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I. Obecné informace o konsolidačním celku RECALL 

 

Konsolidační celek RECALL tvoří mateřská společnost RECALL s.r.o. a její dceřiná 
společnost se sídlem na Slovensku RECALL SK s.r.o. Mateřská společnost od roku 2017 
vlastní 100 % obchodní podíl ve své dceřiné společnosti (od roku 2013 do roku 2017 to byl 60 
% obchodní podíl).  
 

Pokud není dále v textu uvedeno jinak, informace v této Výroční zprávě se týkají celého 

konsolidačního celku a číselné údaje jsou v konsolidované podobě. 
 

Základní informace o mateřské společnosti: 

Obchodní firma:  RECALL s.r.o. 

Sídlo:    České Budějovice 3, Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Registrace: zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl C, vložka 10575 

Den zápisu:   7. června 2001 

Předmět podnikání:  specializovaný maloobchod, velkoobchod, zprostředkování obchodu 

Identifikační číslo:  26036363 

Daňové identifikační číslo: CZ26036363 

Statutární orgán:  jednatel: Daniel Havner, Mgr. Radek Douda 

 

Základní informace o dceřiné společnosti: 

Obchodní firma:  RECALL SK s.r.o. 

Sídlo:    Bučany 870, Bučany 919 28 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Registrace: Zapsaná v OR u Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka  

 30947/T 

Den zápisu:   1. února 2013 

Předmět podnikání:  koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli  

                                            nebo jiným obchodním společnostem 

 zprostředkovatelská činnost 

Identifikační číslo:  470 02 531 

Daňové identifikační číslo: SK47002531  

Statutární orgán:  Mgr. Radek Douda, jednatel.  

 Daniel Havner, jednatel 
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II. Vznik a vývoj skupiny RECALL 

 

Jsme skupina s tradicí již od roku 2001. Již 20 let čerpáme zkušenosti v oboru obchodu 
s příslušenstvím k mobilním telefonům. Více jak 800 spokojených partnerů v Česku a úspěšně 
se rozšiřující působení na Slovensku nám dává motivaci do další práce, ale také pocit 
zodpovědnosti nezklamat a stále naše produkty a služby vylepšovat. 
Jsme vývojáři, výrobci a distributoři. Pod vlastní značkou FIXED budujeme portfolio 

inovativních produktů s přidanou hodnotou. Od roku 2014 jsme rozběhli vlastní výrobu 

v Prostějově, kde ve spolupráci s českými designery a českými umělci navrhujeme a vyrábíme 
ručně šitá pouzdra z kvalitní kůže. 
Inovace je pro nás klíčová. Neustále rozšiřujeme sortiment v důležitých či nově vznikajících 
segmentech příslušenství pro mobilní telefony.  
 

Kvalita produktů je pro naši vlastní značku FIXED rozhodující. Snažíme se jí zajistit jak 
důkladným testováním, tak zejména vlastním vývojem a výrobou. Základem je precizní ruční 
práce a výběr kvalitních materiálů. Výroba každého produktu je složitý proces, který vzniká 
v několika fázích jako je např. velkoformátová příprava, lisování, výsek, logování, šití, lepení, 
zažehlování, apod. Každý výrobek tak projde rukama až deseti lidí a tím několikanásobnou 
kontrolou, než je připraven k expedici. Na vývoji pouzder pracuje tým designérů, který dohlíží 
na to, aby naše pouzdra byla nejen praktická a funkční, ale také moderní a stylová. Inspiraci 
proto čerpají jak z potřeb každodenního života, tak i z nových trendů. Věříme, že přesně to ocení 
jak naši prodejci, tak i samotni zákazníci. 
 

Široký sortiment značky FIXED je možné rozdělit do základních kategorií: energie 
(powerbanky, kabely, nabíječky, redukce a adaptéry), držáky (držáky do aut, selfie tyče), média 
(sluchátka, headsety), nově vznikající Smart (lokátory SMILE) a móda a ochrana (pouzdra, 

kryty, obaly a tvrzená skla. Stylová ochrana mobilních telefonů je pro značku FIXED typická.  
 

Vedle vývoje vlastní značky jsme od samého vzniku společnosti distributorem významných 
a inovativních světových značek jako je například CellularLine. V České republice 
a na Slovensku pokrýváme distribucí v sektoru příslušenství k mobilním telefonům řetězce, 
mobilní operátory, retailové hráče i partnery moderního trhu. V segmentu mobilního 
příslušenství pro motorkáře jsme dlouhodobě úspěšným distributorem značky Interphone. 
 

V roce 2013 došlo k založení společnosti RECALL SK s.r.o. se sídlem na Slovensku. 
Tato společnost do poloviny roku 2020 nakupovala zboží od mateřské společnosti a dále ho 
prodávala slovenským zákazníkům, od 1. 7.  2020 se společnost zabývá převážně 
zprostředkováním obchodu na Slovensku pro mateřskou společnost, kdy zboží je již dodáváno 
přímo z ČR.  

 

III. Obchodní politika a informace o předpokládaném budoucím vývoji  
 

Obchodní výkon stojí na dlouholetých vztazích se zákazníky a dodavateli a na kvalitním týmu 
zaměstnanců.  Neustále objevujeme nové příležitosti k růstu i příležitosti ke zlepšení v již 
zaběhnutých službách a procesech. Na zlepšování servisu poskytovaného našim zákazníkům 
a na inovacích v produktové řadě stavíme další růst a rozvoj společnosti. V příštích letech 
očekáváme další růst. Při realizované dynamice růstu však pociťujeme potíže v hledání nových 
kvalitních zaměstnanců na trhu práce napříč všemi pozicemi, které společnost obsazuje.  
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V roce 2018 jsme koupili starší nemovitost v obci Homole u Českých Budějovic, do které bude 
po kompletní rekonstrukci přesunuto sídlo mateřské společnosti. Tento záměr by měl být 
uskutečněn zhruba do pěti let od koupě. 
 

