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1. Obecné informace 

 

1.1. Popis mateřské (konsolidující) společnosti 

 

Název společnosti:   RECALL s.r.o. 

Obchodní rejstřík: Zapsaná v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích pod  

 spisovou značkou C 10575 

Sídlo:    370 04 České Budějovice, Kubatova 1240/6 

IČ:   260 36 363 

DIČ:  CZ26036363 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným. 

Předmět činnosti:      výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3  

 živnostenského zákona  

Datum vzniku společnosti:  7. června 2001 

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

Způsob jednání:  jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel samostatně 

v plném rozsahu 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Fyzické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti: 

 Daniel Havner, 50%, Mgr. Radek Douda, 25%, Marek Havner, 

25%  

 

1.2. Organizační schéma konsolidovaného celku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECALL s.r.o. – ovládající osoba 

RECALL SK s.r.o. – ovládaná osoba 
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1.3. Vymezení konsolidačního celku     

 

1.3.1. Dceřiná (ovládaná) společnost zahrnutá do konsolidačního celku – metoda plné 

konsolidace 

 

Název společnosti:   RECALL SK s.r.o. 

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

 30947/T  

Sídlo:   917 01 Trnava, Priemyselná 5/C  

IČ:   470 02 531 

DIČ:  SK47002531 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Předmět činnosti:     koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli  

 nebo jiným obchodním společnostem 

Datum vzniku společnosti:  1. února 2013 

Statutární orgán: Mgr. Radek Douda, jednatel 

Vlastnický podíl:  100% vlastní RECALL s.r.o. 

Vlastní kapitál:  - 106 tis. EUR (údaj z účetní závěrky k 31. 12. 2019) 

Základní kapitál:  5 tis. EUR 

Hospodářský výsledek 2019:  - 2 tis. EUR  

Důvody vzniku ovládání:  

společnost RECALL SK s.r.o. byla založena mateřskou společností v roce 2013 (60 % 

obchodní podíl), v roce 2017 mateřská společnost dokoupila 40 % obchodní podíl, od roku 

2018 mateřská společnost drží 100 % obchodní podíl ve společnosti RECALL SK s.r.o. 

 

1.3.2. Další společnosti ve Skupině 

  

Žádné 
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1.3.3. Změny ve složení konsolidačního celku v roce 2019, 2018 a 2017 

 

V roce 2019 nedošlo ke změnám. 

V roce 2018 nedošlo ke změnám. 

V roce 2017 došlo ke zvýšení podílu mateřské společnosti RECALL s.r.o. na základním 

kapitálu ovládané osoby a to ze 60 % na 100 % obchodní podíl. 

 

2. Používané účetní metody, účetní zásady a způsoby oceňování 

Konsolidovaná účetní závěrka skupiny za roky 2019 a 2018 je sestavena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., a Českými účetními standardy pro podnikatele 

v platném znění.  

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování historickými cenami, 

zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 

účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  

 

Údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč), 

pokud není uvedeno jinak. 

 

Ovládající osoba pro rok 2019 vyhlásila konsolidační pravidla pro konsolidovanou účetní 

závěrku. 

 

2.1. Metoda konsolidace  

Ovládaná společnost je do konsolidace zahrnuta metodou plné konsolidace. Metoda plné 

konsolidace zahrnuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních závěrek 

konsolidovaných účetních jednotek v plné výši, po jejich případném vyloučení, přetřídění 

a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky. 

 

Plnou metodou konsolidace se rozumí: 

1. začlenění jednotlivých složek rozvahy a výkazů zisku a ztráty ovládaných a řízených 

osob v plné výši po případném přetřídění a úpravách do rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

konsolidující účetní jednotky, 

2. vyloučení účetních případů mezi účetními jednotkami konsolidovaného celku, které 

vyjadřují vzájemné vztahy, 

3. vykázání případného konsolidačního rozdílu a jeho odpis, 

4. rozdělení vlastního kapitálu ovládaných a řízených osob a jejich výsledku hospodaření 

na podíl připadající ovládající a řídící osobě a podíl menšinových držitelů podílových 

cenných papírů a podílů emitovaných konsolidovanými podniky, 

5. vyloučení podílových cenných papírů a podílů, jejichž emitentem je ovládaná a řízená 

osoba, a vlastního kapitálu této osoby, který se váže k vylučovaným podílovým cenným 

papírům a podílům, 

6. vypořádání podílů se zpětnou vazbou. 
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2.1.1. Etapy plné konsolidace 

1. Přetřídění údajů za ovládající a řídící osoby a za ovládané a řízené osoby -  se provede 

s ohledem na doplněné položky konsolidované rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku 

a ztráty a jejich obsahovou náplň. Úpravy se uskuteční podle vyhlášených principů 

oceňování v konsolidačních pravidlech. 

