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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Tato zpráva je určena pro společníky  

VELKÁ PECKA s. r. o. 
Společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 344.878,00 Kč 

Sídlo společnosti: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČ: 030 24 130 

Výrok auditora 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti VELKÁ PECKA s. r. o. („Společnost“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů s bilanční sumou 979 748 tis. Kč a ziskem                       
ve výši 38 136 tis. Kč. Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 30.04.2020, výkazu zisku a ztráty, 
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30.04.2020,               
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další 
vysvětlující informace.  

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti 
k 30.04.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 
30.04.2020 v souladu s českými účetními předpisy. 

Základ pro výrok 
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 
(KAČR) 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 účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým 
kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti 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. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě  
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční 
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní  
jednotce získanými během ověřování 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. 
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Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, 

jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s 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 jednatele (dále jen „statutární orgán Společnosti“) Společnosti za účetní závěrku 
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení 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 účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem 
nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se 
jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s 
výjimkou případů, kdy statutární orgán Společnosti plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že 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 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 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 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, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a 
informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.  
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• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
statutárním orgánem Společnosti a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně 
zpochybnit schopnost Společnosti 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 účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě 
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události 
nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.  

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

Naší povinností je informovat statutární orgán Společnosti 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. 

Grant Thornton Audit s.r.o. 
Auditorská společnost 
Praha 1, Jindřišská 16 

Evidenční číslo oprávnění 085 
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1. Úvod 

Jednatel společnosti v souladu s požadavky §21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví předkládá tuto 

výroční zprávu společnosti Velká Pecka s.r.o. (dále jen Společnost) za účetní období  

1. 5. 2019 – 30. 4. 2020. 

 

2. Základní údaje o Společnosti 

 

Obchodní jméno:   VELKÁ PECKA s.r.o. 

Sídlo:     Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 

Identifikační číslo:  03024130 

Daňové identifikační číslo: CZ03024130 

Datum vzniku a zápisu:  21. května 2014 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Spisová značka:   C 226550 vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

  

3. Období od 1. 5. 2019 – 30. 4. 2020  

V období 2019 dosáhla společnost meziročního nárůstu tržeb za prodané zboží o 68 % a kladného 

hospodářského výsledku ve výši 1 % z tržeb. Toto období lze charakterizovat třemi významnými 

událostmi, ke kterým v průběhu došlo: 

• První zahraniční expanzí Společnosti bylo zahájení provozu maďarské dceřiné společnosti KIFLI. 

Během 6 měsíců se dle plánu podařilo vybudovat strukturu společnosti včetně skladu a logistiky, 

v listopadu 2019 byly doručeny první objednávky zákazníkům. Během následujících 6 měsíců 

provozu, tzn. do konce dubna 2020, bylo doručeno 75 000 objednávek.  

• Koronavirová epidemie COVID-19, která se rozšířila po celém světě včetně území České republiky, 

způsobila značný odliv zákazníků od nákupů v kamenných obchodech z důvodu obavy a zvýšeného 

rizika nákazy. Aktuální situace přiměla k online nakupování potravin i tu část veřejnosti, která 

doposud tuto zkušenost neměla. Pro Společnost to znamenalo enormní zátěž na provoz a systémy 

včetně webu, ale zároveň příležitost k dalšímu rozvoji. V rekordně krátkém čase byly spuštěny tři 

nové služby – Rohlík Bistro pro doručování šokově zachlazených jídel ve spolupráci s vyhlášenými 

restauracemi, Suchý Rohlík pro dovoz trvanlivých potravin po celé České republice a Turbo Rohlík 

pro menší nákupy s doručením již do 90 min ve vybraných lokalitách. Po skončení nouzového stavu 

se služba Rohlík Bistro díky velké oblibě u zákazníků stala součástí stálé nabídky na Rohlik.cz. 

Ostatní dvě služby (Suchý Rohlík a Turbo Rohlík) posloužily obyvatelům ČR v nejkritičtějším období 

s dostupností potravin z bezpečí domova a zároveň Společnosti pro zmapování nákupního chování 

zákazníků napříč regiony. Společnost se tak bude dále zaměřovat na expanzi do dalších regionů ČR 
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ve své plné nabídce trvanlivého i čerstvého sortimentu již s konkrétní znalostí potřeb a očekávání 

zákazníků. 

• Akvizice společnosti My Food Wholesales s.r.o. byla úspěšně dokončena v dubnu 2020. Akvizice 

části skupiny Sklizeno – společnosti My Food Wholesales s.r.o., které se stala stoprocentní dceřinou 

společností Velká pecka s.r.o. Společnost tím získává službu Freshbedýnky, vlastní výrobu, catering, 

gastro a velkoobchod, který představuje zkrácení distribučního kanálu k farmářům. Právě 

spolupráce s farmáři a lokálními výrobci je jedním z klíčových pilířů služby Rohlik.cz od samotného 

vzniku. Umožňuje doručit zákazníkům kvalitní a čerstvý sortiment v rekordně krátkém čase (do 

šesti hodin z pole u zákazníka na stole) a také podporuje rozvoj českého venkova – zajišťuje 

farmářům pravidelný odbyt a podporuje jejich rozvoj. 

Další novinky od května 2020: 

Ve Společnosti nám záleží na životním prostředí a v rámci našeho podnikání máme několik iniciativ, 

které nám pomáhají chovat se k němu šetrně: 

*V samostatné sekci v našem online supermarketu Zachraň jídlo nabízíme zákazníkům nákup potravin 

s blízkou expirací za výrazně nižší ceny. Zákazníci tak mají možnost pomoci minimalizovat plýtvání 

potravinami a s oblibou v této sekci svůj nákup dokončují. V Rohlíku vyhazujeme 4x méně jídla než 

běžné řetězce.  

*Díky symbolu zeleného lístečku u volných časových slotů se může zákazník přidat se svým nákupem 

„k sousedovi“, čímž se rozumí adresa, ze které si objednal jiný zákazník v blízkém okolí. Podpoří tak 

efektivnější a šetrnější rozvážku.  

*Rohlíkovská flotila čítá přes tři sta aut a celá jezdí na CNG pohon. Jedno auto rozveze průměrně 11 

nákupů najednou. Zároveň Společnost testuje 4 elektroauta, přičemž každé z nich dokáže odvést stejný 

počet nákupů při jedné cestě a přitom má nulové emise.  

*V rámci společenské odpovědnosti symbolicky na Mezinárodní den životního prostředí 5. června 2019 

uvedla Společnost na trh svoji novou službu Otoč obal. Jedná se o ekologický prodej mléčných a 

trvanlivých potravin, vybraného drogistického zboží a potravy pro domácí mazlíčky ve vratných 

obalech. 

