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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 



4 

 

 

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



Zpráva nezávislého auditora 

o ověření konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020 

společnosti  

RECALL s. r. o. 
  

se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, PSČ 370 04, IČ 26036363  

zapsané v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10575 

Příjemce zprávy: Statutární orgán, valná hromada 

Ověřované období: Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

Auditorská společnost: AZP CZ s.r.o., oprávnění č. 343     

 Jírovcova 37, České Budějovice 

 Zapsaný v OR u Kr. soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8900, IČ 25198751 

Statutární auditor: Ing. Radka Zemanová - auditor, oprávnění č. 2291        

 

 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti RECALL s.r.o. a její dceřiné společnosti  
(„Skupina“)   sestavené  na  základě  českých  účetních  předpisů,  která  se   skládá  z  konsolidované   rozvahy 

k 31. 12. 2020,  konsolidovaného  výkazu  zisku  a  ztráty,  konsolidovaného přehledu o peněžních tocích, 
konsolidovaného přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této konsolidované 
účetní  závěrky,  která obsahuje popis použitých podstatných účetních  metod a další  vysvětlující informace. Údaje 
o Skupině jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této konsolidované účetní závěrky.   

Podle  našeho  názoru  konsolidovaná  účetní  závěrka  podává  věrný  a  poctivý  obraz  aktiv  a  pasiv  Skupiny  

k 31. 12. 2020 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými 
účetními předpisy. 
 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, 

kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 
doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora 
za audit konsolidované účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 
auditorů České republiky jsme na Skupině nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ 
pro vyjádření našeho výroku. 
 

Zdůraznění skutečnosti 

 

Upozorňujeme na bod č. 4 Významné události, které nastaly  po rozvahovém dni přílohy konsolidované účetní 
závěrky popisující plánované změny ve společnosti v roce 2021 (změna právní formy, vstup na burzu START 
Pražské burzy). Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován. 
 

Ostatní informace uvedené v konsolidované výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené v konsolidované 

výroční zprávě mimo konsolidovanou účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární orgán (jednatel) společnosti RECALL s.r.o. 

 

Náš výrok ke konsolidované účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 
povinností souvisejících s auditem konsolidované účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, 
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s konsolidovanou účetní závěrkou či s našimi 
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování konsolidované účetní závěrky nebo zda se jinak tyto 

informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech 
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování 
ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo 
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 



 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že 

· ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v konsolidované účetní závěrce, 
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s konsolidovanou účetní závěrkou a 

· ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy. 
 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu,  ostatní  informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme 
v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 
 

Odpovědnost statutárního orgánu (jednatele) společnosti RECALL s.r.o. za konsolidovanou účetní závěrku 

Statutární orgán (jednatel) společnosti RECALL s.r.o. odpovídá za sestavení konsolidované účetní závěrky 
podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který 
považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
Při sestavování konsolidované účetní závěrky je statutární orgán (jednatel) společnosti RECALL s.r.o. povinen 

posoudit, zda je Skupina schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze konsolidované účetní 
závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
konsolidované účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán (jednatel) plánuje zrušení Skupiny nebo 

ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 
 

Odpovědnost auditora za audit konsolidované účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 
Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 
předpisy ve všech případech v konsolidované účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) 
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), 
pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která 
uživatelé konsolidované účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 
odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

· Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti konsolidované účetní závěrky způsobené 
podvodem  nebo  chybou,  navrhnout  a  provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné 
a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 
významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 

falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

· Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Skupiny relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom 

mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor 
na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

· Posoudit  vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které 
v této souvislosti statutární orgán (jednatel) společnosti RECALL s.r.o. uvedl v příloze konsolidované účetní 
závěrky. 

· Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení konsolidované účetní závěrky 
statutárním orgánem (jednatelem) a to, zda s ohledem  na  shromážděné  důkazní  informace  existuje  

významná  (materiální)  nejistota  vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Skupiny trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota 
existuje, je naší povinností upozornit  v naší  zprávě  na  informace  uvedené  v této  souvislosti  v příloze  

konsolidované  účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše 
závěry týkající se schopnosti Skupiny trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do 
data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Skupina ztratí schopnost 
trvat nepřetržitě. 

· Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah konsolidované účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda 
konsolidovaná účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 
zobrazení. 

 



· Získat dostatečné a vhodné důkazní informace o finančních údajích účetních jednotek zahrnutých do Skupiny 
a o její podnikatelské činnosti, aby bylo možné vyjádřit výrok ke konsolidované účetní závěrce. Zodpovídáme 
za řízení auditu Skupiny, dohled nad ním a za jeho provedení. Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 
je naší výhradní odpovědností.