2. Úpravy ocenění aktiv a závazků ovládané a řízené osoby - liší-li se významně ocenění 

aktiv a závazků v účetnictví ovládaných osob od reálné hodnoty, provede se v souvislosti 

se stanovením konsolidačního rozdílu úprava ocenění na reálné hodnoty aktiv a závazků 

ke dni akvizice nebo ke dni zvýšení účasti na základním kapitálu. Do konsolidované 

účetní závěrky se zahrnou příslušná aktiva a závazky ovládané osoby v tomto upraveném 

ocenění. 

3. Sumarizace údajů účetních závěrek ovládající osoby a ovládaných osob - ovládající osoba 

sečte přetříděné a upravené údaje ze své účetní závěrky s přetříděnými a upravenými údaji 

účetních závěrek ovládaných osob. 

4. Vyloučení vzájemných operací mezi ovládající a řídící osobou a ovládanými a řízenými 

osobami - kompletně se vyloučí vzájemné pohledávky a závazky a náklady a výnosy 

v rámci konsolidačního celku, které mají významný vliv na stav majetku, závazků 

a výsledkové položky v konsolidované účetní závěrce. Při sestavování konsolidované 

rozvahy a konsolidovaného výkazu zisku a ztráty se vyloučí vzájemné operace mezi 

ovládající osobou a ovládanou osobou, s významným vlivem na výsledek hospodaření 

konsolidačního celku, mimo jiné v těchto případech: prodej a nákup zásob v rámci 

konsolidačního celku, prodej a nákup dlouhodobého majetku v rámci konsolidačního 

celku, přijaté a vyplacené podíly na zisku v rámci konsolidačního celku. 

5. Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidované účetní 

jednotky a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši 

vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných 

hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení 

účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů). Za den akvizice se považuje den, 

od něhož začíná účinně ovládající osoba uplatňovat příslušný vliv nad konsolidovanou 

účetní jednotkou. 

Konsolidační rozdíl se odepisuje do 20 let rovnoměrným odpisem, pokud neexistují 

důvody pro kratší dobu odpisování. Zvolená doba odpisování musí být spolehlivě 

prokazatelná a nesmí porušovat princip věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví 

a finanční situace účetní jednotky. Odpisy konsolidačního rozdílu se vykazují ve zvláštní 

položce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. 

6. Rozdělení vlastního kapitálu v konsolidované rozvaze – tím se rozumí vyčlenění 

většinového podílu tvořeného součtem vlastního kapitálu ovládající osoby a jeho podílů 

na vlastním kapitálu ovládaných osob a jejich oddělení od menšinových podílů, 

tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků obchodní korporace na vlastním 

kapitálu těchto konsolidovaných účetních jednotek. 

7. Menšinový vlastní kapitál - jedná se o pasivní rozvahové položky, ve kterých se uvádějí 

menšinové podíly na vlastním kapitálu ovládaných osob v členění podílů na základním 

kapitálu, kapitálových fondech, fondech ze zisku, nerozděleném, popřípadě 

neuhrazeném, výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření běžného 

účetního období. 
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8. Rozdělení konsolidovaného výsledku hospodaření běžného období - výsledek 

hospodaření běžného účetního období za konsolidační celek se v konsolidovaném výkazu 

zisku a ztráty rozdělí v příslušném poměru na konsolidovaný výsledek hospodaření 

za účetní období vztahující se k ovládající osobě a na menšinový podíl na výsledku 

hospodaření vztahující se k ostatním akcionářům a společníkům ovládaných osob. 

9. Vypořádání podílů se zpětnou vazbou - podíly se zpětnou vazbou se vypořádají 

v konsolidované účetní závěrce podle charakteru jejich pořízení. 

 

 

2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje, ocenitelná práva a software, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a jejichž 

ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 

a náklady s pořízením související.  

 

Doba odepisování SW byla stanovena na 36 měsíců, ocenitelná práva (licence) na dobu 

72 měsíců. 

 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v každé jednotlivé úpravě 

částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.  

 

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 60 tis. Kč je účtován přímo 

do nákladů (Ostatní služby). 

 

2.3. Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí pozemky, stavby a hmotný majetek, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (nakupovaný) se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují 

cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.  

