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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

Tato zpráva je určena pro společníka 

VELKÁ PECKA s.r.o. 
Společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 426.988,00 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 4.175.345 tis. Kč a ztrátou ve výši 42.806 tis. 
Kč. Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 30.04.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách 
vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 30.04.2021, 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 
30.04.2021 a  nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 
30.04.2021 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.  
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zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě 
ostatních informací. 

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. 
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• 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.  

• 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 

Pujmanové 1753/10a, Praha 4 
Evidenční číslo oprávnění 603 

V Praze dne 
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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 1.5.2020 – 
30.4.2021.  

 

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 1.5.2020 - 30.4.2021  

Během fiskálního roku 2020 dosáhla společnost 70%+ meziroční růst výnosů z prodaného zboží. Během 
tohoto fiskálního roku Velká Pecka také získala významné finanční prostředky od investorů. Poplatky 
související s procesem hledání financování ovlivnily celkový zisk, zisk z běžné činnosti (EBITDA bez 
poplatků za financování) se však více než zdvojnásobil a přesáhl 200 mil. Kč (7,5 mil. EUR). 

 

Během tohoto období došlo k následujícím významným událostem: 

● Skupina Rohlík je Jednorožec. Velká Pecka úspěšně prošla procesem získávání finančních 
prostředků a v loňském fiskálním roce vybrala €110m EUR. Další investice získala skupina Rohlík na 
začátku fiskálního roku 2021 oproti ohodnocení skupiny na úrovni 1 miliardy EUR, což z ní činí 
jednorožce. Do Rohlíku investovali společnosti jako Partech, Index Ventures. Z investic bude 
financována mezinárodní expanze do Německa, Rakouska, Itálie, Rumunska. 

● Otevření nového skladu v Praze, stěhování do nového skladu v Brně. Trvalý růst objednávek si 
vyžádal investice do nových skladů (druhého skladu v Praze a přesunu do nového skladu v Brně). 
Nové sklady umožní nejen oslovení nových zákazníků, ale také podporují vizi Velké Pecky přinášet 
zákazníkům skvělé jídlo a služby při respektování životního prostředí.  

● Rostoucí operace v Maďarsku. Velká Packa dodává nákupy zákazníkům v Budapešti a okolí. V 
červenci 2021 jsme dosáhli významného milníku - zákazníkům v Maďarsku jsme doručili miliontou 
objednávku.  
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● Expanze do Rakouska a Německa. Rohlík expandoval do Rakouska a Německa pod místními 
značkami Gurkerl a Knuspr. Prvním zákazníkům jsme dodali zboží v prosinci 2020 v Rakousku a v 
květnu 2021 v Německu.  

● V průběhu fiskálního roku Velká Pecka koupila společnost Autoexpert, která nyní poskytuje služby 
doručování zakázek zákazníkům společnosti Rohlík.  

● Epidemie COVID-19 pomohla společnosti Rohlík získat nové zákazníky a dále růst. Příliv nových 
zákazníků prověřil schopnost společnosti uspokojovat rostoucí poptávku a zároveň zachovat 
zákaznický servis, na který jsou zákazníci Rohlíku zvyklí.  

 

Další novinky v Rohlíku: 

Společnost dbá na životní prostředí a implementuje iniciativy, které jsou šetrné k životnímu prostředí:  

* Vozový park Rohlíku tvoří více než 300 vozidel na CNG, jedno vozidlo během své  jízdy rozveze v 
průměru 13 nákupů. Začali jsme také investovat do plně elektrických vozů, budujeme dobíjecí stanice 
ve skladech a pilotujeme elektrokola, abychom mohli efektivně rozvážet nákupy v centrech měst. 

* 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 říjnu 2021 Rohlík zavede tašky pro 
opakované použití. Zákazníci si budou moci vybrat, zda nebudou používat jednorázové papírové tašky 
a rozhodnou se pro tašky, které při dalším nákupu vrátí, aby je po vyčištění a vyprání mohli znovu 
použít.  

Rohlík miluje dobré jídlo a dělá vše pro to, aby Čechům přinášel ty nejlepší potraviny vyrobené v České 
republice. Proto spolupracuje s předními výrobci a přináší spotřebitelům kvalitní výrobky pod vlastními 
značkami, jako je Miil u mléčných výrobků nebo MASO! u masných výrobků.  

Samoobslužné boxy Rohlík Point - neustále hledáme další způsoby, jak by si zákazník mohl pohodlně 
vyzvednout nákup. Instalovali jsme nové venkovní Rohlík Point a zahájili spolupráci s Alzou, která 
umožňuje zákazníkům objednávat potraviny do AlzaBoxu. 

 

4. Očekávaný růst společnosti 

V období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 plánuje Společnost pokračovat v růstu zákaznické báze 
zejména v nových městech, ve zlepšování provozní efektivity a v rozšiřování portfolia o nové kategorie. 

V květnu 2021 společnost Rohlík vytvořila skupinovou organizaci a přijala agilní způsob řízení. Tato 
změna umožňuje nejen rychlejší vývoj systémů a zákaznické propozice, ale také jednotný vývoj 
systémů a procesů pro všechny zahraniční pobočky.  
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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.  

 

8. Události po datu účetní závěrky 

Významné události po datu účetní závěrky jsou uvedeny v bodě Následné události přílohy k účetní 
závěrce za období 1.5.2020 - 30.4.2021. 

 

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.  

 
Podpis statutárního orgánu: 

Funkce  jednatel 

Jméno  Tomáš Čupr          

                                                                 

 



ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

sestavená v souladu s § 82 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních 
korporacích“), za účetní období od 1.5.2020 do 30.4.2021. 