· Auditor zodpovídá za řízení auditu Skupiny, dohled nad ním a za jeho provedení. Výrok auditora ke 
konsolidované účetní závěrce je výhradní odpovědností auditora.

Naší povinností je informovat statutární orgán (jednatele) mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu 
a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním 
kontrolním systému.

Ing. Radka Zemanová
jednatelka společnosti-auditor

číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 2291

V Českých Budějovicích dne 26. 7. 2021



KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA RECALL s.r.o.
v plném rozsahu 260 36 363

ke dni Kubatova 1240/6
Èeské Budìjovice

(v celých tisících Kè) 370 04

Bì�né Minulé 

úèetní období úèetní období

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 167 904 -18 749 149 155 141 798

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 34 259 -9 157 25 102 24 547

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 557 -1 589 7 968 6 107

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 076 -480 596 868

2. Ocenitelná práva 2 526 -1 109 1 417 459

1. Software 2 196 -829 1 367 354

2. Ostatní ocenitelná práva 330 -280 50 105

3. Goodwill 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 5 955 0 5 955 4 780

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 850 0 850

2. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 5 105 0 5 105 4 780

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 23 376 -7 323 16 053 17 398

1. Pozemky a stavby 2 200 -95 2 105 2 121

1. Pozemky 1 920 0 1 920 1 920

2. Stavby 280 -95 185 201

2. Hmotné movité vìci a jejich soubory 14 891 -7 228 7 663 8 500

3. Oceòovací rozdíl k nabytému majetku 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

1. Pìstitelské celky trvalých porostù 0 0

2. Dospìlá zvíøata a jejich skupiny 0 0

3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0

12,75*2 5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 6 285 0 6 285 6 777

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0

2. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 6 285 0 6 285 6 777

B. III. Dlouhodobý finanèní majetek 100 0 100 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 100 0 100

2. Zápùjèky a úvìry - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

3. Podíly - podstatný vliv 0 0

4. Zápùjèky a úvìry - podstatný vliv 0 0

5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0

6. Zápùjèky a úvìry - ostatní 0 0

7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 0 0 0 0

1. Jiný dlouhodobý finanèní majetek 0 0

2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 0 0

B. IV. Konsolidaèní rozdíl a podíly v ekvivalenci 1 226 -245 981 1 042

1. Kladný konsolidaèní rozdíl 1 226 -245 981 1 042

2. Záporný konsolidaèní rozdíl 0 0

3. Podíly v ekvivalenci 0 0

C. OBÌ�NÁ AKTIVA 130 526 -9 592 120 934 112 075

C. I. Zásoby 76 070 -9 190 66 880 65 286

1. Materiál 4 337 0 4 337 4 361

2. Nedokonèená výroba a polotovary 0 0

3. Výrobky a zbo�í 61 968 -9 190 52 778 51 957

1. Výrobky 6 831 0 6 831 7 651

2. Zbo�í 55 137 -9 190 45 947 44 306

4. Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 9 765 0 9 765 8 968

C. II. Pohledávky 48 582 -402 48 180 38 563

C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 1 367 0 1 367 1 007
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1. Pohledávky z obchodních vztahù 0 0

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0

4. Odlo�ená daòová pohledávka 1 367 0 1 367 1 007

5. Pohledávky ostatní 0 0 0 0

1. Pohledávky za spoleèníky 0 0

2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0

3. Dohadné úèty aktivní 0 0

4. Jiné pohledávky 0 0

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 47 215 -402 46 813 37 556

1. Pohledávky z obchodních vztahù 43 877 -402 43 474 32 170

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0

4. Pohledávky - ostatní 3 338 0 3 338 5 386

1. Pohledávky za spoleèníky 0 0

2. Sociální zabezpeèení a zdravotní poji�tìní 0 0

3. Stát - daòové pohledávky 66 0 66 2 346

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 118 0 118 217

5. Dohadné úèty aktivní 0 0

6. Jiné pohledávky 3 154 0 3 154 2 823

C. III. Krátkodobý finanèní majetek 0 0 0 0

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanèní majetek

C. IV. Penì�ní prostøedky 5 874 0 5 874 8 226

1. Penì�ní prostøedky v pokladnì 600 0 600 434

2. Penì�ní prostøedky na úètech 5 274 0 5 274 7 792

D. ÈASOVÉ ROZLI�ENÍ AKTIV 3 119 0 3 119 5 176

1. Náklady pøí�tích období 1 328 0 1 328 2 002

2. Komplexní náklady pøí�tích období 0 0

3. Pøíjmy pøí�tích období 1 791 0 1 791 3 174



KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA RECALL s.r.o.
v plném rozsahu 260 36 363

ke dni Kubatova 1240/6
Èeské Budìjovice

(v celých tisících Kè) 370 04

Bì�né Minulé

úèetní období úèetní období

PASIVA CELKEM 149 155 141 798

A. VLASTNÍ KAPITÁL 28 059 19 798

A. I. Základní kapitál 200 200

1. Základní kapitál 200 200

2. Vlastní podíly (-) 0

3. Zmìny základního kapitálu 0

A. II. Á�io a kapitálové fondy 4 322 74

1. Á�io 0

2. Kapitálové fondy 4 322 74

1. Ostatní kapitálové fondy 4 322 74

2. Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù (+/-) 0

3. Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách obchodních korporací (+/-) 0

