodobé f inanční v ýpomoci 118

C.  I. Časov é rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 0 6

C.  I.       1. Výdaje příštích období 120 6

2. Výnosy  příštích období 121

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulém
účetní období

6

Záv azky  ke společníkům, č lenům družstv a a k účastníkům 
sdružení



Příloha 3 Rozvaha společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2005

64

Zpracováno v  souladu s v yhláškou ROZVAHA Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2005 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, by dliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 6117 0 6117 8206

A. Pohledáv ky  za upsaný základní kapitál 002 0

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 0 0 0 0

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0

B. I.        1. Zřizov ací v ýdaje 005 0

2. Nehmotné v ýsledky  výzkumu a výv oje 006 0

3. Sof tware 007 0

4. Ocenitelná práva 008 0

5. Goodwill 009 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 0

B. II.       1. Pozemky 014 0

2. Stavby 015 0

3. Samostatné mov ité v ěci a soubory  mov itých v ěcí 016 0

4. Pěstitelské celky  trvalých porostů 017 0

5. Dospělá zv ířata a jejich skupiny 018 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý hmotný majetek 021 0

9. Oceňovací rozdíl k naby tému majetku 022 0

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

B. III.      1. Podíly  v  ov ládaných a řízených osobách 024 0

2. Podíly  v  účetních jednotkách pod podstatným v livem 025 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry  a podíly 026 0

4. Půjčky  a úv ěry  - ov ládající a řídící osoba, podstatný v liv 027 0

5. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 028 0

6. Pořizov aný dlouhodobý f inanční majetek 029 0

7. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý f inanční majetek 030 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4
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Běžné účetní období Minulé úč. období

C. Oběžná aktiv a                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 6014 0 6014 7949

C.  I. Zásoby                                                          (ř. 33 až 38) 032 1038 0 1038 1638

C.  I.       1. Materiál 033 0

2. Nedokončená v ýroba a polotov ary 034 0

3. Výrobky 035 0

4. Mladá a ostatní zv ířata a jejich skupiny 036 0

5. Zboží 037 1038 1038 1638

6. Posky tnuté zálohy  na zásoby 038 0

C.  II. Dlouhodobé pohledáv ky                                    (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C.  II.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 040 0

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 041 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 042 0

4. 043 0

5. Dlouhodobé posky tnuté zálohy 044 0

6. Dohadné účty  aktiv ní 045 0

7. Jiné pohledáv ky 046 0

8. Odložená daňov á pohledáv ka 047 0

C.  III. Krátkodobé pohledáv ky                                    (ř. 49 až 57) 048 2780 0 2780 6171

C.  III.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 049 2700 2700 6097

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 050 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 051 0

4. 052 0

5. Sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 053 80 80 74

6. Stát - daňov é pohledáv ky 054 0

7. Krátkodobé posky tnuté zálohy 055 0

8. Dohadné účty  aktiv ní 056 0

9. Jiné pohledáv ky 057 0

C.  IV. Krátkodobý f inanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 2196 0 2196 140

C.  IV.     1. Peníze 059 832 832 48

2. Účty  v  bankách 060 1364 1364 92

3. Krátkodobé cenné papíry  a podíly 061 0

4. Pořizov aný krátkodobý f inanční majetek 062 0

D.  I. Časov é rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 103 0 103 257

D.  I.       1. Náklady  příštích období 064 103 103 257

2. Komplexní náklady  příštích období 065 0

3. Příjmy  příštích období 066 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení
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PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 6117 8206

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 4289 3723

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 200 200

A.  I.       1. Základní kapitál 070 200 200

2. Vlastní akcie a v lastní obchodní podíly  (-) 071

3. Změny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78) 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oceňovací rozdíly  z přecenění majetku a závazků 076

4. Oceňovací rozdíly  z přecenění při přeměnách společností 077

5. Rozdíly  z přeměn společností 078

A.  III. 079 0 0

A.  III.      1. Zákonný rezervní f ond / Nedělitelný f ond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84) 082 3271 1426

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 3271 1426

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  V. 085 818 2097

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 1825 4483

B.  I. Rezervy                                                          (ř. 88 až 91) 087 0 0

B.  I.       1. Rezervy  podle zv láštních právních předpisů 088

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089

3. Rezerva na daň z příjmů 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 0 0

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093

2. Závazky - ov ládající a řídící osoba 094

3. Závazky - podstatný v liv 095

4. 096

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097

6. Vydané dluhopisy 098

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099

8. Dohadné účty  pasivní 100

9. Jiné závazky 101

10. Odložený daňový závazek 102

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulé
účetní období

6

Rezervní f ondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (ř. 80 + 81)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení
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B.  III. Krátkodobé záv azky                                      (ř. 104 až 114) 103 1825 4483