*Společnost se stále snaží snižovat počet papírových tašek. Každá Rohlík taška má navíc certifikát, 

který zaručuje, že při její výrobě nedošlo k drancování lesů.  

 

V Rohlíku milujeme dobré jídlo a děláme všechno pro to, abychom  

na stůl české veřejnosti dostali to nejlepší, co se v Česku vyrobí. Spojili jsme síly s oblíbenými výrobci a 

dodavateli a Společnost od dubna 2020 nabízí zákazníkům opravdu nekompromisní značku vlastních 

potravin Rohlik.cz Bez kompromisu. Zahrnuje 74 produktů napříč kategoriemi – od mléčných výrobků, 

přes uzeniny, šokově zchlazená jídla z vyhlášených restaurací, tak i trvanlivý sortiment.  Dále má 

Společnost záměr vlastní řadu doplňovat tak, aby měla několik výrobků v každé produktové kategorii. 
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• V srpnu 2019 Společnost představila novou propozici dětského klubu Rohlíček, který v tu dobu 

existoval již třetím rokem. Cílem klubu pro rodiny s dětmi je maximální úspora času pro rodinné 

aktivity a hlavními taháky pro členy je sleva 2 % ve formě cashbacku, případně 5 % při použití 

platební metody Twisto, doprava zdarma a sbírání bodů na nejrůznější zážitky s dětmi jakou jsou 

vstupy do aquaparků, zvířecích farem, apod. 

• Společnost rozšířila samoobslužné boxy Rohlík Pointy pro doručení nákupu pro veřejnost. Po 

deseti měsících existence neveřejných Rohlík Pointů Společnost v září 2019 zprovoznila první 

Rohlík Pointy v obchodních centrech Westfield Chodov a Centrum Černý Most pro veřejnost. 

Výhodou využití takového doručovacího místa je možnost nákupu již od 100 CZK a doručení do 2 

hodin. 

 

4. Předpokládaný vývoj Společnosti 

V období od 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021 Společnost plánuje zvýšení skladových kapacit: 1/ otevřením 

druhého skladu v Praze v oblasti Horních Počernic na podzim roku 2020, který bude obsluhovat pravý 

břeh řeky Vltavy doručovací oblasti Praha plus další nové regiony, 2/ na podzim 2020 otevře nový sklad 

v Brně s dvojnásobnou kapacitou. 

V červnu 2020 Společnost vstoupila na bulharský trh akvizicí minoritního podílu společnosti 

Convenience AD v bulharské Sofii. Společnost eBag je jedničkou bulharského trhu v online prodeji 

potravin. Je lídrem trhu s velmi dobrou reputací. Bulharsko se tak stane druhou zemí zahraniční 

expanze.  

Do konce roku 2020 pak plánuje Společnost ještě jeden milník v zahraniční expanzi, prostřednictvím 

nově založené společnosti Gurkerl.at vstup na rakouský trh se skladem ve Vídni. A v roce 2021 bude 

expanze Společnosti pokračovat do Německa –služba zákazníkům tam bude poskytována pod značkou 

Knuspr.de.  

Rohlik.cz chce být i nadále jednoznačně pro-zákaznicky orientovanou společností s nejvyšší úrovní 

zákaznické péče. V červnu 2020 je naplánované představení nové propozice služby Premium s cílem 

zvýšení zákaznické báze loajálních pravidelně nakupujících zákazníků. Nové Premium nabídne celou 

řadu výhod, slevu na vlastní značku Bez kompromisu a exkluzivní sortiment pro Premium zákazníky. 

5. 5. Ekologie 

Společnosti není znám negativní dopad svého podnikání na životní prostředí.  

 

6. Výzkum a vývoj 

Společnost neprovádí výzkum a vývoj, jak je definovaný v §34 a následujících zákona č. 586/1992 Sb. 

 

7. Organizační složka v zahraničí 

Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 

 



 
Výroční zpráva za účetní období 1.5.2019 – 30.4.2020 

Velká Pecka s.r.o. 

8. Události po datu účetní závěrky 

Významné události po datu účetní závěrky jsou uvedeny v bodě Následné události přílohy k účetní 

závěrce za období 1.4.2019 - 30.4.2020. 

 

9. Nabytí vlastních akcií nebo podílů 

V účetním období nedošlo k nabytí vlastních podílů. 

 

10. Aktivity v pracovněprávních vztazích 

Společnost Velká pecka s.r.o. se v oblasti pracovněprávních vztahů řídí platnými zákonnými předpisy. 
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1. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OSOBAMI OVLÁDAJÍCÍMI A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI 

OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OSOBOU 

 

VELKÁ PECKA s.r.o. (dále jen „Společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 

21. května 2014 a sídlí na adrese Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, 

identifikační číslo 030 24 130. Hlavním předmětem její činnosti je provozování online supermarketu.  

Jednatelem společnosti k 30. dubnu 2020 byl Tomáš Čupr. 

Tomáš Čupr, jednatel společnosti je zároveň jediným akcionářem a statutárním ředitelem společnosti 

Rohlik.cz investment, a.s., majoritním společníkem Společnosti. 

2. ZJEDNODUŠENÁ STRUKTURA VZTAHŮ MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI 

STEJNOU OSOBOU  

 

 

 

Tomáš Čupr dále vykonává funkce i ve společnostech vně výše uvedené skupiny, zejména je 
statutárním ředitelem předsedou správní rady a jediným akcionářem společnosti Bizthusiasm, a.s., 
statutárním ředitelem a předsedou správní rady společností Rohlik.cz Finance a.s. a Grocery Revolution 
Group, a.s., jednatelem a jediným společníkem společnosti Čutora s.r.o.,., EnCorv GP s.r.o., ENERN RE 
Development s.r.o. a členem představenstva Asociace pro elektronickou komerci, z.s. Přes 100% podíl 
v Bizthusiasm, a.s. ovládá společnost one man show a.s. a společnost YCG&Co. s.r.o.  
 

3. ÚLOHA OVLÁDANÉ SPOLEČNOSTI 

Úlohou Společnosti je provozovat eshop www.rohlik.cz s potravinami, drogérii, kancelářskými 

potřebami a dalším sortimentem.   

 

 

http://www.rohlik.cz/
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4. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 

Společník Rohlik.cz investment, a.s. má rozhodující vliv s podílem 70,17 % na základním kapitálu. 