V souladu s § 82 odst. 2 a odst. 4 zákona o obchodních korporacích vypracoval jednatel  
společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. (dále jen „Společnost“) následující zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami, tj. o vztazích mezi Společností a ovládající osobou a mezi Společností a 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, za účetní období od 1.5.2020 do 30.4.2021 (dále 
jen „rozhodné období“). 

1. Struktura vztahů propojených osob 

1.1 Ovládající osoba.  

 Společnost je přímo ovládána společností Rohlik.cz investment a.s., IČO: 04711602 
(dále jen „ovládající osoba“). 

1.2 Ovládaná osoba. Ovládanou osobou je Společnost. 

Statutární orgán Společnosti k 30.4.2021: 
Tomáš Čupr, jednatel   
 

1.3 Další propojené osoby. Dalšími propojenými osobami, tj. osobami ovládanými stejnou 
ovládající osobou jako Společnost, jsou společnosti uvedené v Příloze č. 1 (Struktura 
vztahů ve skupině) této zprávy o vztazích. 

2. Úloha Společnosti jako ovládané osoby 

Společnost byla založena za podnikatelským účelem. Společnost má v obchodním 
rejstříku jako předmět činnosti zapsán výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
až 3 živnostenského zákona a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.   
Úlohou Společnosti je provozovat eshop www.rohlik.cz s potravinami, drogérií 
kancelářskými potřebami a dalším sortimentem.   

 

3. Způsob a prostředky ovládání 

Ovládání je vůči Společnosti uplatňováno prostřednictvím většinového (56.1%) podílu na 
hlasovacích právech na valné hromadě Společnosti.  Ovládající osoba je většinovým 
společníkem ve smyslu § 74 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.  

4. Přehled jednání učiněných v rozhodném období, která byla učiněna na popud nebo 
v zájmu ovládající osoby nebo jím ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo 
majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední 
účetní závěrky 

 N/A 

 

http://www.rohlik.cz
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5. Přehled vzájemných smluv mezi Společností a osobou ovládající nebo mezi osobami 
ovládanými 

V rámci běžného obchodního styku uzavřela Společnost v průběhu rozhodného období 
s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou následující 
smlouvy nebo dodatky a k nim poskytla na jejich základě plnění a přijala protiplnění, 
případně během roku účetního období 1.5.2020-30.4.2021 poskytla těmto propojeným 
osobám plnění a přijala od nich protiplnění na základě následujících smluv (včetně jejich 
případných dodatků): 

1. Rámcová smlouva o dodávkách zboží mezi Společností a MY FOOD WHOLESALES s.r.o. 
ze dne 5.10.2020, ve znění dodatku č. 1 z 1.1.2021 

2. Smlouva o zápůjčce mezi Ovládající osobou a Společností ze dne 19.6.2020 

3. Smlouva o zápůjčce mezi Ovládající osobou a Společností ze dne 19.6.2020 

4. Smlouva o zápůjčce mezi Ovládající osobou a Společností ze dne 30.6.2020 

5. Smlouva o zápůjčce mezi Ovládající osobou a Společností ze dne 27.7.2020 

6. Loan Agreement (úvěrová smlouva) mezi Společností a Kifli.hu Shop Kft  z 1.6.2020 

7. Loan Agreement  (úvěrová smlouva)mezi Společností a Kifli.hu Shop Kft z 25.1.2021 

8. Smlouva o poskytování služeb mezi Společností a Kifli.hu Shop Kft z 30.4.2021 

9. Licenční smlouva mezi Společností a Kifli.hu Shop Kft  z 30.4.2021 

10. Licenční smlouva mezi Společností a Grosser Kern GmbH z 21.7.2020  

11. Loan Agreement (úvěrová smlouva) mezi Společností a Gurkerl.at GmbH z 22.7.2020   

12. Loan Agreement (úvěrová smlouva) mezi Společností a Gurkerl.at GmbH z 24.8.2020  

13. Loan Agreement (úvěrová smlouva) mezi Společností a Gurkerl.at GmbH z 13.10.2020 

14. Loan Agreement (úvěrová smlouva) mezi Společností a Gurkerl.at GmbH z 25.1.2020 

15. Smlouva o poskytování služeb z 30.4.2021 mezi Společností a Gurkerl.at GmbH   

16. Licenční smlouva mezi Společností a Gurkerl.at GmbH z 30.4.2021 

17. Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání - sklad Liboc (hala G) mezi 
Společností a Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 30.4.2021 

18. Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání - sklad Brno mezi Společností a 
Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 30.4.2021 

19. Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání - sklad v HP mezi Společností a 
Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 30.4.2021 
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20. Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání - sklad Liboc (hala A) mezi 
Společností a Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 30.4.2021 

21. Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání - centrála budova C, zákaznická 
péče mezi Společností a Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 30.4.2021 

22. Smlouvy o poskytování služeb  mezi Společností a Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 
30.4.2021 

23.  Smlouva o zápůjčce mezi Společností a ovládající osobou ze dne 11.12.2020, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 1.2.2021.  

24. Smlouva o zápůjčce - 350tis. Eur mezi Společností a Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 
6.5.2021 

25. Smlouva o zápůjčce - 550tis. eur mezi Společností a Autoexpert spol. s.r.o. ze dne 
20.5.2021 

26. Smlouva o zápůjčce mezi Společností a MY FOOD WHOLESALES ze dne 11.12.2020, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2021.  