B.  III.      1. Záv azky  z obchodních v ztahů 104 783 408

2. Záv azky  - ov ládající a řídící osoba 105

3. Záv azky  - podstatný v liv 106

4. 107

5. Záv azky  k zaměstnancům 108 20 41

6. Záv azky  ze sociálního zabezpečení a zdrav otního pojištění 109 9 15

7. Stát - daňov é záv azky  a dotace 110 1013 4019

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111

9. Vy dané dluhopisy 112

10. Dohadné účty  pasiv ní 113

11. Jiné záv azky 114

B.  IV. Bankov ní úv ěry  a v ýpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 0 0

B.  IV.     1. Bankov ní úv ěry  dlouhodobé 116

2. Krátkodobé bankov ní úv ěry 117

3. Krátkodobé f inanční v ýpomoci 118

C.  I. Časov é rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 3 0

C.  I.       1. Výdaje příštích období 120 3

2. Výnosy  příštích období 121

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulém
účetní období

6

Záv azky  ke společníkům, č lenům družstv a a k účastníkům 
sdružení



Příloha 4 Rozvaha společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2006
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Zpracov áno v  souladu s vy hláškou ROZVAHA Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2006 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 5941 0 5941 6117

A. Pohledávky  za upsaný základní kapitál 002 0

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 0 0 0 0

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0

B. I.        1. Zřizovací v ýdaje 005 0

2. Nehmotné výsledky  výzkumu a výv oje 006 0

3. Sof tware 007 0

4. Ocenitelná práva 008 0

5. Goodwill 009 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 0

B. II.       1. Pozemky 014 0

2. Stavby 015 0

3. Samostatné mov ité v ěci a soubory  mov itých v ěcí 016 0

4. Pěstitelské celky  trvalých porostů 017 0

5. Dospělá zv ířata a jejich skupiny 018 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý hmotný majetek 021 0

9. Oceňovací rozdíl k naby tému majetku 022 0

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

B. III.      1. Podíly  v  ov ládaných a řízených osobách 024 0

2. Podíly  v  účetních jednotkách pod podstatným v livem 025 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry  a podíly 026 0

4. Půjčky  a úv ěry  - ov ládající a řídící osoba, podstatný v liv 027 0

5. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 028 0

6. Pořizovaný dlouhodobý f inanční majetek 029 0

7. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý f inanční majetek 030 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4
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Běžné účetní období Minulé úč. období

C. Oběžná aktiv a                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 5423 0 5423 6014

C.  I. Zásoby                                                          (ř. 33 až 38) 032 1210 0 1210 1038

C.  I.       1. Materiál 033 0

2. Nedokončená v ýroba a polotov ary 034 0

3. Výrobky 035 0

4. Mladá a ostatní zv ířata a jejich skupiny 036 0

5. Zboží 037 1210 1210 1038

6. Posky tnuté zálohy  na zásoby 038 0

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                    (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C.  II.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 040 0

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 041 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 042 0

4. 043 0

5. Dlouhodobé posky tnuté zálohy 044 0

6. Dohadné účty  aktiv ní 045 0

7. Jiné pohledáv ky 046 0

8. Odložená daňov á pohledáv ka 047 0

C.  III. Krátkodobé pohledáv ky                                    (ř. 49 až 57) 048 2489 0 2489 2780

C.  III.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 049 2395 2395 2700

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 050 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 051 0

4. 052 0

5. Sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 053 94 94 80

6. Stát - daňov é pohledáv ky 054 0

7. Krátkodobé posky tnuté zálohy 055 0

8. Dohadné účty  aktiv ní 056 0

9. Jiné pohledáv ky 057 0

C.  IV. Krátkodobý f inanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 1724 0 1724 2196

C.  IV.     1. Peníze 059 723 723 832

2. Účty  v  bankách 060 1001 1001 1364

3. Krátkodobé cenné papíry  a podíly 061 0

4. Pořizov aný krátkodobý f inanční majetek 062 0

D.  I. Časov é rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 518 0 518 103

D.  I.       1. Náklady  příštích období 064 518 518 103

2. Komplexní náklady  příštích období 065 0

3. Příjmy  příštích období 066 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení
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PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 5941 6117

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 3832 4289

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 200 200

A.  I.       1. Základní kapitál 070 200 200

2. Vlastní akcie a v lastní obchodní podíly  (-) 071

3. Změny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78) 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové f ondy 075

3. Oceňovací rozdíly  z přecenění majetku a závazků 076

4. Oceňovací rozdíly  z přecenění při přeměnách společností 077

5. Rozdíly  z přeměn společností 078

A.  III. 079 0 0

A.  III.      1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný f ond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84) 082 -169 3271

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 -169 3271

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  V. 085 3801 818

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 2109 1825

B.  I. Rezervy                                                          (ř. 88 až 91) 087 0 0

B.  I.       1. Rezervy  podle zv láštních právních předpisů 088

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089

3. Rezerva na daň z příjmů 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 0 0

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093

2. Závazky - ov ládající a řídící osoba 094

3. Závazky - podstatný v liv 095

4. 096

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097

6. Vydané dluhopisy 098

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099

8. Dohadné účty  pasivní 100

9. Jiné závazky 101

10. Odložený daňový závazek 102

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulé
účetní období

6

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní f ondy ze zisku 
                                                                      (ř. 80 + 81)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení
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B.  III. Krátkodobé záv azky                                      (ř. 104 až 114) 103 2109 1825