 
5. PŘEHLED JEDNÁNÍ A PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV 

 
Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu 
ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 
10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky a přehled vzájemných 
smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi Společností a osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou: 

 
Společnost uzavřela se společností Čutora s.r.o. smlouvu o poskytování poradenských služeb ze dne 

29. 3. 2016 s plněním 8 741 tis. Kč za uplynulý hospodářský rok. 

Společnost uzavřela se společnosti Rohlik.cz Finance a.s. smlouvu o poskytování právních služeb ze dne 

1. 4. 2019 s plněním 1 360 tis. Kč za uplynulý hospodářský rok. 

Společnost uzavřela se společností Rohlik.cz investment a.s. Smlouvu o zápůjčce ze dne 29.10.2019 ve 

výši 30.000 tis. Kč.  

Společnost uzavřela se společností Rohlik.cz investment a.s. Smlouvu o zápůjčce ze dne 14.1.2020 ve 

výši 30.000 tis. Kč.  

Společnost uzavřela se společností Rohlik.cz investment a.s. Smlouvu o poskytnutí dobrovolného 

příplatku mimo základní kapitál společnosti ze dne 26.3.2020. ve výši 148 307 tis. Kč. 

V souvislostí se Společností je evidováno Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ze strany Rohlík. cz 

investment a.s. ze dne 26.3.2020 ve výši 12 tis. Kč ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a to 

v souladu s Notářským zápisem ze dne 26.3.2020. 

Společnost uzavřela se společností M&P Investiční s.ro. Dohodu o prominutí dluhu ze dne 25.11.2019 

– dluh vzniklý z titulu sankčních úroků. 

Společnost uzavřela se společností Kifli.hu Shop Ltd. Smlouvu o půjčce ze dne 29.7.2019 ve výši 30.000 

tis. Kč. 

Společnost uzavřela se společností Kifli.hu Shop Ltd. Smlouvu o půjčce ze dne 1.11.2019 ve výši 90.000 

tis. Kč. 

Společnost nabyla postoupením od jiného společníka pohledávku za společností MY FOOD 

WHOLESALES s.r.o. ve výši 88 000 tis. Kč. 

Společnost uzavřela dne 17.4.2020 Rámcovou akviziční smlouvu jejíž vedlejším účastníkem je 

společnost MY FOOD WHOLESALES s.r.o.  

Společnost uzavřela se společností MY FOOD WHOLESALES s.r.o. Smlouvu o poskytnutí dobrovolného 

příplatku mimo základní kapitál společnosti ze dne 24.4.2020. ve výši 87 714 tis. Kč. 

Společnost v rámci běžného obchodního styku nakoupila od společnosti MY FOOD WHOLESALES s.r.o. 

zboží ve výši 147.291 tis. Kč za uplynulý hospodářský rok. 

 

 



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 1.5.2019 – 30.4.2020 

Velká Pecka s.r.o. 

 

6. POSOUZENÍ, zda vznikla Společnosti újma, a posouzení jejího vyrovnání 

Společnosti nevznikla z důsledku jednání a smluv uvedených shora v bodech 5. a 6. této zprávy o 

vztazích žádná újma. Ceny použité v transakcích mezi propojenými osobami odpovídají cenám, které 

by byly sjednány mezi nezávislými subjekty za stejných či obdobných podmínek.  

 
7. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD ze vztahů mezi ovládající osobou a Společností a mezi 

Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

 Začlenění Společnosti do podnikatelského uskupení, jehož struktura je uvedena výše v této zprávě o 

vztazích, nepřináší Společnosti žádné významné výhody ani nevýhody.  

 
Jednatel Společnosti prohlašuje, že vypracoval tuto zprávu o vztazích na základě jemu dostupných 

informací o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společnosti a dalšími osobami 

ovládanými ovládajícími osobami dle §82 a násl. Zákona o obchodních korporacích pro účetní období 

od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020.  

 

 



 



 

ROZVAHA 

Běžné Minulé 
účetní období k 30. 4. 2020 úč. období k 30.4.2019

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 1 090 296 -110 548 979 748 264 554
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 497 278 -110 170 387 108 75 459

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 110 186 -57 859 52 327 26 567
B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 106 764 -56 716 50 048 26 018
1. Software 106 764 -56 716 50 048 26 018
2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0

3. Goodwill 1 143 -1 143 0 89
4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 279 0 2 279 460

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 279 0 2 279 460

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 187 406 -52 311 135 095 48 650
B. II. 1. Pozemky a stavby 88 -13 75 78

1. Pozemky 0 0 0 0
2. Stavby 88 -13 75 78

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 137 102 -52 298 84 804 46 774
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0
2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 50 216 0 50 216 1 798

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 1 798
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 50 216 0 50 216 0

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 199 686 0 199 686 242
B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 87 956 0 87 956 242

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 99 033 0 99 033 0
3. Podíly - podstatný vliv 12 697 0 12 697 0
4. Zápůjčky a úvěry - podstatní vliv 0 0 0 0
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0
6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 0 0 0 0
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0
2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 573 591 -378 573 213 175 764

C. I. Zásoby 228 487 0 228 487 64 137
C. I. 1. Materiál 10 212 0 10 212 2 743

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0
3. Výrobky a zboží 218 275 0 218 275 61 394

1. Výrobky 0 0 0 0
2. Zboží 218 275 0 218 275 61 394

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0
5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0

C. II. Pohledávky 199 786 -378 199 408 48 914
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 10 461 0 10 461 7 235

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0
5. Pohledávky ostatní 10 461 0 10 461 7 235

5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 10 461  10 461 7 235
5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0
5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2020

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.



 

ROZVAHA 

Běžné Minulé 
účetní období k 30. 4. 2020 úč. období k 30.4.2019

Brutto Korekce Netto Netto

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2020

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 189 325 -378 188 947 41 679
1. Pohledávky z obchodních vztahů 62 888 -378 62 510 14 670
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 88 000 0 88 000 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4. Pohledávky - ostatní 38 437 0 38 437 27 009

4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 1 785
4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0
4.3. Stát - daňové pohledávky 8 745 0 8 745 5 432
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 9 790 0 9 790 2 726
4.5. Dohadné účty aktivní 17 024 0 17 024 16 156
4.6. Jiné pohledávky 2 878 0 2 878 910

C. III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0
2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

C. IV. Peněžní prostředky 145 318 0 145 318 62 713
1. Peněžní prostředky v pokladně 1 437 1 437 771
2. Peněžní prostředky na účtech 143 881 143 881 61 942

D. Časové rozlišení aktiv 19 427 0 19 427 13 331
D. 1. Náklady příštích období 19 427 19 427 13 331

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0
3. Příjmy příštích období 0 0

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.