 

Dlouhodobý hmotný majetek v roce 2019 a 2018 se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické 

životnosti či předpokládané doby použitelnosti. Pozemky se neodepisují. 

 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací 

cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

 

 

 

Odpisy 

 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 

majetku. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován 

na základě očekávané doby životnosti.  
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Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let (od-do) 

Stavby 30 

Hmotné movité věci a jejich soubory  3 - 10 

Pěstitelské celky trvalých porostů - 

Dospělá zvířata a jejich skupiny  - 

  

 

V případě, že na základě inventarizace by bylo zjištěno poškození/nepoužívání dlouhodobého 

hmotného majetku, jehož ocenění v účetnictví přechodně neodpovídá jeho reálnému stavu, byly 

by vytvořeny opravné položky. V roce 2018 a 2019 nebyla zjištěna potřeba tvorby opravných 

položek. 

 

2.4. Konsolidační rozdíl 

Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidované účetní jednotky 

a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu 

vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných 

hodnot cizího kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení 

cenných papírů nebo podílů). Za den akvizice se považuje den, od něhož začíná účinně 

ovládající osoba uplatňovat příslušný vliv nad konsolidovanou účetní jednotkou. 

 

Konsolidační rozdíl se odepisuje do 20 let rovnoměrným odpisem. Odpisy konsolidačního 

rozdílu se vykazují ve zvláštní položce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. 

 

2.5. Peněžní prostředky 

Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Bankovní účty vykazující 

záporný zůstatek k rozvahovému dni (kontokorenty) jsou v rozvaze vykazovány jako závazky 

k úvěrovým institucím. 

 

2.6. Způsob ocenění zásob 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje 

náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, 

provize atd.). 

 

Výdaje ze skladu se účtují s použitím metody váženého aritmetického průměru.  

 

Výrobky se oceňují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené 

na výrobu, tj. přímý materiál a přímé mzdy 

 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně znehodnoceným 

zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního 

posouzení zásob. 
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Při konsolidaci jsou vylučovány významné výsledky hospodaření z transakcí 

u vnitroskupinových dodávek nespotřebovaných zásob a u zásob vlastní výroby. Z tohoto 

vyloučení je vyčíslována odložená daň. 

 

2.7. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek 

se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu 

a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  

 

Dohadné účty aktivní se oceňují na základě odborných odhadů a propočtů.  

 

Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců 

včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho 

roku od rozvahového dne. 

 

Vzájemné pohledávky jsou v konsolidaci vylučovány. 

 

2.8. Vlastní kapitál 

Základní kapitál konsolidačního celku se vykazuje ve výši evidované u mateřské společnosti 

a zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. 

 

Rozdíly z přepočtů položek účetní závěrky dceřiné společnosti RECALL SK s.r.o. vedených 

v EUR na českou měnu jsou vykazovány v ostatních kapitálových fondech. 

 

Podle stanov společnosti byl vytvořen rezervní fond při vzniku a ze zisku. 

 

Jiný výsledek hospodaření obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a část odložené daně 

při prvním účtování o odložené dani, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím. Dále 

obsahuje opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech 

v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné.  

 

2.9. Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

 

Vzájemné závazky jsou v konsolidované účetní závěrce vyloučeny. 

 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě.  

Za krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků 

k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. 

 

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů.  

 



9 
 

2.10. Leasing 

Konsolidační celek nevyužívá v roce 2019 ani 2018 žádný finanční leasing. 

 

Konsolidační celek využívá v roce 2019 a 2018 leasing operativní. Splátky nájemného se účtují 

na vrub nákladů rovnoměrně po předpokládanou dobu nájmu. 

 

2.11. Factoring 

Jako jeden ze zdrojů financování své činnosti začala od r. 2016 mateřská společnost využívat 

factoring pohledávek a to zejména z důvodu delší doby splatnosti faktur svých některých 

odběratelů a potřeby volných peněžních prostředků na financování své provozní činnosti. 

Společnost uzavřela Smlouvu o provádění factoringu – globální cese, na základě které dochází 

k převodu a inkasu pohledávek Společnosti na faktoringovou společnost, ta poskytuje peněžní 

prostředky Společnosti dříve než činí splatnost převáděných pohledávek. K postoupení 

pohledávek dochází za 100% jejich nominální hodnoty. Jelikož české účetnictví pojem 

factoring ani způsob jeho účtování nedefinuje, společnost zvolila rozvahový způsob účtování. 