B.  III.      1. Záv azky  z obchodních v ztahů 104 801 783

2. Záv azky  - ov ládající a řídící osoba 105

3. Záv azky  - podstatný v liv 106

4. 107

5. Záv azky  k zaměstnancům 108 34 20

6. Záv azky  ze sociálního zabezpečení a zdrav otního pojištění 109 7 9

7. Stát - daňov é záv azky  a dotace 110 1267 1013

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111

9. Vy dané dluhopisy 112

10. Dohadné účty  pasiv ní 113

11. Jiné záv azky 114

B.  IV. Bankov ní úv ěry  a v ýpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 0 0

B.  IV.     1. Bankov ní úv ěry  dlouhodobé 116

2. Krátkodobé bankov ní úv ěry 117

3. Krátkodobé f inanční v ýpomoci 118

C.  I. Časov é rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 0 3

C.  I.       1. Výdaje příštích období 120 3

2. Výnosy  příštích období 121

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulém
účetní období

6

Záv azky  ke společníkům, č lenům družstv a a k účastníkům 
sdružení



Příloha 5 Rozvaha společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2007

72

Zpracováno v  souladu s vy hláškou ROZVAHA Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2007 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 10740 0 10740 5941

A. Pohledávky  za upsaný základní kapitál 002 0

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 0 0 0 0

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0

B. I.        1. Zřizov ací v ýdaje 005 0

2. Nehmotné v ýsledky  výzkumu a výv oje 006 0

3. Sof tware 007 0

4. Ocenitelná práva 008 0

5. Goodwill 009 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 0

B. II.       1. Pozemky 014 0

2. Stavby 015 0

3. Samostatné mov ité v ěci a soubory  mov itých v ěcí 016 0

4. Pěstitelské celky  trv alých porostů 017 0

5. Dospělá zv ířata a jejich skupiny 018 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý hmotný majetek 021 0

9. Oceňovací rozdíl k naby tému majetku 022 0

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

B. III.      1. Podíly  v  ov ládaných a řízených osobách 024 0

2. Podíly  v  účetních jednotkách pod podstatným v livem 025 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry  a podíly 026 0

4. Půjčky  a úv ěry  - ov ládající a řídící osoba, podstatný v liv 027 0

5. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 028 0

6. Pořizovaný dlouhodobý f inanční majetek 029 0

7. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý f inanční majetek 030 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4
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Běžné účetní období Minulé úč. období

C. Oběžná aktiv a                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 10423 0 10423 5423

C.  I. Zásoby                                                          (ř. 33 až 38) 032 7028 0 7028 1210

C.  I.       1. Materiál 033 0

2. Nedokončená v ýroba a polotov ary 034 0

3. Výrobky 035 0

4. Mladá a ostatní zv ířata a jejich skupiny 036 0

5. Zboží 037 7028 7028 1210

6. Posky tnuté zálohy  na zásoby 038 0

C.  II. Dlouhodobé pohledáv ky                                    (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C.  II.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 040 0

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 041 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 042 0

4. 043 0

5. Dlouhodobé posky tnuté zálohy 044 0

6. Dohadné účty  aktiv ní 045 0

7. Jiné pohledáv ky 046 0

8. Odložená daňov á pohledáv ka 047 0

C.  III. Krátkodobé pohledáv ky                                    (ř. 49 až 57) 048 2939 0 2939 2489

C.  III.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 049 2939 2939 2395

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 050 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 051 0

4. 052 0

5. Sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 053 0 94

6. Stát - daňov é pohledáv ky 054 0

7. Krátkodobé posky tnuté zálohy 055 0

8. Dohadné účty  aktiv ní 056 0

9. Jiné pohledáv ky 057 0

C.  IV. Krátkodobý f inanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 456 0 456 1724

C.  IV.     1. Peníze 059 506 506 723

2. Účty  v  bankách 060 -50 -50 1001

3. Krátkodobé cenné papíry  a podíly 061 0

4. Pořizov aný krátkodobý f inanční majetek 062 0

D.  I. Časov é rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 317 0 317 518

D.  I.       1. Náklady  příštích období 064 317 317 518

2. Komplexní náklady  příštích období 065 0

3. Příjmy  příštích období 066 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení
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PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 10740 5941

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 6924 3832

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 200 200

A.  I.       1. Základní kapitál 070 200 200

2. Vlastní akcie a v lastní obchodní podíly  (-) 071

3. Změny  základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálov é f ondy                                              (ř. 74 až 78) 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálov é f ondy 075