4. Rozdíly z pøemìn obchodních korporací (+/-) 0

5. Rozdíly z ocenìní pøi pøemìnách obchodních korporací (+/-) 0

A. III. Fondy ze zisku 32 32

1. Ostatní rezervní fondy 32 32

2. Statutární a ostatní fondy 0

A. IV. Výsledek hospodaøení minulých let (+/-) 19 492 20 071

1. Nerozdìlený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let 19 492 20 071

2. Jiný výsledek hospodaøení minulých let (+/-) 0

A. V. Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období (+/-) 4 013 -579 

A. V. 1. Výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období (+/-) 4 013 -579 

A. V. 2. Podíl na výsledku hospodaøení v ekvivalenci (+/-) 0

A. V. 3. Konsolidaèní rezervní fond 0

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatì podílu na zisku (-)

B. + C. CIZÍ ZDROJE 119 950 120 690

B. Rezervy 28 93

1. Rezerva na dùchody a podobné závazky 0

2. Rezerva na daò z pøíjmù 0

3. Rezervy podle zvlá�tních právních pøedpisù 0

4. Ostatní rezervy 28 93

C. Závazky 119 922 120 597

C. I. Dlouhodobé závazky 8 588 9 381

1. Vydané dluhopisy 0 0

1. Vymìnitelné dluhopisy 0

2. Ostatní dluhopisy 0

2. Závazky k úvìrovým institucím 8 588 9 381

3. Dlouhodobé pøijaté zálohy 0

4. Závazky z obchodních vztahù 0
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5. Dlouhodobé smìnky k úhradì 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0

7. Závazky - podstatný vliv 0

8. Odlo�ený daòový závazek 0

9. Závazky - ostatní 0 0

1. Závazky ke spoleèníkùm 0

2. Dohadné úèty pasivní 0

3. Jiné závazky 0

C. II. Krátkodobé závazky 111 334 111 216

1. Vydané dluhopisy 0 0

1. Vymìnitelné dluhopisy 0

2. Ostatní dluhopisy 0

2. Závazky k úvìrovým institucím 74 765 70 249

3. Krátkodobé pøijaté zálohy 452

4. Závazky z obchodních vztahù 26 901 27 899

5. Krátkodobé smìnky k úhradì 0

6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0

7. Závazky - podstatný vliv 0

8. Závazky - ostatní 9 216 13 068

1. Závazky ke spoleèníkùm 0 4 888

2. Krátkodobé finanèní výpomoci 0

3. Závazky k zamìstnancùm 2 665 2 189

4. Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního poji�tìní 1 593 1 307

5. Stát - daòové závazky a dotace 4 906 4 642

6. Dohadné úèty pasivní 50 40

7. Jiné závazky 3 2

D. ÈASOVÉ ROZLI�ENÍ PASIV 1 146 1 310

1. Výdaje pøí�tích období 1 146 1 310

2. Výnosy pøí�tích období 0

E Men�inový vlastní kapitál 0 0

E. 1. Men�inový základní kapitál 0

E. 2. Men�inové kapitálové fondy 0

E. 3.
Men�inové fondy ze zisku vèetnì nerozdìleného zisku a neuhrazené ztráty
minulých let 0

E. 4. Men�inový výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období 0

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:

dne:

Mgr. Radek Douda

000.01.1900

30. 6. 2021



KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY RECALL s.r.o.
v plném rozsahu (v druhovém èlenìní) 260 36 363

za období konèící k Kubatova 1240/6
Èeské Budìjovice

(v celých tisících Kè) 370 04

Bì�né Minulé

úèetní období úèetní období

I. Tr�by z prodeje výrobkù a slu�eb 24 121 25 303

II. Tr�by za prodej zbo�í 222 148 196 802

A. Výkonová spotøeba 168 940 163 379

1. Náklady vynalo�ené na prodané zbo�í 126 997 117 311

2. Spotøeba materiálu a energie 11 338 14 045

3. Slu�by 30 605 32 023

B. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti (+/-) -123 -3 608 

C. Aktivace (-) 0

D. Osobní náklady 47 702 44 488

1. Mzdové náklady 34 896 32 329

2. Náklady na sociální zabezpeèení, zdravotní poji�tìní a ostatní náklady 12 806 12 159

1. Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní poji�tìní 12 024 11 225