27. Smlouva o zápůjčce mezi Společností a MY FOOD WHOLESALES ze dne 9.4.2021. 

28. Dohoda o započtení mezi Společností a ovládající osobou ze dne 25.1.2021 (týkající se 
mimo jiné vypořádání pohledávek vyplývajících ze smlouvy o poskytování 
poradenských služeb uzavřené dne 29. března 2016, ve znění dodatků, mezi 
Společností a společností Čutora s.r.o., IČ: 017 41 454 (plnění smlouvy bylo k 1.1.2021 
ukončeno a vypořádáno).  

Plnění, resp. protiplnění z výše uzavřených smluv se poskytuje za ceny a za podmínek 
obvyklých v obchodním styku. V rámci běžného obchodního styku neposkytla Společnost 
v průběhu rozhodného období žádné plnění na základě jakýchkoliv jiných smluv žádným 
osobám jednajícím ve shodě s ovládající osobou.  

Žádné další smlouvy s ostatními propojenými osobami uvedenými v Příloze č. 1 uzavřeny 
nebyly. 

6. Posouzení toho, zda vznikla Společnosti újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 
72 zákona o obchodních korporacích 

Veškeré smlouvy uvedené v bodě 5 výše byly uzavřeny za podmínek obvyklých 
v obchodním styku. Veškerá plnění poskytnutá a přijatá na základě těchto smluv byla 
poskytnuta a přijata za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv a 
poskytnutých plnění či přijatých protiplnění nevznikla Společnosti žádná újma. V zájmu 
nebo na popud propojených osob nebyla Společností přijata nebo uskutečněna žádná 
opatření, která by Společnost jakkoli ovlivnila. 

V důsledku výše uvedených smluv, jiných právních úkonů či ostatních opatření přijatých 
Společností v rozhodném období v zájmu nebo na popud jednotlivých propojených osob 
nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu není nutné posuzovat její vyrovnání 
podle § 71 nebo § 72 zákona o obchodních korporacích.  
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7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami a 
uvedení, zda převládají výhody nebo nevýhody a jaká z toho pro Společnost plynou 
rizika 

Na základě zhodnocení úlohy Společnosti vůči ovládající osobě a osobám ovládaným 
stejnou ovládající osobou statutární orgán Společnosti prohlašuje, že lze konstatovat, že 
(i) Společnosti neplynou žádné zvláštní výhody anebo nevýhody plynoucí ze vztahů mezi 
Společností a ovládající osobou a/nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, a 
že (ii) pro Společnost její úloha vůči ovládající osobě a vůči osobám ovládaným stejnou 
ovládající osobou nepředstavuje žádné riziko a není tedy nutné uvádět, zda, jakým 
způsobem a v jakém období byla nebo bude vyrovnána případná újma podle § 71 nebo 
§ 72 zákona o obchodních korporacích. 

8. Důvěrnost informací 

Informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, 
Společnosti i dalších osob ovládaných stejnou ovládající osobou a také ty informace, které 
byly za důvěrné jakoukoliv z propojených osob označeny, jsou považovány za důvěrné. 
Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo 
v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených 
osob. 

Závěr 

Statutární orgán Společnosti prohlašuje, že získal potřebné informace k sestavení této zprávy 
o vztazích, že tato zpráva byla sestavena s vynaložením péče řádného hospodáře, a že údaje v ní 
uvedené jsou správné a úplné. 

V Praze, dne 30. 7.2021 
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Příloha č. 1 – Struktura vztahů ve skupině 
 
Osoby ovládané Ovládající osobou:      
      
Firma Stát registrace  Registrační číslo Způsob a prostředky ovládání Účast Prostřednictvím 

Rohlik.cz Finance a.s. Česká republika 07564589 
Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti přímá  

Rohlik Group a.s. Česká republika 09960678 Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti 

přímá 
 

Rohlik skillz s.r.o. Česká republika 09990739 Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti 

nepřímá  Rohlik Group 
a.s. 

VELKÁ PECKA s.r.o. Česká republika 03024130 Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti 

přímá  

Autoexpert spol. s r.o. Česká republika 61326585 
Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti nepřímá 

Rohlik Group 
a.s., VELKÁ 
PECKA s.r.o. 

Kifli.hu Shop Kft. Maďarsko 01-09-339560 
Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti nepřímá 

Rohlik Group 
a.s., VELKÁ 
PECKA s.r.o. 

Grosser Kern GmbH Německo HRB 256048 
Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti nepřímá 

Rohlik Group 
a.s., VELKÁ 
PECKA s.r.o. 

Gurkerl.at GmbH Rakousko FN 535948 i 
Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti nepřímá 

Rohlik Group 
a.s., VELKÁ 
PECKA s.r.o. 

MY FOOD WHOLESALES s.r.o. Česká republika 08379114 
Prostřednictvím hlasovacích 
práv/majetkové účasti nepřímá 

Rohlik Group 
a.s., VELKÁ 
PECKA s.r.o. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKÁ PECKA s.r.o. 