3. Oceňov ací rozdíly  z přecenění majetku a záv azků 076

4. Oceňov ací rozdíly  z přecenění při přeměnách společností 077

5. Rozdíly  z přeměn společností 078

A.  III. 079 0 0

A.  III.      1. Zákonný rezerv ní f ond / Nedělitelný f ond 080

2. Statutární a ostatní f ondy 081

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84) 082 2667 -169

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 2667 -169

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  V. 085 4057 3801

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 3816 2109

B.  I. Rezerv y                                                          (ř. 88 až 91) 087 0 0

B.  I.       1. Rezerv y  podle zv láštních práv ních předpisů 088

2. Rezerv a na důchody  a podobné záv azky 089

3. Rezerv a na daň z příjmů 090

4. Ostatní rezerv y 091

B.  II. Dlouhodobé záv azky                                       (ř. 93 až 102) 092 0 0

B.  II.       1. Záv azky  z obchodních v ztahů 093

2. Záv azky  - ov ládající a řídící osoba 094

3. Záv azky  - podstatný v liv 095

4. 096

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097

6. Vy dané dluhopisy 098

7. Dlouhodobé směnky  k úhradě 099

8. Dohadné účty  pasiv ní 100

9. Jiné záv azky 101

10. Odložený daňov ý závazek 102

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulé
účetní období

6

Rezerv ní f ondy , nedělitelný f ond a ostatní f ondy  ze zisku 
                                                                      (ř. 80 + 81)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Záv azky  ke společníkům, členům družstv a a k účastníkům 
sdružení
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B.  III. Krátkodobé záv azky                                      (ř. 104 až 114) 103 3816 2109

B.  III.      1. Záv azky  z obchodních v ztahů 104 1156 801

2. Záv azky  - ov ládající a řídící osoba 105

3. Záv azky  - podstatný v liv 106

4. 107

5. Záv azky  k zaměstnancům 108 27 34

6. Záv azky  ze sociálního zabezpečení a zdrav otního pojištění 109 9 7

7. Stát - daňov é záv azky  a dotace 110 2624 1267

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111

9. Vy dané dluhopisy 112

10. Dohadné účty  pasiv ní 113

11. Jiné záv azky 114

B.  IV. Bankov ní úv ěry  a v ýpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 0 0

B.  IV.     1. Bankov ní úv ěry  dlouhodobé 116

2. Krátkodobé bankov ní úv ěry 117

3. Krátkodobé f inanční v ýpomoci 118

C.  I. Časov é rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 0 0

C.  I.       1. Výdaje příštích období 120

2. Výnosy  příštích období 121

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulém
účetní období

6

Záv azky  ke společníkům, č lenům družstv a a k účastníkům 
sdružení



Příloha 6 Rozvaha společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2008

76

Zpracováno v  souladu s vy hláškou ROZVAHA Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2008 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 7994 0 7994 10740

A. Pohledáv ky  za upsaný základní kapitál 002 0

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003 0 0 0 0

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek                          (ř. 05 až 12) 004 0 0 0 0

B. I.        1. Zřizovací v ýdaje 005 0

2. Nehmotné výsledky  v ýzkumu a v ýv oje 006 0

3. Sof tware 007 0

4. Ocenitelná práva 008 0

5. Goodwill 009 0

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013 0 0 0 0

B. II.       1. Pozemky 014 0

2. Stavby 015 0

3. Samostatné mov ité v ěci a soubory  mov itých v ěcí 016 0

4. Pěstitelské celky  trvalých porostů 017 0

5. Dospělá zv ířata a jejich skupiny 018 0

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0

8. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý hmotný majetek 021 0

9. Oceňovací rozdíl k naby tému majetku 022 0

B. III. Dlouhodobý f inanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0

B. III.      1. Podíly  v  ov ládaných a řízených osobách 024 0

2. Podíly  v  účetních jednotkách pod podstatným v liv em 025 0

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry  a podíly 026 0

4. Půjčky  a úv ěry  - ov ládající a řídící osoba, podstatný v liv 027 0

5. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 028 0

6. Pořizovaný dlouhodobý f inanční majetek 029 0

7. Posky tnuté zálohy  na dlouhodobý f inanční majetek 030 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4
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Běžné účetní období Minulé úč. období

C. Oběžná aktiv a                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 7810 0 7810 10423

C.  I. Zásoby                                                          (ř. 33 až 38) 032 3366 0 3366 7028

C.  I.       1. Materiál 033 0

2. Nedokončená v ýroba a polotov ary 034 0

3. Výrobky 035 0

4. Mladá a ostatní zv ířata a jejich skupiny 036 0

5. Zboží 037 3366 3366 7028

6. Posky tnuté zálohy  na zásoby 038 0

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                    (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0

C.  II.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 040 0

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 041 0 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 042 0