2. Ostatní náklady 782 934

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 5 793 4 522

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 501 2 496

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 3 501 2 496

2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - doèasné 0

2. Úpravy hodnot zásob 2 315 1 836

3. Úpravy hodnot pohledávek -23 190

Zúètování kladného konsolidaèního rozdílu 61 61

Zúètování záporného konsolidaèního rozdílu 0

III. Ostatní provozní výnosy 7 168 7 413

1. Tr�by z prodaného dlouhodobého majetku 447 267

2. Tr�by z prodaného materiálu 563 21

3. Jiné provozní výnosy 6 158 7 125

F. Ostatní provozní náklady 22 065 18 304

1. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 7

2. Zùstatková cena prodaného materiálu 241 64

3. Danì a poplatky 309 214

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady pøí�tích období -65 -962 

5. Jiné provozní náklady 21 573 18 988

* Provozní výsledek hospodaøení (+/-) 8 999 2 372

IV. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku - podíly 0 0

1. Výnosy z podílù - ovládaná nebo ovládající osoba 0

2. Ostatní výnosy z podílù 0

G. Náklady vynalo�ené na prodané podíly 0
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V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku 0 0

1.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku - ovládaná nebo ovládající 
osoba 0

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finanèním majetkem 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0

1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 0

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanèní oblasti 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 1 866 2 257

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 0

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 866 2 257

VII. Ostatní finanèní výnosy 2 183 1 097

K. Ostatní finanèní náklady 3 830 1 585

* Finanèní výsledek hospodaøení (+/-) -3 513 -2 745 

** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) 5 486 -373 

L. Daò z pøíjmù 1 473 206

1. Daò z pøíjmù splatná 1 833 489

2. Daò z pøíjmù odlo�ená  (+/-) -360 -283 

** Výsledek hospodaøení po zdanìní (+/-) 4 013 -579 

M. Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm (+/-)

*** Výsledek hospodaøení za úèetní období  (+/-) 4 013 -579 

Konsolidovaný výsledek hospodaøení za úèetní období bez men�inových podílù 4 013 -579 

Men�inový výsledek hospodaøení bì�ného úèetního období 0

* Podíl na výsledku hospodaøení v ekvivalenci 0

****

Konsolidovaný výsledek hospodaøení celkem bez men�inových podílù vèetnì podílu 

na výsledku hospodaøení v ekvivalenci 4 013 -579 

* Èistý obrat za úèetní období 255 620 230 615

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:

dne:

Mgr. Radek Douda

0

z toho

z toho

00.01.1900

30. 6. 2021
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Příloha v konsolidované účetní závěrce  

za rok 2020 
 

 

Rozvahový den: 31. 12. 2020 

Konsolidovaná účetní závěrka sestavena 30. 6. 2021  

 

 

Údaje v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak 

 

 

 

Název mateřské společnosti: RECALL s.r.o.  
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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:   Bučany 870, Bučany 919 28  

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 

 zprostředkovatelská činnost 

Datum vzniku společnosti:  1. února 2013 

Statutární orgán: Mgr. Radek Douda, jednatel 

 Daniel Havner, jednatel 

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

Vlastní kapitál:  - 154 tis. EUR (údaj z účetní závěrky k 31. 12. 2020) 

Základní kapitál:  5 tis. EUR 

Hospodářský výsledek 2020:  - 48 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. 
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1.3.2. Další společnosti ve Skupině 

  

Na konci roku 2020 došlo k založení nové české právnické osoby FIXED.zone s.r.o. se sídlem 
Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (zápis do OR dne 7. 1. 2021 
– RECALL s.r.o. je 100 % vlastníkem). 
 

1.3.3. Změny ve složení konsolidačního celku v roce 2020, 2019, 2018 a 2017 

 

V roce 2020 nedošlo ke změnám. 
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 2020 a 2019 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 2020 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, 
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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. 

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. 
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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. 

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 2020 a 2019 se odepisuje do nákladů po dobu ekonomické 
životnosti či předpokládané doby použitelnosti. Pozemky se neodepisují. 
 



7 

 

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.  
 

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 2019 a 2020 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.). 
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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, přímé mzdy a popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují 
k výrobě. Nepřímé náklady jsou přiřazovány na základě koeficientu z časové kalkulace. 
 

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. 
 

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. 

 

Kapitálové fondy jsou tvořeny příplatky společníků mimo základní kapitál. 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.  
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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.  
 

2.10. Leasing 

Konsolidační celek nevyužívá v roce 2020 ani 2019 žádný finanční leasing. 
 

Konsolidační celek využívá v roce 2020 a 2019 leasing operativní. Splátky nájemného se účtují 
na vrub nákladů rovnoměrně po předpokládanou dobu nájmu. 
 

2.11. 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. 

 

2.12. 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, 
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 
odlišovat. 
 