Účetní závěrka k 30. dubnu 2021 



Název účetní jednotky: VELKÁ PECKA s.r.o.  
Sídlo: Sokolovská 100/94

Karlín, Praha 8
18600

IČ: 03024130

Sestaveno dne: 20.9.2021

Součásti účetní závěrky:

Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o finančních tocích
Příloha v účetní závěrce

Jan Rataj

Účetní závěrka
k 30.04.2021

Jméno statutárního orgánu nebo 
fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou

Podpis

Tomáš Čupr

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno) Podpis
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ROZVAHA 

Běžné Minulé 
účetní období k 30. 4. 2021 úč. období k 30.4.2020

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 4 381 053 -205 708 4 175 345 979 748
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 1 626 999 -201 036 1 425 963 387 108

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 185 849 -97 507 88 342 52 327
B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 167 802 -96 364 71 438 50 048
1. Software 167 802 -96 364 71 438 50 048
2. Ostatní ocenitelná práva 0 0 0 0

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

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 16 904 0 16 904 2 279

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0
2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 16 904 0 16 904 2 279

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 437 090 -103 529 333 561 135 095
B. II. 1. Pozemky a stavby 88 -16 72 75

1. Pozemky 0 0 0 0
2. Stavby 88 -16 72 75

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 436 366 -103 513 332 853 84 804
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 636 0 636 50 216

1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0
2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 636 0 636 50 216

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1 004 060 0 1 004 060 199 686
B. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 556 485 0 556 485 87 956

2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 402 450 0 402 450 99 033
3. Podíly - podstatný vliv 18 543 0 18 543 12 697
4. Zápůjčky a úvěry - podstatní vliv 0 0 0 0
5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 582 0 26 582 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 2 726 945 -4 672 2 722 273 573 213

C. I. Zásoby 233 471 0 233 471 228 487
C. I. 1. Materiál 18 631 0 18 631 10 212

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0
3. Výrobky a zboží 214 840 0 214 840 218 275

1. Výrobky 0 0 0 0
2. Zboží 214 840 0 214 840 218 275

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

C. II. Pohledávky 214 068 -4 672 209 396 199 408
C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky 9 347 0 9 347 10 461

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0
5. Pohledávky ostatní 9 347 0 9 347 10 461

5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0
5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 9 347  9 347 10 461
5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0
5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 0

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2021

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. 2021 úč. období k 30.4.2020

Brutto Korekce Netto Netto

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2021

Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

C. II. 2. Krátkodobé pohledávky 204 721 -4 672 200 049 188 947
1. Pohledávky z obchodních vztahů 142 940 -4 672 138 268 62 510
2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 88 000
3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0
4. Pohledávky - ostatní 61 781 0 61 781 38 437

4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0
4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0
4.3. Stát - daňové pohledávky 4 0 4 8 745
4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 15 243 0 15 243 9 790
4.5. Dohadné účty aktivní 44 121 0 44 121 17 024
4.6. Jiné pohledávky 2 413 0 2 413 2 878

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 2 279 406 0 2 279 406 145 318
1. Peněžní prostředky v pokladně 92 92 1 437
2. Peněžní prostředky na účtech 2 279 314 2 279 314 143 881

D. Časové rozlišení aktiv 27 109 0 27 109 19 427
D. 1. Náklady příštích období 27 109 27 109 19 427

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. 2021 úč. období k 30.4.2020

PASIVA CELKEM 4 175 345 979 748
A. VLASTNÍ KAPITÁL 3 369 665 265 614

A. I. Základní kapitál 427 345
A. I. 1. Základní kapitál 427 345

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

A. II. Ážio a kapitálové fondy 3 644 898 498 123
A. II. 1. Ážio 0 0

2. Kapitálové fondy 3 644 898 498 123
1. Ostatní kapitálové fondy 3 654 824 498 123
2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -9 926 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 (+/-) -232 854 -270 990 
IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 0 0

2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) -232 854 -270 990 
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -42 806 38 136

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

B. + C. CIZÍ ZDROJE 798 245 700 930

B. Rezervy 33 328 10 702
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 33 328 10 702

C. Závazky 764 917 690 228
C. I. Dlouhodobé závazky 13 086 17 500

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

2. Závazky k úvěrovým institucím 12 500 17 500
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 586 0

1. Závazky ke společníkům 0 0
2. Dohadné účty pasivní 0 0
3. Jiné závazky 586 0

C. II. Krátkodobé závazky 751 831 672 728
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 6 605 802
4. Závazky z obchodních vztahů 430 481 523 206
5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0
6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0
7. Závazky - podstatný vliv 0 0
8. Závazky - ostatní 314 745 148 720

1. Závazky ke společníkům 0 0
2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0
3. Závazky k zaměstnancům 49 160 17 267
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 20 208 9 376
5. Stát - daňové závazky a dotace 24 740 3 920
6. Dohadné účty pasivní 212 891 114 634
7. Jiné závazky 7 746 3 523

D. Časové rozlišení pasiv 7 435 13 204
D. 1. Výdaje příštích období 0 0

2. Výnosy příštích období 7 435 13 204

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2021

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

(1.5.2020 - 30. 4. 2021) (1.5.2019 - 30. 4. 2020)
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 313 624 172 379

II. Tržby za prodej zboží 7 141 106 4 005 351

A. Výkonová spotřeba 6 740 395 3 791 000
A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4 845 999 2 758 651
A.2. Spotřeba materiálu a energie 191 589 106 281
A.3. Služby 1 702 807 926 068

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

C. Aktivace (-) 0 0

D. Osobní náklady 538 536 256 769
D.1. Mzdové náklady 425 463 195 046
D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 113 073 61 723
D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 110 014 60 124
D.2.2. Ostatní náklady 3 059 1 599

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 100 666 50 710
E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 96 373 50 571
E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 96 373 50 571
E.1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 0 0
E.2. Úpravy hodnot zásob 0 0
E.3. Úpravy hodnot pohledávek 4 293 139

III. Ostatní provozní výnosy 30 288 32 004
III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 119 25
III.2. Tržby z prodaného materiálu 715
III.3. Jiné provozní výnosy 30 169 31 264