Z důvodu věrného a poctivého obrazu účetnictví, kdy společnost využívá factoring primárně 

jako zdroj financování, o factoringu neúčtuje výsledkovým způsobem, jelikož by docházelo 

k neúměrnému navyšování obratu společnosti (stejně jakož i nákladů) a zkreslování jeho 

finančních ukazatelů. O poskytnutém předfinancování je účtováno jako o krátkodobém závazku 

z obchodních vztahů, neuhrazené postoupené pohledávky jsou do data splatnosti kupní ceny 

evidovány jako pohledávky z obchodních vztahů. Při splatnosti kupních ceny postoupených 

pohledávek se pohledávky započítávají s poskytnutých předfinancováním. V září 2018 

společnost tento způsob financování ukončila. 

 

2.12. Devizové operace 

Majetek a závazky mateřské společnosti pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách 

(v denním kurzu platném ke dni jejich vzniku) a k rozvahovému dni byly položky peněžité 

povahy oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo 

finančních nákladů běžného roku. 

Údaje z účetní závěrky ovládané osoby, která má sídlo na Slovensko a vede účetnictví v cizí 

měně, se přepočítávají: rozvahové položky kursem platným ke dni, ke kterému je sestavována 

konsolidovaná účetní závěrka, výsledkové účty průměrným kurzem ČNB za dané účetní 

období. Případné mimořádné či významné účetní transakce kurzem platným k datu transakce. 

Rozdíly z přepočtu těchto údajů jsou vykázány v ostatních kapitálových fondech. 

2.13. Použití odhadů 

Sestavení konsolidované účetní závěrky vyžaduje, aby vedení používalo odhady a předpoklady, 

jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu konsolidované účetní závěrky 

a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení stanovilo tyto odhady 

a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, 
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jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 

odlišovat. 

 

2.14. Účtování výnosů a nákladů  

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

Výnosy jsou účtovány v okamžiku splnění dodávky nebo poskytnutí služby. 

2.15. Daň z příjmů 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného 

nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy 

(např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl 

mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně (dary), 

odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů výzkumu a vývoje) a slevy 

na dani z příjmů. 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými 

hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím 

k období realizace. 

Odložená daň je taktéž vyčíslována z dočasných rozdílů plynoucích z konsolidačních úprav 

a vylučování - při konsolidaci jsou vylučovány významné výsledky hospodaření z transakcí 

u vnitroskupinových dodávek nespotřebovaných zásob. Z tohoto vyloučení je vyčíslována 

odložená daň. 

Pro výpočet splatné a odložené daně se použije sazba platná v dané zemi. 

2.16. Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení konsolidované účetní 

závěrky, je zachycen v konsolidovaných účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly 

doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení konsolidované účetní závěrky došlo 

k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou 

důsledky těchto událostí popsány v příloze konsolidované účetní závěrky, ale nejsou 

zaúčtovány v konsolidovaných účetních výkazech. 

2.17. Rezervy 

Společnosti konsolidačního celku vytvářejí rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze 

s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné 

a časové souvislosti. Dále vytvářejí rezervy v případě, že existuje možnost budoucích výdajů 

vyplývajících ze současných závazků v důsledku minulých událostí.  Tvorba některých rezerv 

taktéž plyne ze zvláštních právních předpisů. 
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3. Doplňující údaje ke Konsolidované rozvaze a ke Konsolidovanému 

výkazu zisku a ztráty 

 

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 1 008   1 008 

Software 883 78   961 

Ostatní ocenitelná práva 330    330 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 652 4 214  1 086 4 780 

Celkem 2019 2 865 5 300  1 086 7 079 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 

zůstatek 
Odpisy 

Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Opravné 

položky 
 

Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 0 -140    -140   

Software -387 -220    -607   

Ostatní ocenitelná práva -170 -55    -225   

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek         

Celkem 2019 -557 -415    -972   

 

V rámci dlouhodobého nehmotného majetku došlo v r. 2019 k zařazení výsledků vývoje 

nového produktu v hodnotě 1.008 tis. Kč. Nedokončený nehmotný majetek evidovaný 

k 31.12.2019 představují výdaje na vývoj dalších nových produktů, jejichž vývoj nebyl 

do konce roku 2019 ukončen.  
 

