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I. Obecné informace o skupině RECALL 

 

Skupinu 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 celé skupiny 

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:    917 01 Trnava, Priemyselná 5/C 

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 

Identifikační číslo:  470 02 531 

Daňové identifikační číslo: SK47002531  

Statutární orgán:  Mgr. Radek Douda, jednatel 
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II. Vznik a vývoj skupiny RECALL 

 

Jsme skupina s tradicí již od roku 2001. Již 19 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. 

 

 

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.  

https://www.recall.cz/fixed
https://www.recall.cz/vlastni-vyroba
https://www.recall.cz/distribuce
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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 2019 bylo zaměstnáváno 75 osob.  

Dlouhodobě je také kladen důraz na vzdělávání zaměstnanců. 

 

 

V. Hospodářský vývoj 

 

Konsolidační celek v účetním období 1.1.2019 - 31.12.2019 vykázal ztrátu před zdaněním 

ve výši 373 tis. Kč (za období 2018 zisk 14 059 tis. Kč). Konsolidovaný výsledek po zdanění 

za rok 2019 činil -579 tis. Kč (za období 2018 10 965 tis. Kč). Čistý obrat za období 2019 činil 

230 615 tis. Kč (za období 201 činil 222 905 tis. Kč). 

 

 

VI. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje  

 

Spolupracujeme společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na inovaci produktů v sortimentu 

příslušenství k mobilním telefonům. Hledáme nové designy i funkční prvky jako např. zavírání 

pouzder pro mobilní telefony. Dále společnost spolupracuje s externími dodavateli na vývoji 

ekosystému FIXED BUDDY, což je aplikace na hlídání osobních věcí, domácností apod. 

 

 

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 

 

Opatření kvůli nákaze COVID-19 měla na společnost 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 mil. Kč. To je v marži téměř 8 mil. Kč. 

Nefungovala ani výroba v Prostějově, i tady čekáme propad cca 2 mil. Kč v prodejních cenách 

výrobků. Tedy cca 800 tis Kč v marži. Kromě výroby jsme však byli schopni zachovat provoz 

společnosti 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 společnosti 

dobrovolně snížili svoje mzdy o 30% a výrazně tím přispěli k tomu, že jsme se nepropadli 
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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 mil. Kč.  

Covidová krize také přispěla k rozhodnutí vedení společnosti 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 23. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

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

 podpis statutárního orgánu 

 