4. 043 0

5. Dlouhodobé posky tnuté zálohy 044 0

6. Dohadné účty  aktiv ní 045 0

7. Jiné pohledáv ky 046 0

8. Odložená daňov á pohledáv ka 047 0

C.  III. Krátkodobé pohledáv ky                                    (ř. 49 až 57) 048 3668 0 3668 2939

C.  III.      1. Pohledáv ky  z obchodních v ztahů 049 3634 3634 2939

2. Pohledáv ky  - ov ládající a řídící osoba 050 0

3. Pohledáv ky  - podstatný v liv 051 0

4. 052 0

5. Sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 053 34 34

6. Stát - daňov é pohledáv ky 054 0

7. Krátkodobé posky tnuté zálohy 055 0

8. Dohadné účty  aktiv ní 056 0

9. Jiné pohledáv ky 057 0

C.  IV. Krátkodobý f inanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 776 0 776 456

C.  IV.     1. Peníze 059 275 275 506

2. Účty  v  bankách 060 501 501 -50

3. Krátkodobé cenné papíry  a podíly 061 0

4. Pořizov aný krátkodobý f inanční majetek 062 0

D.  I. Časov é rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063 184 0 184 317

D.  I.       1. Náklady  příštích období 064 184 184 317

2. Komplexní náklady  příštích období 065 0

3. Příjmy  příštích období 066 0

Označení

a

AKTIVA            

b

Číslo 
řádku

c
Brutto

1
Korekce

2
Netto

3
Netto

4

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení

Pohledáv ky  za společníky , členy  družstv a a za účastníky  
sdružení



78

PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 7994 10740

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 3058 6924

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 200 200

A.  I.       1. Základní kapitál 070 200 200

2. Vlastní akcie a v lastní obchodní podíly  (-) 071

3. Změny základního kapitálu 072

A.  II. Kapitálové f ondy                                             (ř. 74 až 78) 073 0 0

A.  II.      1. Emisní ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oceňovací rozdíly  z přecenění majetku a závazků 076

4. Oceňovací rozdíly  z přecenění při přeměnách společností 077

5. Rozdíly  z přeměn společností 078

A.  III. 079 0 0

A.  III.      1. Zákonný rezervní f ond / Nedělitelný fond 080

2. Statutární a ostatní fondy 081

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      (ř. 83 + 84) 082 991 2667

A.  IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 083 991 2667

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084

A.  V. 085 1867 4057

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 4936 3816

B.  I. Rezervy                                                          (ř. 88 až 91) 087 0 0

B.  I.       1. Rezervy  podle zv láštních právních předpisů 088

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089

3. Rezerva na daň z příjmů 090

4. Ostatní rezervy 091

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 0 0

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093

2. Závazky - ov ládající a řídící osoba 094

3. Závazky - podstatný v liv 095

4. 096

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097

6. Vydané dluhopisy 098

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099

8. Dohadné účty  pasivní 100

9. Jiné závazky 101

10. Odložený daňový závazek 102

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulé
účetní období

6

Rezervní f ondy, nedělitelný f ond a ostatní fondy ze zisku 
                                                                      (ř. 80 + 81)

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení



79

B.  III. Krátkodobé záv azky                                      (ř. 104 až 114) 103 4936 3816

B.  III.      1. Záv azky  z obchodních v ztahů 104 1433 1156

2. Záv azky  - ov ládající a řídící osoba 105

3. Záv azky  - podstatný v liv 106

4. 107

5. Záv azky  k zaměstnancům 108 42 27

6. Záv azky  ze sociálního zabezpečení a zdrav otního pojištění 109 15 9

7. Stát - daňov é záv azky  a dotace 110 3560 2624

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111

9. Vy dané dluhopisy 112

10. Dohadné účty  pasiv ní 113

11. Jiné záv azky 114

B.  IV. Bankov ní úv ěry  a v ýpomoci                         (ř. 116 až 118) 115 0 0

B.  IV.     1. Bankov ní úv ěry  dlouhodobé 116

2. Krátkodobé bankov ní úv ěry 117

3. Krátkodobé f inanční v ýpomoci 118

C.  I. Časov é rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119 0 0

C.  I.       1. Výdaje příštích období 120

2. Výnosy  příštích období 121

Označení

a

PASIVA            

b

Číslo 
řádku

c

Běžné 
účetní období

5

Minulém
účetní období

6

Záv azky  ke společníkům, č lenům družstv a a k účastníkům 
sdružení



Příloha 7 Výkaz zisků a ztrát společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2004

80

Zpracováno v  souladu s vyhláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ke dni 31.12.2004 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Skutečnost v  účetním období

     I. Tržby  za prodej zboží 01 13287 8124

A. Náklady  vynaložené na prodané zboží 02 9556 4818

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 3731 3306

    II. Výkony                                                                                    (ř. 05 až 07) 04 1 0

    II.      1. Tržby  za prodej v lastních výrobků a služeb 05 1

2.  Změna stavu zásob v lastní činnosti 06

3.  Aktivace 07

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 2063 777

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 563 138

B.         2. Služby 10 1500 639

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 1669 2529

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 375 165

C.         1. Mzdové náklady 13 299 111

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

C.         3. Náklady  na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 76 54

C.         4. Sociální náklady 16

D. Daně a poplatky 17 14 11

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

    III. Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 0 0

    III.       1 Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku 20

    III.       2 Tržby  z prodeje materiálu 21

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 0 0

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F.          2 Prodaný materiál 24

G. 25

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 492 133

H. Ostatní provozní náklady 27 18 13

    V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

* 30 1754 2473

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledovaném
1

minulém
2

Změna stavu rezerv  a opravných položek v  provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

Provozní výsledek hospodaření
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
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Skutečnost v  účetním období