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

 

POŘIZOVACÍ CENA 

 
Počáteční 

zůstatek 
Přírůstky Vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Pozemky 1 920    1 920  

Stavby 280    280 

Hmotné movité věci a jejich soubory (výrobní 

technologie, vozidla) 7 058 7 426 903  13 581 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 134 8 069  7 426 6 777 

Celkem 2019  15 392 15 495 903 7 426 22 558 
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OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 

zůstatek 
Odpisy vyřazení Převody 

Konečný 

zůstatek 

Opravné 

položky 
 

Stavby -62 -17   -79   

Hmotné movité věci a jejich soubory 

(výrobní technologie, vozidla) -3 920 -2 064 903  -5 081   

Celkem 2019 -3 982 -2 081 903  -5 160   

 

V roce 2019 došlo k prodeji dvou osobních automobilů. Pořizovací cena této položky činila 

903 tis. Kč.  

 

Dále došlo k pořízení nového majetku – největší položku tvořil nákup 14 automobilů na úvěr. 

Společnost upustila od využívání operativního leasingu ve prospěch pořízení automobilů 

na úvěr. Dále došlo k pořízení dvou nových strojů a výrobních forem pro výrobní středisko 

v Prostějově.  

 

Nedokončený hmotný majetek evidovaný k 31.12.2019 zahrnuje zejména budovu v Homolích 

pořízenou v r. 2018. Tato budova nebyla dosud zařazena do užívání, jelikož není ve stavu 

k zamýšlenému užívání. 

 

Drobný hmotný a nehmotný majetek je účtován přímo do nákladů a je evidován 

na místních seznamech. 

 

 

3.3. Konsolidační rozdíl 

Konsolidační rozdíl plyne z dokoupení obchodního podílu v dceřiné společnosti v roce 2017.  

Jedná se o aktivní konsolidační rozdíl, jeho výše byla k datu akvizice stanovena na částku 

1.226 tis. Kč. Doba odpisování byla stanovena na 20 let, při rovnoměrném odpisování.  

Odpis za rok 2018 činil 61 tis. Kč, za rok 2019 taktéž 61 tis. Kč. Netto hodnota konsolidačního 

rozdílu k 31. 12. 2019 činí 1.042 tis. Kč. 

 

3.4. Zásoby 

Zásoby evidované k 31. 12. 2019 činily celkem 72.162 tis. Kč (k 31.12.2018 činily 

61.069 tis. Kč). Z toho hodnota poskytnutých záloh na zásoby činila 8 968 tis. Kč.  

Na základě posouzení stavu a prodejnosti zásob (např. poškozené, pomalu obrátkové zásoby) 

byla v roce 2019 vytvořena opravná položka k zásobám ve výši 6.876 tis. Kč (v roce 2018 

opravná položka činila 5.039 tis. Kč).  
 

3.5. Pohledávky 

K 31.12.2019 skupina evidovala pohledávky ve výši 38 987 tis. Kč (k 31.12.2018 činily 

38 645tis. Kč) brutto – z toho dlouhodobého pohledávky ve výši 1 007 tis. Kč (odložená daňová 
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pohledávka) a krátkodobé pohledávky ve výši 37.980 tis. Kč (brutto) - tyto pohledávky tvoří 

zejména pohledávky z obchodních vztahů. 

 

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31. 12. 2019 0 tis. Kč (k 31. 12. 2019 

0 tis. Kč). 

 

K 31. 12. 2019 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 1.410 tis. Kč (k 31. 12. 2018 1 617 tis. Kč). 

 

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2019 evidovány 

opravné položky na základě individuálního posouzení ve výši 424 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 

238 tis. Kč) (viz bod 3.6.). 

 

V roce 2019 byly odepsány do nákladů pohledávky v celkové výši 7 tis. Kč. 

 

Jiné pohledávky evidované k 31.12.2019 zahrnují zejména pohledávku z titulu dotace 

účtovanou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost z r. 2019 – datum ukončení projektu je stanoven 

na 31.12.2022. 

 

 

3.6. Opravné položky  

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv 

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 

Opravné  
položky k: 

Zůstatek 
k 31. 12. 2018 

Přepočet 
závěrky SK 

Netto změna 
v roce 2019 

Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

zásobám  -5 039  -1 836 -6 876 

pohledávkám  -238 -4 -190 -424 

     

 

3.7. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 

Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2019 zahrnuje peněžní prostředky v hotovosti a na účtech. 

K 31.12.2019 zde byla evidována částka 8 226 tis. Kč (k 31.12.2018 částka 965 tis. Kč). 

Mateřská společnost má otevřený kontokorentní účet u Raiffeisenbank, který jí umožňuje 

čerpat úvěr do výše 10 000 tis. Kč. K 31. 12. 2018 činil záporný zůstatek (v souladu 

s dohodnutými úvěrovými rámci) -16 261 tis. Kč a v rozvaze byl vykázán jako krátkodobý 

závazek k úvěrovým institucím, k 31. 12. 2019 společnost kontokorentní rámec nečerpala. 