2.13. 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. 
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2.14. 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. 

 

2.15. 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. 

 

2.16. 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. 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 1 008 68   1 076 

Software 961 1235   2 196 

Ostatní ocenitelná práva 330    330 

Poskytnuté zálohy  0 850   850 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 4 780 1 628  1 303 5 105 

Celkem 2020 7 079 3 781  1 303 9 557 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy 
Prodeje, 

likvidace 
Vyřazení Převody 

Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 

Nehmotné výsledky výzkumu a 
vývoje -140 -340    -480   

Software -607 -222    -829   

Ostatní ocenitelná práva -225 -55    -280   

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek         

Celkem 2020 -972 -617    -1589   

 

V rámci dlouhodobého nehmotného majetku došlo v r. 2020 k zařazení výsledků vývoje 
nového produktu v hodnotě 68 tis. Kč a nového SW v hodnotě 1 235 tis. Kč. Nedokončený 
nehmotný majetek evidovaný k 31.12.2020 představují výdaje na vývoj dalších nových 
produktů, jejichž vývoj nebyl do konce roku 2020 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) 13 581 2 039 729  14 891 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 777 1 547  2 039 6 285 

Celkem 2020  22 558 3 586 729 2 039 23 376 
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OPRAVNÉ POLOŽKY A OPRÁVKY 

 
Počáteční 
zůstatek 

Odpisy vyřazení Převody 
Konečný 
zůstatek 

Opravné 
položky 

 

Stavby -79 -16   -95   

Hmotné movité věci a jejich soubory 
(výrobní technologie, vozidla) -5 081 -2 876 729  -7 228   

Celkem 2020 -5 160 -2 892 729  -7 323   

 

V roce 2020 došlo k prodeji osobního automobilu a motocyklu. Pořizovací cena této položky 
činila 729 tis. Kč.  
 

Dále došlo k pořízení nového majetku – největší položku tvořil nákup nových automobilů na 
úvěr. Bylo upuštěno od využívání operativního leasingu ve prospěch pořízení automobilů 
na úvěr. Dále došlo k pořízení nové formy a nového vybavení kuchyně pro středisko v Chrášťanech.  

 

Nedokončený hmotný majetek evidovaný k 31.12.2020 zahrnuje zejména budovu v Homolích 
pořízenou v r. 2018. Tato budova nebyla dosud zařazena do užívání, jelikož není ve stavu 
k zamýšlenému užívání. 
 

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 2019 činil 61 tis. Kč, za rok 2020 taktéž 61 tis. Kč. Netto hodnota konsolidačního 
rozdílu k 31. 12. 2020 činí 981  tis. Kč. 
 

3.4. Zásoby 

Zásoby evidované k 31. 12. 2020 činily celkem 76 070 tis. Kč (k 31.12.2019 činily 
72.162 tis. Kč). Z toho hodnota poskytnutých záloh na zásoby činila 9 765 tis. Kč.  
 

Na základě posouzení stavu a prodejnosti zásob (např. poškozené, pomalu obrátkové zásoby) 
byla v roce 2020 vytvořena opravná položka k zásobám ve výši 9 190 tis. Kč (v roce 2019 

opravná položka činila 6 876 tis. Kč).  
 

3.5. Pohledávky 

K 31.12.2020 skupina evidovala pohledávky ve výši 48 582 tis. Kč (k 31.12.2019 činily 38 987 

tis. Kč) brutto – z toho dlouhodobé pohledávky ve výši 1 367 tis. Kč (odložená daňová 
pohledávka) a krátkodobé pohledávky ve výši 47 215 tis. Kč (brutto) - tyto pohledávky tvoří 
zejména pohledávky z obchodních vztahů. 

 

Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let činily k 31. 12. 2020 0 tis. Kč (k 31. 12. 2019 

0 tis. Kč). 
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K 31. 12. 2020 pohledávky po lhůtě splatnosti činily 2.150 tis. Kč (k 31. 12. 2019 1.410 tis. Kč). 

 

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2020 evidovány 
opravné položky na základě individuálního posouzení ve výši 402 tis. Kč (v roce 2019 ve výši 
424 tis. Kč) (viz bod 3.6.). 

 

V roce 2020 byly odepsány do nákladů pohledávky v celkové výši 17 tis. Kč. 

 

Jiné pohledávky evidované k 31.12.2020 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  

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

Opravné  
položky k: 

Zůstatek 
k 31. 12. 2019 

Netto změna 
v roce 2020 

Zůstatek 
k 31. 12. 2020 

zásobám  -6 876 -2 315 -9 190 

pohledávkám  -424 -23 -402 

3.7. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 

Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2020 zahrnuje peněžní prostředky v hotovosti a na účtech. 
K 31.12.2020 zde byla evidována částka 5 874 tis. Kč (k 31.12.2019 částka 8 226 tis. Kč). 