     VI. Tržby  z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry  a podíly 32

    VII. Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0

    VII. 1. 34

    VII. 2. Výnosy  z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

    VII. 3. Výnosy  z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36

    VIII. Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku 37

K. Náklady  z f inančního majetku 38

     IX. Výnosy  z přecenění cenných papírů a deriv átů 39

L. Náklady  z přecenění cenných papírů a deriv átů 40

M. Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v e f inanční oblasti                   (+/-) 41

     X. Výnosov é úroky 42

N. Nákladov é úroky 43

    XI. Ostatní f inanční v ýnosy 44 379 270

O. Ostatní f inanční náklady 45 24 112

    XII. Přev od f inančních v ýnosů 46

P. Přev od f inančních nákladů 47

     * 48 355 158

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 0 797

Q. 1.  - splatná 50 797

Q. 2.  - odložená 51

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 2109 1834

    XIII. Mimořádné v ýnosy 53 39 40

R. Mimořádné náklady 54 51 5

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1.  - splatná 56

S. 2.  - odložená 57

     * Mimořádný v ýsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 -12 35

T. Přev od podílu na v ýsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 2097 1869

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 2097 2666

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Výnosy  z podílů v  ov ládaných a řízených osobách a v  účetních
jednotkách pod podstatným v liv em

Finanční v ýsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]



Příloha 8 Výkaz zisků a ztrát společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2005

82

Zpracov áno v  souladu s v y hláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., v e znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2005 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, by dliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Skutečnost v  účetním období

     I. Tržby  za prodej zboží 01 7639 13287

A. Náklady  v y naložené na prodané zboží 02 4769 9556

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 2870 3731

    II. Výkony                                                                                    (ř. 05 až 07) 04 0 1

    II.      1. Tržby  za prodej v lastních v ýrobků a služeb 05 1

2.  Změna stav u zásob v lastní činnosti 06

3.  Aktiv ace 07

B. Výkonov á spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 1885 2063

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 432 563

B.         2. Služby 10 1453 1500

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 985 1669

C. Osobní náklady                                                                        (ř. 13 až 16) 12 341 375

C.         1. Mzdov é náklady 13 259 299

C.         2. Odměny  členům orgánů společnosti a družstv a 14

C.         3. Náklady  na sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 15 82 76

C.         4. Sociální náklady 16

D. Daně a poplatky 17 26 14

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

    III. Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 0 0

    III.       1 Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku 20

    III.       2 Tržby  z prodeje materiálu 21

F. Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 0 0

F.           1 Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F.          2 Prodaný materiál 24

G. 25

    IV. Ostatní prov ozní v ýnosy 26 624 492

H. Ostatní prov ozní náklady 27 616 18

    V. Přev od prov ozních v ýnosů 28

I. Přev od prov ozních nákladů 29

* 30 626 1754

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v  prov ozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

Prov ozní v ýsledek hospodaření
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
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Skutečnost v  účetním období

     VI. Tržby  z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry  a podíly 32

    VII. Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0

    VII. 1. 34

    VII. 2. Výnosy  z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

    VII. 3. Výnosy  z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36

    VIII. Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku 37

K. Náklady  z f inančního majetku 38

     IX. Výnosy  z přecenění cenných papírů a deriv átů 39

L. Náklady  z přecenění cenných papírů a deriv átů 40

M. Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v e f inanční oblasti                   (+/-) 41

     X. Výnosov é úroky 42

N. Nákladov é úroky 43

    XI. Ostatní f inanční v ýnosy 44 351 379

O. Ostatní f inanční náklady 45 129 24

    XII. Přev od f inančních v ýnosů 46

P. Přev od f inančních nákladů 47

     * 48 222 355

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 0 0

Q. 1.  - splatná 50

Q. 2.  - odložená 51

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 848 2109

    XIII. Mimořádné v ýnosy 53 8 39

R. Mimořádné náklady 54 38 51

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1.  - splatná 56

S. 2.  - odložená 57

     * Mimořádný v ýsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 -30 -12

T. Přev od podílu na v ýsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 818 2097

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 818 2097

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Výnosy  z podílů v  ov ládaných a řízených osobách a v  účetních
jednotkách pod podstatným v liv em

Finanční v ýsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]



Příloha 9 Výkaz zisků a ztrát společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2006

84

Zpracov áno v  souladu s v y hláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., v e znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2006 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, by dliště nebo místo

2857811
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Skutečnost v  účetním období

     I. Tržby  za prodej zboží 01 8812 7639

A. Náklady  v y naložené na prodané zboží 02 4808 4769

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 4004 2870

    II. Výkony                                                                                    (ř. 05 až 07) 04 15 0

    II.      1. Tržby  za prodej v lastních v ýrobků a služeb 05 15

2.  Změna stav u zásob v lastní činnosti 06

3.  Aktiv ace 07

B. Výkonov á spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 621 1885

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 128 432

B.         2. Služby 10 493 1453

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 3398 985

C. Osobní náklady                                                                        (ř. 13 až 16) 12 131 341

C.         1. Mzdov é náklady 13 98 259

C.         2. Odměny  členům orgánů společnosti a družstv a 14

C.         3. Náklady  na sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 15 33 82

C.         4. Sociální náklady 16

D. Daně a poplatky 17 22 26

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

    III. Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 0 0

    III.       1 Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku 20

    III.       2 Tržby  z prodeje materiálu 21

F. Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 0 0

F.           1 Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F.          2 Prodaný materiál 24

G. 25

    IV. Ostatní prov ozní v ýnosy 26 942 624

H. Ostatní prov ozní náklady 27 121 616

    V. Přev od prov ozních v ýnosů 28

I. Přev od prov ozních nákladů 29

* 30 4066 626

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v  prov ozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