 

3.8. Časové rozlišení aktiv 

Náklady příštích období zahrnují především pojistné týkající se let následujících a časové 

rozlišení drobného hmotného majetku. Z důvodu pořizování většího rozsahu tohoto majetku 

mateřská společnost v souladu s účetními předpisy rozhodla o časovém rozlišení jeho 
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pořizovací ceny do dvou let. Tyto náklady jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně 

a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména dodavatelské bonusy vyúčtované v dalším účetním 

období a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

 

3.9. Vlastní kapitál 

Základní kapitál konsolidačního celku se skládá z podílů v mateřské společnosti plně upsaných 

a splacených, s nominální hodnotou 200 tis. Kč.  

Na účtu ostatních kapitálových fondů je vykázán rozdíl z přepočtu údajů účetní závěrky 

RECALL SK s.r.o. z eur na českou měnu ve výši 74 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek konsolidačního celku za rok 2019 činil mínus 579 tis. Kč (za rok 2018 

byl vykázán zisk ve výši 10 964 tis. Kč), v r. 2019 ztráty dosáhla jak mateřská, tak i dceřiná 

společnost.  

Rozdělení zisku 2018 – valná hromada mateřské společnosti rozhodla o vyplacení podílů 

na zisku v celkové výši 7 000 tis. Kč brutto, zbylý zisk byl převeden na účet nerozděleného 

zisku minulých let.  

Rozdělení zisku 2019 – vzhledem k tomu, že mateřská společnost vykázala za 2019 ztrátu, 

valná hromada mateřské společnosti rozhodla o nevyplacení podílů na zisku. 

 

3.10. Rezervy 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy 
Zůstatek 

k 31. 12. 2018 
Netto změna 
v roce 2019 

Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

Na důchody a podobné závazky    

Na daň z příjmu    

Podle zvláštních právních předpisů 51 -51 0 

Ostatní 1 026 -933 93 

 

Konsolidační celek k 31.12.2019 eviduje rezervu na nevyčerpanou dovolenou a dále rezervu 

na  audit a daňové poradenství v celkové výši  93 tis. Kč.  

 

3.11. Dlouhodobé závazky  

K 31. 12. 2019 nejsou evidovány žádné emitované dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě 

a ostatní dlouhodobé závazky. Závazky k úvěrovým institucím viz bod 3.13., odložená daň viz 

bod 3.15.  
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Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31. 12. 2019 0 tis. Kč a (k 31. 12. 2018 

0 tis. Kč). 

 

3.12. Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky činily k 31.12.2019 celkem 111.216 tis. Kč (k 31.12.2018 činily 

81.447 tis. Kč). Tyto závazky tvoří zejména závazky z obchodních vztahů, dále závazky 

ke společníkům z titulu neuhrazených podílů na zisku ve výši 4.888 tis. Kč a závazky 

k úvěrovým institucím ve výši 70.249 tis. Kč. 

Daňové závazky a dotace – obsahuje závazek z titulu dotace ve výši 2 470 tis. Kč účtovaný 

na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost z r. 2019 – datum ukončení projektu je stanoven na 31.12.2022, 

celková částka dotace činila 2 822 tis. Kč, z toho v r. 2019 vyčerpáno 352 tis. Kč. 

Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2019 činily 4.963 tis. Kč. 

 

3.13. Závazky k úvěrovým institucím 

 
   Zůstatek 2018 Zůstatek 2019 Splatno 2020 

      

Banka 
Termíny/ 
Podmínky 

Celkový 
limit 2019 
v tis. Kč 

Částka v 
cizí měně 

Částka 
v tis. Kč 

Částka v 
cizí měně 

Částka 
v tis. Kč 

Částka 
v tis. Kč 

Revolvingové úvěry  
revolving  
1 – 3 měs. 

67 000  38 750  67 410 - 

Kontokorentní účty   10 000  16 261  0 0 

Bankovní úvěry 
Úvěr na 
server do 
12/2022 

  1 460  1 111 360 

Bankovní úvěry 
Úvěr VW 
Arteon 

  1 170  894 286 

        

Bankovní úvěr 
Budova, 
do r. 2029 

  0  4 583 500 

Bankovní úvěry 

14 
úvěrových 
smluv na 
automobily
, do r. 
2023 

  0  5 631 1 693 

Celkem     57 641  79 629 2 839 

        

 

V 2019 přibylo 15 nových úvěrů, z toho 14 na auta (splátka v 2020 1 979 tis. Kč), konec úvěru 

v roce 2023, 1 úvěr na objekt v Homolích (splátka v 2020 500 tis. Kč), konec úvěru v 2029. 