Mateřská společnost má otevřený kontokorentní účet u Raiffeisenbank, který jí umožňuje 
čerpat úvěr do výše 10 000 tis. Kč. K 31. 12. 2020 činil záporný zůstatek (v souladu 

s dohodnutými úvěrovými rámci) -6 311 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 
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. 
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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 jsou evidovány příplatky mimo základní kapitál 
společníků v mateřské společnosti ve výši 4.225 tis. Kč, dále je zde vykázán rozdíl z přepočtu 
údajů účetní závěrky RECALL SK s.r.o. z eur na českou měnu ve výši 23 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek konsolidačního celku za rok 2020 činil zisk ve výši 4 013 tis. Kč (za rok 
2019 byla vykázána ztráta ve výši mínus 579 tis. Kč).  

Rozdělení hospodářského výsledku 2019 – valná hromada rozhodla o zaúčtování 
hospodářského výsledku na účet neuhrazené ztráty minulých let.  

Rozdělení hospodářského výsledku 2020 – část zisku mateřské společnosti vyplacena 

společníkům, zbylá část převedena na účet Nerozděleného zisku minulých let. Ovládaná osoba 
za rok 2020 vytvořila ztrátu ve výši 1.261 tis. Kč – zaúčtována na účet neuhrazené ztráty 
minulých let.  

 

3.10. Rezervy 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy 
Zůstatek 

k 31. 12. 2019 
Netto změna 
v roce 2020 

Zůstatek 
k 31. 12. 2020 

Ostatní 93 -65 28 

3.11. Dlouhodobé závazky  

K 31. 12. 2020 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.  

Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let (mimo závazky k úvěrovým institucím) činily 

k 31. 12. 2020  a k 31. 12. 2019 – nebyly. 

 

3.12. Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky činily k 31.12.2020 celkem 111.334 tis. Kč (k 31.12.2019 činily 
111.216 tis. Kč). Tyto závazky tvoří zejména závazky z obchodních vztahů, a závazky 
k úvěrovým institucím ve výši 74.765 tis. Kč. 

Daňové závazky a dotace – obsahuje závazek z titulu dotace ve výši 2 216 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. 2020 vyčerpáno 254 tis. Kč a v roce 2019 

352 tis. Kč. 
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Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2020 činily 9.256 tis. Kč – jedná se o závazky 
po splatnosti do 90 dnů. 

 

3.13. Závazky k úvěrovým institucím 

 
   Zůstatek 2019 Zůstatek 2020 Splatno 2021 

      

Banka 
Termíny/ 
Podmínky 

Celkový 
limit 2020 
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  67410  65 245 65 245 

Kontokorentní účty   10 000  0  6 311 6 311 

Bankovní úvěry 
Úvěr na 
server do 
12/2022 

  1 111  932 370 

Bankovní úvěry 
Úvěr VW 
Arteon 

  894  752 298 

        

Bankovní úvěr 
Budova, 
do r. 2029 

  4 583  4 333 500 

Bankovní úvěry 

16 
úvěrových 
smluv na 
automobily
, do r. 
2025 

  5 631  5 780 2 041 

Celkem     79 629  83 353 74 765 

        

 

RECALL SK s.r.o. neeviduje žádné úvěry od úvěrových institucí. 

Mateřská společnost má otevřený účet u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., 

který jí umožňuje čerpat revolvingový úvěr do výše 1 000 tis. EUR a 22 000 tis. Kč 
a kontokorentní účet u Raiffeisenbank a.s., který jí umožňuje čerpat úvěr až do výše 10 000 tis. 
Kč a revolvingový úvěr do výše 17 000 tis. Kč. Zajištění směnkami, pohledávkami, skladovými 
zásobami. 

K 31. 12. 2019 mateřská společnost nečerpala kontokorentní rámec. K 31.12. 2020 činil 
záporný zůstatek kontokorentního účtu (v souladu s dohodnutými úvěrovými rámci)  mínus 
6 311 tis. Kč a v rozvaze byl vykázán jako krátkodobý závazek k úvěrovým institucím  

Závazky z titulu revolvingových úvěrů jsou v rozvaze vykazovány v rámci závazků 
krátkodobých a to z důvodu neustálé obnovy těchto úvěrů ve stejné výši. Úvěry se obnovují 
po 1 – 3 měsících. K 31.12.2020 činil zůstatek 65 245 tis. Kč. 

Dlouhodobé bankovní úvěry jsou v rozvaze vykázány v krátkodobých závazcích – splátky v r. 
2021, v dlouhodobých závazcích - splátky se splatností nad 12 měsíců od rozvahového dne. 
Splátky splatné v roce 2021 činí 3 209 tis. Kč.  