Prov ozní v ýsledek hospodaření
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
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Skutečnost v  účetním období

     VI. Tržby  z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry  a podíly 32

    VII. Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0

    VII. 1. 34

    VII. 2. Výnosy  z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

    VII. 3. Výnosy  z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36

    VIII. Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku 37

K. Náklady  z f inančního majetku 38

     IX. Výnosy  z přecenění cenných papírů a deriv átů 39

L. Náklady  z přecenění cenných papírů a deriv átů 40

M. Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v e f inanční oblasti                   (+/-) 41

     X. Výnosov é úroky 42

N. Nákladov é úroky 43 84

    XI. Ostatní f inanční v ýnosy 44 486 351

O. Ostatní f inanční náklady 45 401 129

    XII. Přev od f inančních v ýnosů 46

P. Přev od f inančních nákladů 47

     * 48 1 222

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 0 0

Q. 1.  - splatná 50

Q. 2.  - odložená 51

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 4067 848

    XIII. Mimořádné v ýnosy 53 39 8

R. Mimořádné náklady 54 305 38

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1.  - splatná 56

S. 2.  - odložená 57

     * Mimořádný v ýsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 -266 -30

T. Přev od podílu na v ýsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 3801 818

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 3801 818

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Výnosy  z podílů v  ov ládaných a řízených osobách a v  účetních
jednotkách pod podstatným v liv em

Finanční v ýsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]



Příloha 10 Výkaz zisků a ztrát společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2007

86

Zpracováno v  souladu s vyhláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název účetní jednotky

ke dni 31.12.2007 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, bydliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Skutečnost v  účetním období

     I. Tržby za prodej zboží 01 12858 8812

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 8531 4808

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 4327 4004

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 07) 04 0 15

    II.      1. Tržby za prodej v lastních výrobků a služeb 05 15

2.  Změna stavu zásob v lastní činnosti 06

3.  Aktivace 07

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 722 621

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 141 128

B.         2. Služby 10 581 493

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 3605 3398

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 16) 12 354 131

C.         1. Mzdové náklady 13 262 98

C.         2. Odměny  členům orgánů společnosti a družstva 14

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 92 33

C.         4. Sociální náklady 16

D. Daně a poplatky 17 29 22

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 0 0

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20

    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 0 0

F.           1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F.          2 Prodaný materiál 24

G. 25

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 1312 942

H. Ostatní provozní náklady 27 126 121

    V. Převod provozních výnosů 28

I. Převod provozních nákladů 29

* 30 4408 4066

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledovaném
1

minulém
2

Změna stavu rezerv  a opravných položek v  provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

Provozní výsledek hospodaření
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
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Skutečnost v  účetním období

     VI. Tržby  z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry  a podíly 32

    VII. Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0

    VII. 1. 34

    VII. 2. Výnosy  z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

    VII. 3. Výnosy  z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36

    VIII. Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku 37

K. Náklady  z f inančního majetku 38

     IX. Výnosy  z přecenění cenných papírů a deriv átů 39

L. Náklady  z přecenění cenných papírů a deriv átů 40

M. Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v e f inanční oblasti                   (+/-) 41

     X. Výnosov é úroky 42

N. Nákladov é úroky 43 138 84

    XI. Ostatní f inanční v ýnosy 44 303 486

O. Ostatní f inanční náklady 45 425 401

    XII. Přev od f inančních v ýnosů 46

P. Přev od f inančních nákladů 47

     * 48 -260 1

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 0 0

Q. 1.  - splatná 50

Q. 2.  - odložená 51

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 4148 4067

    XIII. Mimořádné v ýnosy 53 22 39

R. Mimořádné náklady 54 113 305

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1.  - splatná 56

S. 2.  - odložená 57

     * Mimořádný v ýsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 -91 -266

T. Přev od podílu na v ýsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 4057 3801

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 4057 3801

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Výnosy  z podílů v  ov ládaných a řízených osobách a v  účetních
jednotkách pod podstatným v liv em

Finanční v ýsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]



Příloha 11 Výkaz zisků a ztrát společnosti CDRL TRADE spol.s.r.o. 2008
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Zpracov áno v  souladu s v y hláškou VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní f irma nebo jiný 

 č. 500/2002 Sb., v e znění pozdějších předpisů (v celých tisících Kč) název  účetní jednotky

ke dni 31.12.2008 CDRL TRADE spol.s.r.o.