 

ROZVAHA 

Stav v běžném Stav v minulém
účetní období k 30. 4. 2020 úč. období k 30.4.2019

PASIVA CELKEM 979 748 264 554
A. VLASTNÍ KAPITÁL 265 614 -10 522 

A. I. Základní kapitál 345 323
A. I. 1. Základní kapitál 345 323

2. Vlastní podíly (-) 0 0
3. Změny základního kapitálu 0 0

A. II. Ážio a kapitálové fondy 498 123 260 145
A. II. 1. Ážio 0 0

2. Kapitálové fondy 498 123 260 145
1. Ostatní kapitálové fondy 498 123 260 145
2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 0 0

3.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporací (+/-) 0 0

4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0 0
5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0 0

A. III. Fondy ze zisku 0 0
A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 0 0

2. Statutární a ostatní fondy 0 0

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -270 990 -271 098 
IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) -270 990 -271 098 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 38 136 108

A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 0 0

B. + C. CIZÍ ZDROJE 700 930 272 216

B. Rezervy 10 702 3 448
B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0

2. Rezerva na daň z příjmů 0 0
3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0
4. Ostatní rezervy 10 702 3 448

C. Závazky 690 228 268 768
C. I. Dlouhodobé závazky 17 500 0

1. Vydané dluhopisy 0 0
1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0
2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 17 500 0
3. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0
4. Závazky z obchodních vztahů 0 0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
7. Závazky - podstatný vliv 0 0
8. Odložený daňový závazek 0 0
9. Závazky - ostatní 0 0

1. Závazky ke společníkům 0 0
2. Dohadné účty pasivní 0 0
3. Jiné závazky 0 0

C. II. Krátkodobé závazky 672 728 268 768
1. Vydané dluhopisy 0 0

1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0
2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 0
3. Krátkodobé přijaté zálohy 802 908
4. Závazky z obchodních vztahů 523 206 229 873
5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
7. Závazky - podstatný vliv 0 0
8. Závazky - ostatní 148 720 37 987

1. Závazky ke společníkům 0 11
2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0
3. Závazky k zaměstnancům 17 267 8 121
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 9 376 4 738
5. Stát - daňové závazky a dotace 3 920 1 616
6. Dohadné účty pasivní 114 634 23 016
7. Jiné závazky 3 523 485

D. Časové rozlišení pasiv 13 204 2 860
D. 1. Výdaje příštích období 0 40

2. Výnosy příštích období 13 204 2 820

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2020

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.



 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období

(1.5.2019 - 30. 4. 2020) 1.5.2018 - 30. 4. 2019)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 172 379 77 631

II. Tržby za prodej zboží 4 005 351 2 399 080

A. Výkonová spotřeba 3 791 000 2 306 235
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 758 651 1 685 506
A.2. Spotřeba materiálu a energie 106 281 71 244
A.3. Služby 926 068 549 485

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 0 0

C. Aktivace (-) 0 0

D. Osobní náklady 256 769 142 667
D.1. Mzdové náklady 195 046 107 902
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 61 723 34 765
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 60 124 34 577
D.2.2. Ostatní náklady 1 599 188

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 50 710 27 464
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 50 571 27 461
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 50 571 27 461
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 0 0
E.2. Úpravy hodnot zásob 0 3
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 139

III. Ostatní provozní výnosy 32 004 45 301
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 25 2
III.2. Tržby z prodaného materiálu 715 323
III.3. Jiné provozní výnosy 31 264 44 976

F. Ostatní provozní náklady 47 504 26 175
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 16 0
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0
F.3. Daně a poplatky 72 260
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 7 254 1 549
F.5. Jiné provozní náklady 40 162 24 366

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 63 751 19 471

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 0 0
IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
IV.2. Ostatní výnosy z podílů 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 1 330 962
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 1 330 962
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 168 4 857
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 2 168 4 857
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0

VII. Ostatní finanční výnosy 1 313 130

K. Ostatní finanční náklady 26 090 15 598

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -25 615 -19 363 

** Výsledek hospodaření před zdanením (+/-) 38 136 108

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2020

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.



 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období

(1.5.2019 - 30. 4. 2020) 1.5.2018 - 30. 4. 2019)

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2020

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

L. Daň z příjmu 0 0
L.1. Daň z příjmu splatná 0 0
L.2. Daň z příjmu odložená  (+/-) 0 0

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 38 136 108

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) 38 136 108

* Čistý obrat za účetní období 4 212 377 2 523 104

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.



 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období

(1.5.2019 - 30. 4. 2020) 1.5.2018 - 30. 4. 2019)

Z. 38 136 108

A. 1. 58 794 32 908
A. 1. 1. 50 571 27 461
A. 1. 2. 139 3
A. 1. 3. 7 254 1 550
A. 1. 4. 0
A. 1. 5. -8 -1 
A. 1. 6. 838 3 895

A. 1. 7. 0

A * 96 930 33 016

A. 2. 179 451 -28 628 
A. 2. 1. -164 111 -20 507 
A. 2. 2. -48 218 -3 100 
A. 2. 3. -22 535 -19 541 
A. 2. 4. 293 333 76 578
A. 2. 5. 120 982 -62 058 

A ** 276 381 4 388

A. 3. 1. -2 168 -4 857 
A. 4. 1. 0

A *** 274 213 -469 

0
B. 1. 1. -362 238 -60 638 
B. 2. 1. 25 2
B. 3. 1. 1 785 13 389
B. 4. 1. 1 330 962
B. 5. 1. 0 0

B *** -359 098 -46 285 

C. 1. 17 489 -371 

C. 2. 1. 13 0
C. 2. 2. 0 0
C. 2. 3. 149 988 50 000

C *** 167 490 49 629

F. 82 605 2 875

P. 62 713 59 838

R. 145 318 62 713

Změna stavu obchodních závazků 
Změna stavu ostatních závazků a přechodných účtů pasiv

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Příjmy z prodeje stálých aktiv

Přijaté úroky

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku
Zaplacená daň z příjmů

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými 
položkami

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z provozní činnosti

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)

Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv a pohledávek

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv

Změna stavu zásob
Změna stavu obchodních pohledávek 

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky
Vyplacené podíly na zisku

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, 
placenými úroky a mimořádnými položkami

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu opravných položek

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy)

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč
VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2020

Změna stavu rezerv

(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv
Kurzové rozdíly 

Úrokové náklady a výnosy

Poskytnuté půjčky a úvěry

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých úvěrů 

Přijaté podíly na zisku

Výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.
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Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích 

 

 

1. POPIS SPOLEČNOSTI 

VELKÁ PECKA s.r.o. (dále jen „společnost”) je společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 
21. května 2014 a sídlí na adrese Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, 
identifikační číslo 030 24 130. Hlavním předmětem její činnosti je provozování online supermarketu.  