V 2019 přibylo 15 nových úvěrů, z toho 14 na auta, v roce 2020 přibyly 2 nové úvěry, oba na 
auta (splátka všech úvěrů na auta v 2021 2 709 tis. Kč), konec úvěrů v roce 2025, 1 úvěr na 
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objekt v Homolích (splátka v 2021 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. 

Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2020 činily 
1.866 tis. Kč (v roce 2019 2 257 tis. Kč), z toho bylo 0 tis. Kč (v roce 2019 0 tis. Kč) zahrnuto 
do pořizovací ceny majetku. 

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

ve výši 100 tis. EUR, platnost do 31.12.2021, 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. 
 

 2020 2019 

Zisk před zdaněním 5 486                 -373 

Daň z příjmů splatná 1 833 489 

Daň z příjmů odložená zůstatek -1 367 -1 007 

Změna odložené daně 2020 -360 -283 

   

 

Mateřská společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v Kč):  

Odložená daň RECALL 2020 (v Kč) 

    

Titul základ závazek pohledávka 

účetní zůstatková cena 11 780 981   

daňová zůstatková cena 9 662 731   

rozdíl zůstatkových cen 2 118 250 2 118 250  
neuhrazené smluvní pokuty 544 29 008  29 008 

účetní opravné položky k zásobám 9 160 200  9 160 200 

účetní opravná položka k pohledávkám 124 359  124 359 

součty  2 118 250 9 313 567 

celkový základ   7 195 317 

sazba daně 19 %   19 % 

odložená daňová pohledávka   1 367 110  

    

zaúčtování  481/592    -368 356 
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Odložená daň (pohledávka) vyčíslená mateřskou společností v individuální závěrce činila 
k 31.12.2020 1 367 tis. Kč (k 31. 12. 2019 999 tis. Kč). 

Odložená daň plynoucí z konsolidačních úprav k 31. 12. 2020 činí nula Kč (k 31.12.2019 činila 
8 tis. Kč - z hodnoty nespotřebovaných zásob při vnitropodnikových obchodech). 

Celková odložená daňová pohledávka konsolidačního celku k 31.12.2020 činí 1 367 tis. Kč, 

k 31. 12. 2019 činila 1 007 tis. Kč. 
 

3.16. Položky neuvedené v rozvaze 

Skupina neměla k 31. 12. 2020 významný 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): 

 2020 2019 

 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních a 

správních orgánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové řídících, 
kontrolních a 

správních orgánů 

Průměrný počet zaměstnanců 77 4 75 4 

Mzdy 34 896  32 329  

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 12 024  11 225  

Ostatní 782  934  

Osobní náklady celkem 47 702  44 488  

 

Odměny členům řídících, kontrolních či správních orgánů konsolidující účetní jednotky 
z důvodu jejich funkce (v tis. Kč): 

 2020 2019 

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. 

 

3.18. Informace o transakcích se spřízněnými stranami  

Veškeré významné transakce mezi mateřskou a dceřinou společností byly v konsolidované 
závěrce vyloučeny.  
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3.19. Významné položky z výkazu zisku a ztráty 

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

                          2020                      2019 
     

Tržby za vlastní výrobky  13 405  16 320 

Tržby z prodeje služeb  10 716  8 983 

Tržby za zboží  222 148  196 802 

Výnosy celkem  246 269  222 105 

 

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, inventarizační přebytky a dotace (dotace covid ve výši 1.716 tis. Kč). 

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 2020 2019 

povinný audit roční účetní 
závěrky a konsolidované 
závěrky 180 170 

Celkem 180 170 

3.20. Výdaje na výzkum a vývoj 

Na vývoj bylo v roce 2020 vynaloženo 1 675 tis. Kč – jedná se o vývoj nových produktů 

pořizovaný od externích subjektů. 
 

4. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni 

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

v České republice 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.  
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V roce 2021 mateřská společnost přijala nové revolvingové úvěry od České spořitelny 
v celkové výši 1 mil. EUR a 46 mil. Kč, současně došlo k ukončení čerpání revolvingových 
úvěrů od UniCredit bank bank ve výši 48 mil. Kč.

V lednu 2021 zápisem do obchodního rejstříku vznikla nová dceřiná společnost FIXED.zone 
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 mateřské společnosti 
vstoupit v letošním roce na burzu START Pražské burzy a získat tak do skupiny nové zdroje, 
které by pomohly financovat rozvoj, nové vnitřní systémy, export a vývoj nových produktů, na 
kterém chce skupina do budoucna stavět.
Samozřejmě nás čeká s tímto spojená transformace na akciovou společnost.
Termín úpisu akcií odhadujeme na přelom října a listopadu 2021.

Sestaveno dne: 30. 6. 2021

Jméno a podpis 

statutárního orgánu společnosti:



Pøíloha 1 - KONSOLIDOVANÝ PØEHLED O PENÌ�NÍCH TOCÍCH RECALL s.r.o.