IČ Sídlo, by dliště nebo místo

28578511
podnikání účetní jednotky

E. Krásnohorské 1298/4
Havířov, Podlesí

736 01

Skutečnost v  účetním období

     I. Tržby  za prodej zboží 01 10210 12858

A. Náklady  v y naložené na prodané zboží 02 6929 8531

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 02) 03 3281 4327

    II. Výkony                                                                                    (ř. 05 až 07) 04 1 0

    II.      1. Tržby  za prodej v lastních v ýrobků a služeb 05 1

2.  Změna stav u zásob v lastní činnosti 06

3.  Aktiv ace 07

B. Výkonov á spotřeba                                                                    (ř. 09 + 10) 08 1123 722

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09 332 141

B.         2. Služby 10 791 581

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 2159 3605

C. Osobní náklady                                                                        (ř. 13 až 16) 12 389 354

C.         1. Mzdov é náklady 13 306 262

C.         2. Odměny  členům orgánů společnosti a družstv a 14

C.         3. Náklady  na sociální zabezpečení a zdrav otní pojištění 15 83 92

C.         4. Sociální náklady 16

D. Daně a poplatky 17 19 29

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

    III. Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 20 + 21) 19 0 0

    III.       1 Tržby  z prodeje dlouhodobého majetku 20

    III.       2 Tržby  z prodeje materiálu 21

F. Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 23 + 24) 22 0 0

F.           1 Zůstatkov á cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F.          2 Prodaný materiál 24

G. 25

    IV. Ostatní prov ozní v ýnosy 26 357 1312

H. Ostatní prov ozní náklady 27 26 126

    V. Přev od prov ozních v ýnosů 28

I. Přev od prov ozních nákladů 29

* 30 2082 4408

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v  prov ozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období

Prov ozní v ýsledek hospodaření
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]
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Skutečnost v  účetním období

     VI. Tržby  z prodeje cenných papírů a podílů 31

J. Prodané cenné papíry  a podíly 32

    VII. Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetku                                 (ř. 34 až 36) 33 0 0

    VII. 1. 34

    VII. 2. Výnosy  z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35

    VII. 3. Výnosy  z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36

    VIII. Výnosy  z krátkodobého f inančního majetku 37

K. Náklady  z f inančního majetku 38

     IX. Výnosy  z přecenění cenných papírů a deriv átů 39

L. Náklady  z přecenění cenných papírů a deriv átů 40

M. Změna stav u rezerv  a oprav ných položek v e f inanční oblasti                   (+/-) 41

     X. Výnosov é úroky 42

N. Nákladov é úroky 43 101 138

    XI. Ostatní f inanční v ýnosy 44 258 303

O. Ostatní f inanční náklady 45 307 425

    XII. Přev od f inančních v ýnosů 46

P. Přev od f inančních nákladů 47

     * 48 -150 -260

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 + 51) 49 0 0

Q. 1.  - splatná 50

Q. 2.  - odložená 51

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 48 - 49) 52 1932 4148

    XIII. Mimořádné v ýnosy 53 21 22

R. Mimořádné náklady 54 86 113

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 + 57) 55 0 0

S. 1.  - splatná 56

S. 2.  - odložená 57

     * Mimořádný v ýsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 - 55) 58 -65 -91

T. Přev od podílu na v ýsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 58 - 59) 60 1867 4057

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 1867 4057

Označení

a

TEXT            

b

Číslo 
řádku

c

sledov aném
1

minulém
2

Výnosy  z podílů v  ov ládaných a řízených osobách a v  účetních
jednotkách pod podstatným v liv em

Finanční v ýsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]



Příloha 12 Výpočet poměrových ukazatelů 2004

Ukazatele likvidity:

Okamžitá likvidita=
Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobé závazky
=

140
4483

=0,0312

Pohotová likvidita=
Oběžná aktiva−Zásoby 

Krátkodobé závazky
=

7949−1638
4483

=1,4078

Běžná likvidita=
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
=

7949
4483

=1,7731

Ukazatele rentability:

Rentabilita celkového kapitálu=
Zisk

Celkový vložený kapitál
=

3523
8206

=0,4293

Rentabilita vlastního kapitálu=
Zisk

Vlatní kapitál
=

3523
3723

=0,9463

Rentabilita tržeb=
Zisk

Tržby
=

3523
13287

=0,2651

Rentabilita nákladů=
Zisk

Náklady
=

3523
9556

=0,3687

Ukazatele aktivity:

Obrat stálýchaktiv=
Tržby

Stálá aktiva
=

9556
0

=0

Obrat oběžných aktiv=
Tržby

Oběžná aktiva
=

9556
7949

=1,2022

Ukazatele zadluženosti:

Celková zadluženost=
Ktátk. a Dlou. závazkyBankovní úvěry

Celková aktiva
=

4483
8206

=0,5463

Dlouhodobá zadluženost=
Dlouhodobé závazkyDlouhodobé úvěry

Celková aktiva
=

0
8206

=0

Krátkodobá zadluženost=
Krátkodobé závazkyKrátkodobé úvěry

Celková aktiva
=

4483
8206

=0,5463
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