V průběhu hospodářského roku byly provedeny změny v obchodním rejstříku - došlo ke změnám podílů 
některých společníků – viz. bod 10 – Vlastní kapitál. 

Jednatelem společnosti k 30. dubnu 2020 byl Tomáš Čupr. 
 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu 
ve znění platném pro rok 2019 a 2020.  

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za období 2020 jsou 
následující:  

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 
a náklady s pořízením související. 

Goodwill vznikl jako rozdíl mezi oceněním aktiv nabytých převodem za úplatu a souhrnem jejich 
individuálního přecenění. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 5 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby 
životnosti příslušného majetku. 

Odpisy 
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet měsíců 

Software 18 – 60 

Goodwill 180 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku – trvalé“ 

Náklady na technické zhodnocení software nabyté od jiných osob jsou aktivovány, zvyšují jeho 
pořizovací cenu a prodlužují zbytkovou dobu odepisování. Náklady na údržbu software se účtují přímo 
do nákladů. 
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b) Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady 
na dopravu a další náklady s pořízením související.  

Dlouhodobý hmotný majetek nad 3 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. 
Opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Odpisování 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného 
majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: 

 Počet let  

Stavby 30 

Mobilní telefony, tablety, notebooky, 
čtečky 2 - 3 

Paletové vozíky 3 

Chladicí boxy, lednice, regály 5 nebo 10 

Soubory regálů, chladících zařízení 3 nebo 5 

Dopravní prostředky 5 

Inventář  2 - 3 

 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku – trvalé“ 

 

c) Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména zápůjčky a úvěry s dobou splatnosti delší než jeden rok, a 
majetkové účasti (podíly) s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. 

Podíly se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením 
související, např. poplatky a provize.  

K rozvahovému dni se jednotlivé složky dlouhodobého finančního majetku přeceňují níže uvedeným 
způsobem: 

− Majetkové účasti představující účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem se 
oceňují pořizovací cenou. 

Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci 
rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako 
opravná položka. 
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d) Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Pohledávky 
uhrazené zákazníky do rozvahového dne, připsané na bankovní účet společnosti začátkem 
následujícího účetního období jsou vykázány k rozvahovému dni jako pohledávky. 

e) Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody "first-in, first-out" (FIFO - 
první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Pořizovací 
cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (zejména 
náklady na přepravu a kompletaci, dodavatelské bonusy apod.). 
Případná opravná položka ke zboží vyjadřuje hodnotu ke dni závěrky neprodejných zásob, které byly 
vyřazeny až v následujícím účetním období. 
 
f) Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí 
opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.  

g) Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. 
Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžitými vklady nad hodnotu základního kapitálu. 

h) Cizí zdroje 

Společnost vytváří 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. 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se 
vykazovaly závazky ze spotřebitelského úvěru (do období 2019). 

i) Leasing 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě 
finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí 
a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. 

j) Devizové operace 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich 
vzniku a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným k 30. 4. vyhlášeným 
Českou národní bankou. 

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních 
nákladů běžného roku. 
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k) Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají 
vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a 
nákladů za sledované období. Vedení společnosti 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. 

l) Účtování výnosů a nákladů  

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

Technická zhodnocení pronajatého majetku bez souhlasu s odepisováním od pronajímatele, jsou 
časově rozlišená po dobu nájemní smlouvy. 

Výnosy představují zejména tržby z prodeje zboží a tržby za dopravu. 

Náklady představují zejména náklady na prodané zboží, náklady na skladování a náklady na distribuci 
zboží k zákazníkům. 

 

m) 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 pohledávka 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. 

n) Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 
v 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 účetní závěrky došlo k významným událostem 
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 
v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření 
v souvislosti s bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato 
opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci Společnosti a 
související ocenění majetku a závazků. Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a po 
jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. Vedení 
Společnosti se nicméně na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že 
předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti není ohrožen, a tudíž použití tohoto předpokladu pro 
sestavení účetní závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající 
se tohoto předpokladu. Všechny aktuálně dostupné významné informace týkající se našeho posouzení 
možného dopadu výše uvedených opatření byly uvedeny v příloze v účetní závěrce. 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

  Počáteční zůstatek Přírůstky Snížení Konečný zůstatek 

Software 57 426 49 338 - 106 764 

Goodwill 1 073 - 70 1 143 

Nedokončený nehmotný 
majetek 

460 2 279 -460 2 279 

Celkem 2020 58 959 51 617 -390 110 186 

Celkem 2019 36 527 22 423 0 58 959 

 

OPRÁVKY 

  Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek 
Účetní 

hodnota 

Software -31 408 -25 308 0 -56 716 50 048 

Goodwill -984 -89 -70 -1 143 0 

Nedokončený nehmotný 
majetek 

0 - - 0 2 279 

Celkem 2020 -32 392 -25 397 -70 -57 859 52 327 

Celkem 2019 -18 419 -13 974 -13 974 -32 392 26 567 

 

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 

  Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek 

Stavby 88 - - 88 

Stroje, přístroje a zařízení 54 006 41 948 0 95 954 

Dopravní prostředky 2 172 - -312 1 860 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek  

18 076 21 314 -102 39 288 

Nedokončený hmotný 
majetek, zálohy 

1 798 50 216 -1 798 50 216 

Celkem 2020 76 140 63 262 -2 212 187 406 

Celkem 2019 40 355 36 168 -2 181 74 342 
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OPRÁVKY 

  Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek  Účetní hodnota 

Stavby -10 -3 - -13  75 

Stroje, přístroje a zařízení -17 565 -14954 - -32 519  63 435 

Dopravní prostředky -1 678 -494 312 -1 860  0 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek  

-8 237 -9 784 102 -17 919  21 369 

Celkem 2020 -27 490 -25 235 414 -52 311  84 879 

Celkem 2019 -16 182 -13 493 2 181 -27 490  46 852 

 

5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku (v tis. Kč): 

  01.05.2018 Přírůstky 30.04.2019 Přírůstky Úbytky 30.04.2020 

Podíly – ovládaná  osoba - 242 242 87 714   87 956 

Zápůjčky a úvěry - ovládaná osoba -  0 99 033  99 033 

Podíly – podstatný vliv -   0 12 697   12 697 

Celkem 0 242 242 199 444 0 199 686 

 

Podíly – ovládané osoba k 30.4.2020 (v tis. Kč): 

Název a právní forma společnosti Kifli.hu Shop Kft. MY FOOD WHOLESALES s.r.o. 