 

IV. Pracovně právní vztahy 

 

Společnosti konsolidačního celku dodržují právní předpisy a pravidla platná pro oblast 
pracovně právních vztahů a bezpečnosti práce. V roce 2020 bylo zaměstnáváno 77 osob.  

Dlouhodobě je také kladen důraz na vzdělávání zaměstnanců. 
 

 

V. Hospodářský vývoj 
 

Rok 2020 byl jednoznačně rokem, kterému i v našem podnikání dominoval COVID 19 a s ním 
spojená omezení a restrikce probíhající nejen v ČR, ale po celém světě.        
Tedy s dopadem nejen do našeho prodejního potenciálu, ale taky do oblasti nákupu a přepravy 
zboží.   
Došlo k uzavření výrobních závodů v Číně, následně pak, po postupném 
otevření, k obrovskému náporu na přepravní kapacity z Asie, čím došlo k prodloužení 
přepravních časů a výraznému zdražení přeprav.   
V České republice byly z celého roku celých 5 měsíců zcela uzavřené maloobchodní prodejny, 
důležitý distribuční kanál pro naši společnost.   
Došlo také k uzavření našeho výrobního závodu v Prostějově. A samozřejmě k úplnému 
uzavření Ekofarmy Horní Chrášťany, tedy jak restaurace, tak penzionu.                             
Protikovidová opatření také zbrzdila, resp. zcela zastavila, naše exportní aktivity.   
  

Nebyly to však pouze negativní důsledky, která nám krize způsobená pandemií přinesla.   
Ukázala také soudržnost týmu zaměstnanců společnosti. Jejich vzájemnou podporu i 

podporu firmy jako takové. Ochota se uskromnit a ochota zvládnou velké množství změn, které 
byly nutné jako reakce na nečekanou situaci byla příkladná. Na tým zaměstnanců můžeme být 
v RECALLu právem pyšní.   
Výrazně jsme posílili v kvalitě našich služeb v online prodejním kanálu. Dokázali jsme uvést 
na trh velké množství novinek a nakonec v závěru konci roku již zaznamenali první úspěchy 
v exportu.   
Zlepšili jsme se v našem plánování, v naší organizovanosti, čas uzavřených obchodů využili na 
zvyšování dovedností a rozvoj lidí.   
Těžký rok také posílil naše vzájemné vztahy s našimi zákazníky. Vzájemná podpora a 
spolupráce v tak složitém roce ukázaly, že naše podnikání stojí na pevných základech.   
  

Díky tomu všemu jsme dosáhli hospodářského výsledku, který považujeme za velmi dobrý. 
Potvrdili jsme oprávněnost investic, které jsme učinili v roce 2019, vidíme, jak se nám 
postupně vrací v narůstajícím výkonu společnosti.   
 

 

Konsolidační celek v účetním období 1.1.2020 - 31.12.2020 vykázal zisk před zdaněním 
ve výši 5 486 tis. Kč (za období 2019 ztrátu 373 tis. Kč). Konsolidovaný výsledek po zdanění 
za rok 2020 činil 4 013 tis. Kč (za období 2019  - 579 tis. Kč). Čistý obrat za období 2020 činil 
255 620 tis. Kč (za období 2019 činil 230 615 tis. Kč). 
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VI. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje 

Naším cílem je stát se významným designérem a vývojářem v sortimentu příslušenství 
k mobilním telefonům. Hledáme nové designy, funkční prvky, stavíme vlastní ekosystém 
chytrých produktů, které spolupracují s chytrými telefony. Vlastní vývoj nám zajistí dostatečný 
náskok před konkurencí. Spolupracujeme s externími dodavateli na vývoji nových produktů.

VII. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 

Konsolidační celek důsledně plní všechny legislativní ekologické požadavky. Na všech 
pracovištích je zajištěno standardní třídění odpadu, důsledně dbáme na ochranu životního 
prostředí. Veškeré likvidace např. nefunkčního či již neprodejného zboží probíhají ekologicky 
přes k tomu autorizované společnosti. 

VIII. Informace o událostech po konci rozvahového dne

Proticovidová opatření poznamenala i prvních 5 měsíců roku 2021. Maloobchodní prodejny v

ČR byly uzavřeny až do 10. května 2021. I přes tuto nepříznivou situaci se nám však podařilo 
udržet hospodářský výsledek na plánovaných číslech. To považujeme za velmi dobrý základ 
pro celkový výsledek roku 2021.

V lednu 2021 zápisem do obchodního rejstříku vznikla nová česká obchodní společnost 
FIXED.zone s.r.o. (100 % vlastník je RECALL s.r.o.), založená zakladatelskou listinou dne 
11. prosince 2020 a která se bude zabývat prodejem příslušenství koncovým zákazníkům 
prostřednictvím internetového obchodu.

Další významnou skutečností letošního roku je rozhodnutí majitelů  vstoupit v letošním roce na 

burzu START Pražské burzy a získat tak do společnosti nové zdroje, které by pomohlo 
financovat rozvoj, nové vnitřní systémy, export a vývoj nových produktů, na kterém chce 
společnost do budoucna stavět.
Samozřejmě nás čeká s tímto spojená transformace na akciovou společnost.
Termín úpisu akcií odhadujeme na přelom října a listopadu 2021.

V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2021

...............................................................

podpis statutárního orgánu