F. Ostatní provozní náklady 107 277 47 504
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 96 16
F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu 0 0
F.3. Daně a poplatky 88 72
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 22 626 7 254
F.5. Jiné provozní náklady 84 467 40 162

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -1 856 63 751

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 18 231 1 330
VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 18 030 1 330
VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 201 0

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 14 616 2 168
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 5 057 2 168
J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 9 559 0

VII. Ostatní finanční výnosy 23 484 1 313

K. Ostatní finanční náklady 68 049 26 090

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -40 950 -25 615 

** Výsledek hospodaření před zdanením (+/-) -42 806 38 136

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2021

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

(1.5.2020 - 30. 4. 2021) (1.5.2019 - 30. 4. 2020)

VELKÁ PECKA s.r.o. k 30. dubna 2021

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 (+/-) -42 806 38 136

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období  (+/-) -42 806 38 136

* Čistý obrat za účetní období 7 526 733 4 212 377

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

(1.5.2020 - 30. 4. 2021) (1.5.2019 - 30. 4. 2020)

Z. -42 806 38 136

A. 1. 120 700 58 794
A. 1. 1. 97 419 50 571
A. 1. 2. 4 293 139
A. 1. 3. 22 626 7 254
A. 1. 4. 0 0
A. 1. 5. -23 -8 
A. 1. 6. -3 615 838

A. 1. 7. 0 0

A * 77 894 96 930

A. 2. -42 718 179 451
A. 2. 1. -4 984 -164 111 
A. 2. 2. -81 096 -48 218 
A. 2. 3. -29 975 -22 535 
A. 2. 4. -92 725 293 333
A. 2. 5. 166 062 120 982

A ** 35 176 276 381

A. 3. 1. -14 616 -2 168 
A. 4. 1. 0 0

A *** 20 560 274 213

0 0
B. 1. 1. -743 421 -362 238 
B. 2. 1. 119 25
B. 3. 1. -295 615 1 785
B. 4. 1. 81 1 330
B. 5. 1. 0 0

B *** -1 038 836 -359 098 

C. 1. -4 419 17 489

C. 2. 1. 82 13
C. 2. 2. 0 0
C. 2. 3. 3 156 701 149 988

C *** 3 152 364 167 490

F. 2 134 088 82 605

P. 145 318 62 713

R. 2 279 406 145 318Stav 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 2021

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

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)

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

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 prodeje potravin 
a dalšího zboží.  

V průběhu hospodářského roku byly provedeny změny v obchodním rejstříku - došlo ke změnám podílů 
některých společníků – viz. bod 11 – Vlastní kapitál. 

Jednatelem společnosti k 30. dubnu 2021 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 2020 a 2021.  

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za období 2021 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 
individuálních 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 odpisování. 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 

Chladící 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. 

− poskytnuté dlouhodobé půjčky jsou oceněné jmenovitou hodnotou včetně naběhlých, 
neuhrazených úroků (pokud jsou úročeny) 

 

Podíly na zahraničních společnostech vyjádřené v cizích měnách jsou přeceňovány kurzem ČNB ke dni 
závěrky a tento kurzový rozdíl je vykázán v příslušné položce vlastního kapitálu (A.II.2. Oceňovací 
rozdíly z přecenění majetku a závazků) 
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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. 

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. 

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 stanovuje 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 odpisováním 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. 
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4. DLOUHODOBÝ MAJETEK 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 
  Počáteční zůstatek Přírůstky Snížení Konečný zůstatek 

Software 106 764 61 038 - 167 802 

Goodwill 1 143 - - 1 143 

Nedokončený nehmotný 
majetek 

2 279 14 625 - 16 904 

Celkem 2021 110 186 75 663 - 185 849 

Celkem 2020 58 959 51 617 -390 110 186 

 

OPRÁVKY 
 Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek Účetní 

hodnota 
Software -56 716 -39 648 - -96 364 71 438 

Goodwill -1 143 - - -1 143 - 

Nedokončený nehmotný 
majetek 

- - - - 16 904 

Celkem 2021 -57 859 -39 648 - -97 507 88 342 

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

 

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) 

POŘIZOVACÍ CENA 
  Počáteční zůstatek Přírůstky Vyřazení Konečný zůstatek 

Stavby 88 - - 88 

Stroje, přístroje a zařízení 95 954 279 323 -4 845 370 432 

Dopravní prostředky 1 860 3 561 - 5 421 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek  

39 288 22 511 -1 286 60 513 

Nedokončený hmotný 
majetek, zálohy 

50 216 - -49 580 636 

Celkem 2021 187 406 305 395 -55 711 437 090 

Celkem 2020 76 140 63 262 -2 212 187 406 
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OPRÁVKY 
  Počáteční zůstatek Odpisy Vyřazení Konečný zůstatek  Účetní hodnota 

Stavby -13 -3 - -16  72 

Stroje, přístroje a zařízení -32 519 -36 112 4 437 -64 194  306 238 

Dopravní prostředky -1 860 -1 142 -139 -3 141  2 280 

Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek  

-17 919 -19 545 1 286 -36 178  24 335 

Celkem 2021 -52 311 -56 802 5 584 -103 529  332 925 

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

 

5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

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

  01.05.2019 Přírůstky 30.04.2020 Přírůstky Úbytky 30.04.2021 

Podíly – ovládaná  osoba 242 87 714 87 956 478 454 -9 924  556 486 

Zápůjčky a úvěry - ovládaná osoba - 99 033 99 033 729 595 -426 178 402 450 

Podíly – podstatný vliv - 12 697  12 697 5 846 -  18 543 

Ostatní podíly - - - 26 355 227  26 582 

Celkem 242 199 444 199 686 1 240 250 -435 875 1 004 061 
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Podíly – ovládané osoby k 30.4.2021 (v tis. Kč): 

Název a právní 
forma společnosti 

Kifli.hu Shop 
Kft. 