Sídlo společnosti Budapest, Nagytétényi út 109 Türkova 2319, Praha 4 

Podíl v % 100% 100% 

Aktiva celkem                                               95 379 132 117 

Vlastní kapitál                                              -64 974 4 390 

Základní kapitál a kapit. fondy                                                    230 1 

Neuhrazená ztráta minulých let                                                     -92 -2 228 

Ztráta běžného roku                                              -65 112 6 617 

zdroj údajů 
neauditovaná účetní závěrka k 

30.04.2020*) 
neauditovaná mezitímní ÚZ k 

30.04.2020 

Účetní období  01.05. - 30.04. 01.01. - 31.12. 

Cena pořízení podílu 242 87 714 

*)údaje v tisících HUP přepočtené kurzem ČNB k 30.4.2020 
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Zápůjčky a úvěry – ovládané osoba k 30.4.2020 (v tis. Kč): 

Název a právní forma společnosti Kifli.hu Shop Kft. Kifli.hu Shop Kft. Celkem 

Sídlo společnosti Budapest, Nagytétényi út 109 Budapest, Nagytétényi út 109   

jistina k 30.04.2020 v tis. CZK 30 000 68 115 98 115 

úroky k 30.04.2020 v tis. CZK 0 918 918 

splatnost 29.07 2026 31.10.2021   

 

Posouzení vedení Společnosti ohledně eventuálního znehodnocení podílů: 

Společnost Kifli.hu Shop Kft byla založena v dubnu 2019 a její provoz byl spuštěn v říjnu 2019 s nutností 
počátečního kapitálu ve formě půjček v celkové částce 128 mil. Kč. Kifli.hu Shop Kft u tržeb vykazuje 
trvalý předpokládaný růst a očekává v následujícím hospodářském roce bod zvratu. Vedení Společnosti 
vyhodnotilo, že není nutné snížení hodnoty k 30.4.2020. Z důvodu dobrého vývoje bylo rozhodnuto o 
kapitalizaci celé částky půjček v následujícím období (viz bod 25.). Kifli.hu Shop Kft je součástí strategie 
expanze do Evropy. 

Společnost MY FOOD WHOLESALES s.r.o. byla založena v dubnu 2019 vyčleněním velkoobchodu, 
výroby a gastro zařízení ze skupiny Sklizeno, akvizice ze strany Společnosti byla dokončena v dubnu 
2020. MY FOOD WHOLESALES s.r.o je vnímaná jako velká příležitost významně posílit v oblasti 
velkoobchodu a B2B businessu. MY FOOD WHOLESALES s.r.o. vykazuje od založení stabilní tržby, 
v následujícím hospodářském roce společnost očekává růst tržeb a kladný ukazatel EBITDA. Vedení 
Společnosti vyhodnotilo, že není nutné snížení hodnoty k 30.4.2020. 
 

Podíly – podstatný vliv k 30.04.2020 (v tis. Kč): 

Název a právní forma společnosti Zdravá lednice s.r.o. 

Sídlo společnosti Türkova 2319, Praha 4 

Podíl v % 40% 

Aktiva celkem  7 333 

Vlastní kapitál  6 300 

Základní kapitál a kapit. fondy  9 220 

Neuhrazená ztráta minulých let  -2 643 

Ztráta běžného roku  -277 

zdroj údajů 
neauditovaná mezitímní ÚZ k 

30.04.2020 

Účetní období  01.01. - 31.12. 

Cena pořízení podílu 12 697 
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Posouzení vedení Společnosti ohledně eventuálního znehodnocení podílu: 

Společnost Zdravá lednice s.r.o. byla založena v srpnu 2016 a Společnost držela podíl ve Zdravé lednici 
s.r.o. ve výši 40 % k 30. dubnu 2020, Společnost zvýšila svůj podíl ve Zdravé lednici s.r.o. na 44,85% 
dne 9.6.2020 (viz bod 25.) Zdravá lednice s.r.o. je výrobce inteligentních lednic, vykazuje velmi rychlé 
tempo růstu tržeb při obratu 10 200 tis. Kč v roce 2019 a zároveň očekává stejné tempo v roce 
následujícím. Vedení Společnosti vyhodnotilo, že není nutné snížení hodnoty k 30.4.2020. 
 
 

6. ZÁSOBY 

Ocenění nepotřebných, zastaralých a poškozených zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím 
účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce.  

 

7. POHLEDÁVKY 

K 30. 4. 2020 a 30. 4. 2019 měla společnost dlouhodobé zálohy ve výši 10 461 tis. Kč a 7 235 tis. Kč 
týkající se kaucí, především pronajímatelům skladových prostor.  

Pohledávky z obchodních vztahů: 

  2020 2019 

vystavené faktury 35 151 10 257 

prodeje e-shop fyzickým osobám*) 25 694 3 697 

ostatní 2 043 916 

celkem 62 888 14 870 

* )viz bod 3d 

K 30. 4. 2020 a k 30. 4. 2019 pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 
505 tis. Kč a 514 tis. Kč 

Společnost neodepsala z důvodu nedobytnosti žádné pohledávky v období 2020. 

Pohledávky za ovládanou osobou tvoří pohledávka ve výši 88.000 tis. Kč za MY FOOD WHOLESALES 
s.r.o. nabytá postoupením. Pohledávka je splatná v dubnu 2021. 

Jiné pohledávky tvoří půjčky poskytnuté třetím osobám (2 085 tis. Kč) a ostatní pohledávky za 
zaměstnanci. 

Dohadné účty aktivní zahrnují především cash back (zpětnou marži) od dodavatelů zboží. 

8. OPRAVNÉ POLOŽKY 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 5 a 6). 
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Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): 

Opravné  
položky k: 

Zůstatek k  
30. 4. 2019 

Tvorba opravné  
položky 

Rozpuštění opravné  
položky 

Zůstatek k 30. 
4. 2020 

zásobám 239 - -239 - 

pohledávkám - 378 - 378 

9. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K 30. 4. 2020 měla společnost následující zůstatky účtů s omezeným disponováním (v tis. Kč): 

Rezervní účty vedené v UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s. ve výši 21 500 tis. Kč slouží 
jako záruky za vydané bankovní garance na nákup zboží od dodavatelů (viz bod 17). 