260 36 363

za období konèící k Kubatova 1240/6

Èeské Budìjovice

(v celých tisících Kè) 370 04

Bì�né Minulé

úèetní období úèetní období

Pen �ní!toky!z!provozní!"innosti

Z. 5 486 -373 

A. 1. 7 237 5 660

A. 1. 1. 3501 2 496

A. 1. 2. 2292 2 026

A. 1. 3. -65 -961 

A. 1. 4. 61 61

A. 1. 5. -440 -267 

A. 1. 6. 1866 2 257

A. 1. 7.

A. 1. 8. 22 48

A * 12 723 5 287

A. 2. -10 852 2 724
A. 2. 1. -3909 -11 093 

A. 2. 2. -11281 5 163

A. 2. 3. 4105 -4 661 

A. 2. 4. -1080 10 146

A. 2. 5. 1313 3 169

A ** 1 871 8 011

A. 3. 1. -1866 -2 257 

A. 4. 1. -1822 -3 646 

A *** -1 817 2 108

Pen �ní!toky!z!investi"ní!"innosti

B. 1. 1. -4042 -12 010 

B. 2. 1. 447 267

B. 3. 1.

B. 4. 1.

B. 5. 1. 0

B *** -3 595 -11 743 

Pen �ní!toky!z!finan"ní!"innosti

C. 1. 3723 21 899

C. 2. 1. 0

C. 2. 2. -663 -5 003 

C. 2. 3. 0

C *** 3 060 16 896

F. -2 352 7 261

P. 8 226 965

R. 5 874 8 226

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:

dne:

Mgr. Radek Douda

0

Èisté zvý�ení, resp. sní�ení penì�ních prostøedkù

Stav penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù na zaèátku úèetního období

Stav penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù na konci úèetního období

00.01.1900

30. 6. 2021

Èistý penì�ní tok vztahující se k finanèní èinnosti

Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv

Pøíjmy z prodeje stálých aktiv

Poskytnuté pùjèky a úvìry

Pøijaté úroky

Pøijaté podíly na zisku

Èistý penì�ní tok vztahující se k investièní èinnosti

Zmìna stavu dlouhodobých závazkù a dlouhodobých, pøíp. krátkodobých, úvìrù 

Dopady zmìn základního kapitálu na penì�ní prostøedky

Vyplacené podíly na zisku

Dopad ostatních zmìn vlastního kapitálu na penì�ní prostøedky

Èistý penì�ní tok z provozní èinnosti

Podíl na výsledku hospodaøení v ekvivalenci

Èistý penì�ní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu, placenými úroky a 
mimoøádnými polo�kami

Zmìna stavu nepenì�ních slo�ek pracovního kapitálu

Zmìna stavu zásob

Zmìna stavu obchodních pohledávek 

Zmìna stavu ostatnich pohledávek a pøechodných úètù aktiv

Zmìna stavu obchodních závazkù 

Zmìna stavu ostatních závazkù a pøechodných úètù pasiv

Èistý penì�ní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, placenými úroky a mimoøádnými polo�kami

Vylacené úroky s výjimkou úrokù zahrnovaných do ocenìní dlouhodobého majetku

Zaplacená daò z pøíjmù

Úpravy o ostatní nepenì�ní operace

Úrokové náklady a výnosy

31.12.2020

Výsledek hospodaøení za bì�nou èinnost bez zdanìní (+/-)

Úpravy o nepenì�ní operace

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

Zmìna stavu opravných polo�ek

Zmìna stavu rezerv

Zúètování konsolidaèního rozdílu

(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv



Příloha 2 - KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU RECALL s.r.o.
260 36 363

ke dni Kubatova 1240/6
31.12.2020 České Budějovice
(v celých tisících Kč) 370 04

Stav Stav

k 31.12.2019 k 31.12.2020

0 0

200 200

0 0

74 4 248 0 4 322

0 0

0 0

0 0

0 0

32 32

0 0

20 071 -579 19 492

0 0

-579 4 013 579 4 013

0 0

19 798 8 261 0 28 059

Ostatní kapitálové fondy - v částce 4 225 tis. Kč příplatky mimo základní kapitál, 23 tis. Kč rozdíly z přepočtu účetní závěrky RECALL SK s.r.o. z EUR na CzK

Sestaveno Jméno a podpis statutárního orgánu:

dne:

30. 6. 2021 Mgr. Radek Douda

0

Vlastní kapitál celkem

00.01.1900

Ostatní rezervní fondy

Statutární a ostatní fondy

Výsledek hospodaření minulých let 

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací

Zvýšení (+) Snížení (-)

Počet akcií

Základní kapitál

Ážio

Ostatní kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

Rozdíly z přeměn obchodních korporací
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