MY FOOD 
WHOLESALES s.r.o. 

Groβer Kern GmbH Gurkerl.at GmbH Autoexpert 
spol.s r.o. 

Sídlo společnosti Budapest, 
Jászberényi út 
45 

Světova 523/1, Praha 
8 

München, Robert-
Bosch Straße 15 

Wien, Gutheil-
Schoder-Gasse 17 

Světova 523/1, 
Praha 8 

Podíl v % 100% 100% 100% 100% 100% 

Aktiva celkem 161 909 183 700 207 002 177 756 205 567 

Vlastní kapitál -47 817 49 203 194 380 -212 336 4 322 

Základní kapitál a 
kapit. fondy 

123 691 87 715 281 164 906 -2 098 

Nerozdělený zisk 
(+) nebo 
neuhrazená ztráta 
minulých let (-) 

-61 454 -2 228 - - -390 

Zisk (+) / Ztráta (-) 
běžného roku 

-110 054 -36 284 -86 784 -213 242 6 810 

Zdroj údajů neauditovaná 
účetní závěrka 
k 30.04.2020*) 

auditovaná ÚZ k 
30.04.2021 

Neauditovaná 
mezitimní ÚZ 
k 30.4.2020*) 

Neauditovaná účetní 
závěrka k 31.12.2020 
a 30.04.2021 *) 

Auditovaná ÚZ 
k 30.4.2021 

Účetní období 01.05. - 30.04. 01.05. - 30.04. 01.05.-30.04. **) 01.05.-30.04. 1.12.2020 – 
30.04.2021 

Cena pořízení 
podílu 

123 691 87 714 281 242 906 58 932 

*)údaje v tisících HUF přepočtené kurzem ČNB k 30.4.2021 

**) společnost přešla s účinností od 1.1.2021 z účetního období 01.01. - 31.12. na 01.05. - 30.04., uvedené hodnoty představují 
období od 1.5.2020 do 30.4.2021  

 
 
Zápůjčky a úvěry – ovládané osoby k 30.4.2021 (v tis. Kč): 
 
Název a právní forma 
společnosti 

Kifli.hu Shop Kft. MY FOOD 
WHOLESALES 
s.r.o. 

Gurkerl.at GmbH Celkem 

Sídlo společnosti Budapest, 
Nagytétényi út 109 

Türkova 2319, 
Praha 4 

Wien, Gutheil-
Schoder-Gasse 
17 

  

jistina k 30.04.2021 v tis. 
CZK 

41 522 88 000 260 057 389 579 

úroky k 30.04.2021 v tis. 
CZK 

610 0 12 261 12 871 

splatnost 29.07 2026 30.4.2026 25.1.2023   

 

Posouzení vedení Společnosti ohledně eventuálního znehodnocení podílů: 

Kifli.hu Shop Kft vykazuje trvalý předpokládaný růst v počtu objednávek a obratu. Ziskovost společnosti 
je ovlivněna nutností investic do získávání nových uživatelů a budování stabilní zákaznické báze. 
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Společnost MY FOOD WHOLESALES s.r.o.  je vnímaná jako příležitost posílit v oblasti velkoobchodu 
a B2B businessu. Hlavní činností MY FOOD WHOLESALES s.r.o. je velkoobchod zaměřený na 
farmářské výrobky a výroba nářezů. Restaurace, které společnost MY FOOD WHOLESALE 
provozovala, byly ovlivněny uzavřením během Covidových opatření. Společnost v srpnu znovu otevřela 
restauraci v Brně, zbylé dvě byly uzavřeny. Příprava a prodej Freshbedýnek byla přesunuta do 
společnosti Velké Pecka. Vedení Společnosti vyhodnotilo, že není nutné snížení hodnoty k 30.4.2021. 
 
Společnosti Grosser Kern a Gurkerl po vybudování skladů a testovacím provozu začaly dodávat 
koncovým zákazníkům. Obě společnosti se soustředí na růst zákaznické báze nabíráním nových 
zákazníků a jejich udržení. 
 
Autoexpert ke dni účetní závěrky byl připraven na poskytování služeb Velké Pecce, tedy k rozvážce 
objednávek koncovým zákazníkům.  
 

Podíly – podstatný vliv k 30.04.2021 (v tis. Kč): 

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

Sídlo společnosti Türkova 2319, Praha 4 

Podíl v % 45,18% 

Aktiva celkem  13 557 

Vlastní kapitál  11 942 

Základní kapitál a kapit. fondy  19 220 

Neuhrazená ztráta minulých let  -2 643 

Ztráta běžného roku  -4 635 

zdroj údajů Neauditovaná ÚZ k 31.12.2020 

Účetní období  01.01. - 31.12. 

Cena pořízení podílu 18 543 

 

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 45,18 % k 30. dubnu 2021. Zdravá lednice s.r.o. je výrobce inteligentních lednic, vykazuje 
velmi rychlé tempo růstu tržeb při obratu 22 491 tis. Kč v roce 2020 a zároveň očekává stejné tempo 
v roce následujícím. Vedení Společnosti vyhodnotilo, že není nutné snížení hodnoty k 30.4.2021. 

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.  