10. OSTATNÍ AKTIVA 

Náklady příštích období zahrnují především předplacené nájemné skladu nebo kanceláří, stavební 
úpravy skladů, pojistného, reklamních nákladů a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a 
časově přísluší. 

11. VLASTNÍ KAPITÁL 

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč): 

  01.01.2018 Zvýšení Snížení 
Zůstatek 

k 30. 4. 2019 
Zvýšení Snížení 

Zůstatek 
k 30. 4. 2020 

Základní kapitál   *) 323   - 323 22 - 345 

Ostatní kapitálové fondy 210 145 50 000 0 260 145 237 978 - 498 123 

Neuhrazená ztráta 
minulých let 

-169 267 
-101 
831 

- -271 098 108 - -270 990 

Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

-101 831 108 101 831 108 38 136 -108 38 136 

Celkem -60 630 -51 723 101 831 -10 522 276 244 -108 265 614 

 

*) K podílům majoritního společníka Rohlik.cz investment a.s. je zřízeno zástavní právo ve prospěch 
vlastníků dluhopisů a společnosti J & T BANKA, a.s. na základě smlouvy o zřízení zástavního práva 
k podílům ze dne 24.ledna 2019 uzavřené mezi Rohlik.cz investment a.s., se sídlem Pobřežní 394/12, 
Praha 8 a zástavním věřitelem k zajištění řádného a včasného splnění všech zajištěných dluhů 
vznikajících v období od 18.ledna 2019 do 31.ledna 2033 až do úhrnné výše 2.331.000 tis. Kč.  
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Druhy podílů (v kusech) a jejich vývoj: 

  01.01.2018 Zvýšení Snížení 
Zůstatek k 30. 4. 

2019 
Zvýšení Snížení 

Zůstatek 
k 30. 4. 2020 

zvláštní podíly A 122 646   122 646  -28 469 94 177 

základní podíly 190 104   190 104   190 104 

preferenční podíly A 7 206   7 206 14 373  21 579 

preferenční podíly   3 219     3 219 7 330 28 469 39 018 

Celkem 323 175 0 0 323 175 21 703 0 344 878 

 
Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených.  

Společník 

01.05.2019 
změna 
2019/2020 

30.04.2020 

vklad  
podíl na 
zákl.kapitálu   vklad 

podíl na zákl. 
kapitálu 

Rohlik.cz investment a.s. 230 71% 12 242 70% 

Enern Chili s.r.o. 42 13%  42 12% 

MITON Teleport s.r.o. 37 11%  37 11% 

M&P investiční s.r.o. 11 3%  11 3% 

Brno Investment Group s.r.o. 3 1% 10 13 4% 

Celkem 323 100,00% 22 345             100,00% 

 

Ostatní kapitálové fondy se skládají zejména z příplatků společníků mimo základní kapitál.  

V průběhu roku 2020 došlo k navýšení ostatních kapitálových fondů ve výši 237 978 tis. Kč formou 
příplatků mimo základní kapitál od společníků, které byly částečně vyrovnány nabytím pohledávky za 
spřízněnou osobou – viz. bod 7. 

V průběhu roku 2019 společníci navýšili příplatky mimo základní kapitál o 50 000 tis. Kč. Zbývající 
pohledávka z navýšení ostatních kapitálových fondů z příplatků mimo základní kapitál byla k 30. 4. 2019 
ve výši 1.696 tis. Kč, je vykázána v rozvaze jako pohledávka za společníky a byla splatná 30.04.2019. 

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 27.9.2019 bylo schváleno výše uvedené 
převedení zisku a ztráty za rok 2019 na účet neuhrazené ztráty minulých let. 

O zisku roku 2020 nebylo ke dni sestavení účetní závěrky rozhodnuto. 

12. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy Zůstatek k 30. 4. 2019 Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k 30. 04. 2020 

ostatní 3 448 18 521 -   11 267   10 702 
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Ostatní rezervy jsou vytvořeny na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců a na nevyčerpané věrnostní 
kredity zákazníků. 

13. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY – ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM 

Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím představuje závazek z přijatého dlouhodobého úvěru, 
splatného v září roku 2023. Úvěr je zajištěn vlastní blankosměnkou vystavenou ve prospěch banky. 

14. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 30. 4. 2020 a k 30. 4. 2019 měla společnost krátkodobé závazky z obchodního styku po lhůtě 
splatnosti více než 180 dní v částce 403 tis. Kč a 14 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 30. 4. 2020 a k 30. 4. 2019 9 376 tis. a 4 738 tis. Kč závazků pojistného na sociální 
a zdravotní zabezpečení. Závazky jsou splatné v následujícím měsíci. 

Společnost neeviduje žádné závazky za společníky jsou k rozvahovému dni.  

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované náklady na přípravu a rozvoz zboží. 

15. OSTATNÍ PASIVA 

Výnosy příštích období zahrnují především časové rozlišení prémiového členství, které je účtováno 
do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

16. DAŇ Z PŘÍJMŮ 

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):  

    2020 2019 

Položky odložené daně 
Odložená daňová 

pohledávka 
Odložený daňový 

závazek 
Odložená daňová 

pohledávka 
Odložený daňový 

závazek 

Rozdíl mezi účetní a daňovou 
zůstatkovou cenou dlouhodobého 
majetku 

 481  630 

Ostatní přechodné rozdíly:     

OP k zásobám nebo 
pohledávkám 

72 - 45 - 

Rezervy 2 033 - 525 - 

Daňová ztráta z minulých let *) 29 204 - 46 139 - 

Celkem 31 309 481 46 709 630 

Netto 30 828   46 079   

*) ve výpočtu daňových ztát je zahrnuta DPPO za období 2020 v předběžné verzi. 

Z důvodu opatrnosti společnost nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku k 30. 4. 2020 a k 30. 4. 
2019 ve výši 30 828 tis. Kč a 46 079 tis. Kč. 
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17. LEASING 

Najatý majetek formou operativního leasingu nebo krátkodobých pronájmů společností 30. 4. 2020 
(v tis. Kč): 

Popis 
Doba trvání 

smlouvy 
Výše nájemného ve 2020 Výše nájemného ve 2019 

automobily 2-3 49 641 35 594 

VZV 5-6 5 170 2 204 

součet   54 811 37 798 

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3h). 

Z k rozvahovému dni uzavřených smluv na operativní leasing vyplývají měsíční splátky ve výši 2.976 
tis. Kč. 

18. PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ ZÁRUKY – ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE 

Společnost čerpala úvěrový rámec ve výši 25. 000 tis. Kč k poskytnutí platebních záruk dodavatelům a 
dále úvěrový rámec ve výši 1.237 tis. EUR k poskytnutí záruk za nájem. Rámce jsou platné do 30.6.2021 
(rámec ve výši 25 000 tis. Kč) a 19.9. 2920 (rámec ve výši 1.237 tis. EUR) a jsou zajištěny postoupením 
pohledávek z vkladů na rezervních účtech vedených u stejné bankovní instituce. 

Společnost poskytla patronátní prohlášení pronajímatelům skladových prostor dceřiné společnosti 
v Maďarsku a dále poskytla záruku pronajímateli vozového parku dceřiné společnosti v Maďarsku. 

 

19. ZÁVAZKOVÉ VZTAHY S DOBOU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET 

Společnost eviduje pohledávku z poskytnuté půjčky s dobou splatností delší než 5 let – viz bod 5. 
Společnost neeviduje žádné další pohledávky ani závazky s dobou splatností delší než 5 let. 

 

20. VÝNOSY 

Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): 

 2020 2019 

Tržby z prodeje zboží 4 005 351 2 399 080 

Tržby z rozvozu zboží    39 136 26 070 

Tržby z prodeje služeb 133 243 51 561 

Výnosy celkem 4 177 730 2 476 711 

 

Veškeré tržby za zboží Společnost za období 2020 a 2019 realizovala v tuzemsku. 
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21. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):  

 2020 2019 

 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Průměrný počet zaměstnanců 313 1 161 1 

Mzdy 190 144 4 902 107 455 447 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 59 208 916 34 425 152 

Sociální náklady 1 599 - 188 - 

Osobní náklady celkem 250 951 5 818 142 068 599 

 

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 

V roce 2020 a 2019 neobdrželi členové statutárních a řídící pracovníci žádné zápůjčky, přiznané záruky, 
zálohy a jiné výhody.  

Tomáš Čupr, jednatel společnosti je zároveň jediným akcionářem a statutárním ředitelem společnosti 
Rohlik.cz investment, a.s. a zároveň jediným společníkem a jednatelem ve společnosti Čutora s.r.o. 

Náklady za poradenské služby fakturované společnosti od společnosti Čutora s.r.o. za rok 2020 a 2019 
činily 8 741 tis. Kč a 4 228 tis. Kč.  

Pohledávky za společníky byly k 30. 4. 2020 a k 30. 4. 2019 ve výši 0 tis. Kč a 1 785 tis. Kč (viz. bod 
10). 

 

23. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY 

Majoritní společník Společnosti, společnost Rohlik.cz investment a.s., Pobřezní 394/12, Karlín, 186 00 
Praha 8 sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny, ke které Společnost patří. Tato 
účetní závěrka je umístěna na webové stránce https://www.rohlik.cz/dluhopisy. 

 

24. VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 

Položka služby představuje ve 2020 a 2019 především náklady na dopravu, marketing, skladování a IT. 

Odměny statutárnímu auditorovi k 30. 4. 2020 a k 30. 4. 2019 činí 360 tis. Kč a 360 tis. Kč. 

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména tržby ze spropitného od zákazníků a inventarizační přebytky. 
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Ostatní provozní náklady tvoří zejména manka a škody z provozní činnosti, rozdíly zjištěné při 
inventarizaci zboží a opravy naskladnění zboží. 
 

25. POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S NEOMEZENOU DOBOU TRVÁNÍ 

Účetní závěrka k 30. dubnu 2020 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit 
jako podnik s neomezenou dobou trvání. 

Koronavirová epidemie COVID-19, která se rozšířila po celém světě včetně území České republiky, 
způsobila značný odliv zákazníků od nákupů v kamenných obchodech z důvodu obavy a zvýšeného 
rizika nákazy. Aktuální situace přiměla k online nakupování potravin i tu část veřejnosti, která doposud 
tuto zkušenost neměla. Pro Společnost to znamenalo enormní zátěž na provoz a systémy včetně webu, 
ale zároveň příležitost k dalšímu rozvoji. V rekordně krátkém čase byly spuštěny tři nové služby – Rohlík 
Bistro pro doručování šokově zachlazených jídel ve spolupráci s vyhlášenými restauracemi, Suchý 
Rohlík pro dovoz trvanlivých potravin po celé České republice a Turbo Rohlík pro menší nákupy 
s doručením již do 90 min ve vybraných lokalitách. Po skončení nouzového stavu se služba Rohlík 
Bistro díky velké oblibě u zákazníků stala součástí stálé nabídky na Rohlik.cz. Ostatní dvě služby (Suchý 
Rohlík a Turbo Rohlík) posloužili obyvatelům ČR v nejkritičtějším období s dostupností potravin 
z bezpečí domova a zároveň Společnosti pro zmapování nákupního chování zákazníků napříč regiony. 
Společnost se tak bude dále zaměřovat na expanzi do dalších regionů ČR ve své plné nabídce 
trvanlivého i čerstvého sortimentu již s konkrétní znalostí potřeb a očekávání zákazníků. 

 

26. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

Na základě Smlouvy o nákupu akcií nabyla Společnost k datu 14.7.2020 podíl ve výši 3 945 akcií ve 
společnosti Convenience AD se sídlem v Bulharsku. 

Na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 9.6.2020 a převzetí 
vkladové povinnosti se zvýšil podíl Společnosti ve společnosti Zdravá lednice ze 40% na 44,85%. 

Společnost založila dne 22.5.2020 společnost Gurkerl.at GmbH v Rakousku ve které vlastní 100% podíl 
a této dceřiné společnosti poskytla patronátní prohlášení pronajímatelům skladových prostor. 

Společnost koupila dne 2.6.2020 společnost INOS 20-006 GmbH v Německu ve které vlastní 100% 
podíl. Společnost byla dne 2.6.2020 přejmenována na Grosser Kern GmbH.  

Na základě rozhodnutí jediného vlastníka ze dne 10.8.2020 došlo k navýšení vlastního kapitálu 
společnosti Kifli.hu Shop Kft, ve které má Společnost 100% podíl a to kapitalizací poskytnutých půjček 
ve výši 122. 602 tis. Kč a 300 tis. EUR.  
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Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích 

 

 

Na základě Dohody o převzetí závazku společníka Rohlík.cz investment a.s. k poskytnutí příplatku 
mimo základní kapitál společnosti ze dne 10.8.2020 došlo k příplatku do ostatních fondů Společnosti ve 
výši 129.188 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestaveno dne: Podpis statutárního 
orgánu účetní jednotky: 

Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: 

    
    

 

10. 8. 2020 Tomáš Čupr Ivana Jandlová  Jan Rataj 
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