Úvěr na objekt v Homolích je zajištěn vlastní směnkou a zástavním právem ve prospěch banky 

zaneseným v katastru nemovitostí. Úvěry na auta jsou zajištěné zajišťovacím převodem 

vlastnického práva s rozvazovací podmínkou. 
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Závazky z titulu revolvingových úvěrů jsou v rozvaze 2019 vykazovány v rámci závazků 

krátkodobých a to z důvodu neustálé obnovy těchto úvěrů ve stejné výši. Úvěry se obnovují 

po 1 – 3 měsících. K 31.12.2019 činil zůstatek 67 410 tis. Kč. 

Dlouhodobé bankovní úvěry jsou v rozvaze vykázány v krátkodobých závazcích – splátky 

v r. 2020, v dlouhodobých závazcích - splátky se splatností nad 12 měsíců od rozvahového dne. 

Splátky splatné v roce 2020 činí 2 839 tis. Kč. 

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2019 činily 

2 257 tis. Kč (v roce 2018 1 310 tis. Kč), z toho bylo 0 tis. Kč (v roce 2017 0 tis. Kč) zahrnuto 

do pořizovací ceny majetku. 

K 31. 12. 2019 a 31. 12. 2018 mateřský společnost dodržovala smluvní podmínky úvěrových 

institucí. 

Záruky vydané bankou – na základě smlouvy z roku 2013 o poskytnutí bankovní záruky – 

ve výši 100 tis. EUR, platnost do 31.12.2020, zajištění směnkami.  

 

3.14. Časové rozlišení pasiv 

Výdaje příštích období zahrnují především náklady na energie a dodavatelské bonusy, 

vyúčtované v následujícím účetním období do data sestavení účetní závěrky a jsou účtovány 

do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

 

3.15. Daň z příjmu 

Daň z příjmů zahrnuje splatnou a odloženou daň. Pro výpočet splatné a odložené daně se 

používají sazby platné v daných zemích. 
 

 2019 2018 

Zisk před zdaněním                     -373                 14 059 

Daň z příjmů splatná 489 3 155 

Daň z příjmů odložená -1 007 -724 

   

 

 

Mateřská společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v Kč):  

Titul základ závazek pohledávka 

účetní zůstatková cena 11 947 567   
daňová zůstatková cena 10 332 387   
rozdíl zůstatkových cen 1 615 180 1 615 180  
neuhrazené smluvní pokuty 544 4 986  4 986 

účetní opravné položky k zásobám 6 700 672  6 700 672 

účetní opravná položka k pohledávkám 166 121  166 121 

součty  1 615 180 6 871 779 

celkový základ   5 256 599 
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sazba daně 19 %   19 % 

odložená daňová pohledávka   998 753 

    
zaúčtování  481/592     280 209 Kč 

    

Odložená daň vyčíslená mateřskou společností v individuální závěrce činila k 31.12.2019 

999 tis. Kč (k 31. 12. 2018 719 tis. Kč). 

Odložená daň plynoucí z konsolidačních úprav k 31. 12. 2019 je pohledávka ve výši 8 tis. Kč 

(k 31.12.2018 činila 5 tis. Kč) a plyne z hodnoty nespotřebovaných zásob 

při vnitropodnikových obchodech. 

Celková odložená daňová pohledávka konsolidačního celku k 31.12.2019 činí 1 007 tis. Kč, 

k 31. 12. 2018 činila 724 tis. Kč. 

 

3.16. Položky neuvedené v rozvaze 

Skupina neměla k 31. 12. 2019 majetek a závazky (peněžní a nepeněžní povahy např. soudní 

spory, zaměstnanecké benefity, bankovní záruky atd.), které nejsou vykázány v rozvaze 

či uvedeny v Příloze v účetní závěrce.  

 

3.17. Osobní náklady 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): 

 2019 2018 

 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních a 

správních orgánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních a 

správních orgánů 

Průměrný počet zaměstnanců 75 4 78 4 

Mzdy 32 329  29 649  

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 11 225  10 339  

Ostatní 934  857  

Osobní náklady celkem 44 488  40 845  

 

Odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů konsolidující účetní jednotky 

z důvodu jejich funkce (v tis. Kč): 

 2019 2018 

Odměna členům řídících orgánů 0 0 

Celkem 0 0 

 

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů řídících, kontrolních 

či správních orgánů k 31. 12. (v tis. Kč) – 0 tis. Kč. 
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3.18. Informace o transakcích se spřízněnými stranami  

Veškeré významné transakce mezi mateřskou a dceřinou společností byli v konsolidované 

závěrce vyloučeny.  