K rozvahovému dni nebyl titul pro tvorbu opravné položky. 
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7. POHLEDÁVKY 

K 30. 4. 2021 a 30. 4. 2020 měla společnost dlouhodobé zálohy ve výši 9 346 tis. Kč a 10 461 tis. Kč 
týkající se kaucí, především pronajímatelům skladových prostor.  

Pohledávky z obchodních vztahů: 

  2021 2020 

vystavené faktury 105 837 35 151 

prodeje e-shop fyzickým osobám*) 36 326 25 694 

ostatní 777 2 043 

celkem 142 940 62 888 

* )viz bod 3d 

K 30. 4. 2021 a k 30. 4. 2020 pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 
3 886 tis. Kč a 505 tis. Kč 

Společnost odepsala z důvodu nedobytnosti pohledávky ve výši 1 044 tis. Kč v období 2021. 

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). 

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

Opravné  
položky k: 

Zůstatek k  
30. 4. 2020 

Tvorba opravné  
položky 

Rozpuštění opravné  
položky 

Zůstatek k 30. 
4. 2021 

zásobám - - - - 

pohledávkám 378 4 293 - 4 672 

9. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

K 30. 4. 2021 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 6 851 tis. Kč slouží jako 
záruky za vydané bankovní garance na nákup zboží od dodavatelů (viz bod 18). 

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. 
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11. VLASTNÍ KAPITÁL 

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

  Zůstatek 
k 30.4.2020 

Zvýšení 
ZK 

Příplatky 
mimo ZK 

výsledek 
hospodaření 
min. rok 

výsledek 
hospodaření 
běžný rok 

přecenění 
podílů v 
cizí měně 

Zůstatek 
k 30.4.2021 

Základní 
kapitál   *) 

345 82 0 
   

427 

Ostatní 
kapitálové 
fondy 

498 123 0 3 156 701 0 
  

3 654 824 

Oceňovací 
rozdíly z 
přecenění 
majetku 

     
-9 926 -9 926 

Neuhrazená 
ztráta 
minulých let 

-270 990 0 0 38 136 
  

-232 854 

Výsledek 
hospodaření 
běžného 
účetního 
období 

38 136 0 0 -38 136 -42 806   -42 806 

Celkem 265 614 82 3 156 701 0 -42 806 -9 926 3 369 665 

 

*) 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 5.února 2021 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 1.února 2036 až do úhrnné výše 5.110.000 tis. Kč.  
 
 
Druhy podílů (v celých Kč) a jejich vývoj: 
 
  Zůstatek 

k 30.4.2019 
Zvýšení Snížení Zůstatek 

k 30. 4. 
2020 

Zvýšení Snížení Zůstatek 
k 30. 4. 2021 

zvláštní 
podíly A 

122 646 - -28 469 94 177 28 469 -41 251 81 395 

základní 
podíly 

190 104 - - 190 104 - - 190 104 

preferenční 
podíly A 

7 206 14 373 - 21 579 - -12 192 9 387 

preferenční 
podíly   

3 219 7 330 28 469 39 018 - -28 469 10 549 

B1 
přednostní 

- - - - 82 110 - 82 110 

B2 
přednostní 

        53 443   53 443 

Celkem 323 175 21 703 0 344 878 164 022 -81 912 426 988 
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Základní kapitál společnosti se skládá z podílů plně upsaných a splacených.  

Společník 30.04.2020 změna 
2020/2021 

30.04.2021 

vklad podíl na 
zákl.kapitálu 

  vklad podíl na zákl. 
kapitálu 

Rohlik.cz 
investment a.s. 

242 70% -4 238 56% 

Miton Teleport 
s.r.o. 

38 11% -38 0 0% 

Enern Chili s.r.o. 42 12% -42 0 0% 

Brno Investment 
Group s.r.o. 

12 3% -12 0 0% 

M&P investiční 
s.r.o. 

11 3% -5 6 1% 

Enern Miton E-
com Holding 
s.r.o. 

0 0% 57 57 13% 

Partech Growth 
II SLP 

0 0% 36 36 8% 

Vitavest 0 0% 29 29 7% 

Quadrille 0 0% 11 11 3% 

R2G 0 0% 11 11 3% 

Evropská banka 
pro obnovu a 
rozv. 

0 0% 21 21 5% 

JTFGFUND i 
SICAV 

0 0% 18 18 4% 

Celkem 345 100% 82 427 100% 

 

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

V průběhu roku 2021 došlo k navýšení ostatních kapitálových fondů ve výši 3 156 701 tis. Kč formou 
příplatků mimo základní kapitál od společníků. 

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 8.9.2020 bylo schváleno výše uvedené 
převedení zisku a ztráty za rok 2020 na účet neuhrazené ztráty minulých let. 

O zisku roku 2021 nebylo ke dni sestavení účetní závěrky rozhodnuto. 

12. REZERVY 

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): 

Rezervy Zůstatek k 30. 4. 2020 Tvorba rezerv Zúčtování rezerv Zůstatek k 30. 04. 2021 
ostatní 10 702 13 763 -  11 851   12 614 

 

Ostatní rezervy jsou vytvořeny na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců. 
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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 a zástavním právem ve 
prospěch banky k movitým věcem. 

14. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

K 30. 4. 2021 a k 30. 4. 2020 měla společnost krátkodobé závazky z obchodního styku po lhůtě 
splatnosti více než 180 dní v částce 1 187 tis. Kč a 403 tis. Kč. 

Společnost eviduje k 30. 4. 2021 a k 30. 4. 2020 20 208 tis. a 9 376 tis. Kč závazků pojistného na 
sociální a zdravotní zabezpečení. Závazky jsou splatné v následujícím měsíci. 

Společnost neeviduje žádné závazky za společníky 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 vykázala za rok 2020 k 30.4.2021 ztrátu ve výši 42 806 tis. Kč a nebude proto platit daň 
z příjmů. 

17. LEASING 

Najatý majetek formou operativního leasingu nebo krátkodobých pronájmů společností 30. 4. 2021 
(v tis. Kč): 

Popis Doba trvání 
smlouvy 

Výše nájemného ve 2021 Výše nájemného ve 2020 

automobily 2-3 89 259 49 641 

VZV 5-6 5 196 5 170 

součet   94 455 54 811 

Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz bod 3h). 
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18. PŘIJATÉ A POSKYTNUTÉ ZÁRUKY – ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE 

Společnost čerpala k datu účetní závěrky úvěrový rámec ve výši 1.237 tis. EUR k poskytnutí záruk za 
nájem. Úvěrové rámce jsou zajištěny postoupením pohledávek z vkladů na rezervních účtech vedených 
u stejné bankovní instituce. 

Poskytnuté záruky k 30.4.2021: 

Smluvní strana Datum uzavření Název smluvního ujednání Částka v CCY CCY 
Westcore Geneva B.V.   Patronátní prohlášení (Patronatserklärung / Letter of Comfort) 781 000,00 EUR 
Porsche Bank AG 10.VIII.20 Závazné patronátní prohlášení (Binding Letter of Comfort) 40 615,00 EUR 
ALD Automotive Magyarország 
Kft. 

  Záruka mateřské společnosti (Anyavállalati Garancia / Parent 
Company Guarantee) 

108 379 620,00 HUF 

Spielberk Business Park, spol. 
s r.o. 

25.IX.20 
 

Bankovní záruka za nájem 37 921,88 EUR 

CTPark Brno Líšeň East, spol. 
s r.o. 

9.XII.19 Bankovní záruka na nájem 346 554,00 EUR 

P3 Prague Horní Počernice 2 
s.r.o. 

28.XI.19 Bankovní záruka na nájem 890 477,00 EUR 

BUSINESS LEASE HUNGARY 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

10.VII.20 Záruka poskytnutá na první požádání (Készfizető kezességi 
szerződés / Agreement on First Demand Guarantee) 

111 330 000,00 HUF 

Trade Group Europe Kft. 24.I.20 Dohoda o ručení (Készfizető kezesi szerződés) 2 000 000,00 HUF 
HUNGERIT Baromfifeldogozó 
és Élelmiszeripari Zrt. 

24.I.20 Dohoda o ručení (Készfizető kezesi szerződés) 2 000 000,00 HUF 

Foodnet Zrt. 16.IV.20 Dohoda o ručení (Készfizető kezesi szerződés) 5 000 000,00 HUF 
MASTERGOOD KFT. 21.IV.20 Dohoda o ručení (Készfizető kezesi szerződés) 10 000 000,00 HUF 
SÁGA FOODS ZRT. 21.IV.20 Dohoda o ručení (Készfizető kezesi szerződés) 3 000 000,00 HUF 
Zwack Unicum Nyrt. XI.20 Dohoda o ručení (Készfizető kezesi szerződés / Direct 

Suretyship Agreement) 
20 000 000,00 HUF 

LeasePlan Hungária ZRt. 17.III.21 Záruka mateřské společnosti (Parent Company Guarantee)                      -    HUF 

 

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): 

 2021 2020 
Tržby z prodeje zboží 7 141 106 4 005 351 

Tržby z rozvozu zboží    47 082 39 136 

Tržby z prodeje služeb 266 542 133 243 

Výnosy celkem 7 454 730 4 177 730 

 

Veškeré tržby za zboží Společnost za období 2021 a 2020 realizovala v tuzemsku. 
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21. OSOBNÍ NÁKLADY 

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):  

 2021 2020 

 Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Členové 
řídících orgánů 

Průměrný počet zaměstnanců 916 1 313 1 

Mzdy 415 445 10 018 190 144 4 902 

Sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

108 142 1 872 59 208 916 

Sociální náklady 3 059 - 1 599 - 

Osobní náklady celkem 526 646 11 890 250 951 5 818 

 

22. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH 

V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové statutárních a řídící pracovníci žádné zápůjčky, přiznané záruky, 
zálohy a jiné výhody.  

Pohledávky za společníky byly k 30. 4. 2021 a k 30. 4. 2020 ve výši 0 tis. Kč a 0 tis. Kč (viz. bod 10). 

Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku tvořily k 30.04.2021 21.569 tis. Kč. 

 

Rozpis závazků dle společností (v tis. Kč) 

MY FOOD WHOLESALES s.r.o. 21.532 

Autoexpert spol. s r.o. 37 

 

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 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 2021 a 2020 především náklady na dopravu, marketing, skladování a IT. 

Odměny statutárnímu auditorovi k 30. 4. 2021 a k 30. 4. 2020 činí 680 tis. Kč a 360 tis. Kč. 

Ostatní provozní výnosy tvoří zejména tržby ze spropitného od zákazníků a inventarizační přebytky. 

https://www.rohlik.cz/dluhopisy
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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 2021 byla zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále působit 
jako podnik s neomezenou dobou trvání. 

26. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

K 1.5.2021 došlo k odštěpení části jmění společnosti do nově založené společnosti Rohlik skillz s.r.o., 
Rohlik Group a.s. a do společnosti Autoexpert spol. s r.o. Tato změna neměla vliv na chod společnosti 
a její podnikání. 

Dne 10.6.2021 došlo ke změně společníků. Jediným společníkem se stala společnost Rohlik Group a.s. 
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