Žádné jiné spřízněné osoby a transakce. 

 

3.19. Významné položky z výkazu zisku a ztráty 

Rozpis tržeb skupiny z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti (v tis. Kč): 

                          2019                      2018 
     

Tržby za vlastní výrobky  16 320  17 814 

Tržby z prodeje služeb  8 983  5 510 

Tržby za zboží  196 802  193 786 

Výnosy celkem  222 105  217 110 

 

Položka služby představuje zejména náklady na opravy, nájemné, odbytové náklady, 

poradenské a právní služby, provize, subdodávky, IT služby a telekomunikace. 

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména náhrady škody, skonta za platby v termínu, 

dodavatelské bonusy a inventarizační přebytky. 

Ostatní provozní náklady tvoří zejména smluvní sankce, pojištění, obratové bonusy a skonta 

za platby v termínu. 

Ostatní finanční výnosy tvoří zejména kurzové zisky. 

Ostatní finanční náklady tvoří zejména kurzové ztráty a náklady na bankovní služby. 

Odměny statutárnímu auditorovi k 31. 12.: 

Služby 2019 2018 

povinný audit roční účetní  198 156 

Celkem 198 156 

3.20. Výdaje na výzkum a vývoj 

Na vývoj bylo v roce 2019 vynaloženo 4 135 tis. Kč – jedná se o vývoj nových produktů 

pořizovaný od externích subjektů. 
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4. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

Opatření kvůli nákaze COVID-19 měla na Skupinu několik dopadů. Tím základním 

samozřejmě bylo uzavření obchodů našich významných zákazníků a propady prodejů. 

Velké prodejny i prodejny v obchodních centrech neprodávaly téměř nic, některé vůbec 

nic. To způsobilo propad tržeb, který odhadujeme na cca 20.000 tis. Kč. To je v marži 

téměř 8.000 tis. Kč. Nefungovala ani výroba v Prostějově, i tady čekáme propad cca 

2.000 tis. Kč v prodejních cenách výrobků. Tedy cca 800 tis Kč v marži. Kromě výroby 

jsme však byli schopni zachovat provoz společností a alespoň tu část zákazníků, kteří 

mohli prodávat (především internetové prodejce) tak obsloužit. Tzv. „Práci na dálku“ jsme 

zavedli již v létě 2019 a byli jsme tak připraveni začít ze dne na den pracovat z našich 

domovů. Výpadek marže jsme byli schopni z velké části kompenzovat snížením mezd za 

březen a duben, kdy si sami zaměstnanci mateřské společnosti dobrovolně snížili svoje 

mzdy o 30% a výrazně tím přispěli k tomu, že jsme se nepropadli do ztráty. Samozřejmě 

jsme také čerpali podporu v rámci vládního programu Antivirus tam, kde na to vznikl 

nárok. Sekundární vlivy Covidové krize se projevují v masivním zvýšení cen dopravy 

a tím zdražením nákupních cen produktů  - tedy ve finále snížením marží. Prodloužení 

splatností od našich zákazníků a výpadek obratů má také negativní vliv na firemní 

cashflow. Navíc nám Raiffeisen bank odmítla poskytnout dodatečný úvěr, na který nám 

v rámci podpory COVIDII schválila ČMZRB záruku. I s tím si ale jsme schopni poradit 

a podle našeho obchodně finančního plánu i plánu Cashflow pro letošní rok, bychom měli 

celou situaci zvládnou a v provozním hospodaření skončit s výsledem plus 5.000 tis. Kč.  

Covidová krize také přispěla k rozhodnutí vedení o provedení změn v dceřiné společnosti 

RECALL SK s.r.o.. Od července 2020 došlo ke změně systému distribuce zboží 

ke slovenským zákazníkům a to tak, že zboží zasílá a fakturuje přímo mateřská společnost 

RECALL s.r.o., slovenská pobočka zajišťuje veškeré obchodní a marketingové aktivity 

na Slovensku. 

Valná hromada v květnu 2020 rozhodla o převedení nevyplacených podílů na zisku za rok 

2018 ve výši 4 225 tis. Kč na účet Příplatku k základnímu kapitálu. 

 

 

Sestaveno dne:   23. 9. 2020  

   

Jméno a podpis  

statutárního orgánu společnosti: 

  

 


