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1. Úvodní slovo předsedy představenstva 

Vážené dámy, vážení pánové, 

celý rok 2021 probíhal stejně jako rok 2020 pod silným vlivem pandemie covid-19. Když 

v roce 2020 covid-19 přišel, nikdo netušil, co nás v budoucnu čeká. Museli jsme na tuto 

novou, dosud neznámou situaci, rychle reagovat, museli jsme uklidnit naše zaměstnance, aby 

se nebáli chodit do práce, museli jsme ujistit naše obchodní partnery, že jsme tu stále pro ně a 

jejich zakázky. Zavedli jsme řadu opatření s cílem ochránit zdraví nás všech, zabránit nebo 

alespoň omezit šíření viru na pracovištích a zabezpečit požadavky a potřeby našich zákazníků. 

Toto společné úsilí se vyplatilo, a i přes pandemii naše společnost fungovala velmi dobře. 

 

Už od začátku roku 2021 jsme museli řešit nedostatek materiálů, dlouhé dodací lhůty 

materiálů a rapidní růst jejich cen v desítkách procent. I s touto neobvyklou situací jsme se 

naučili pracovat a díky včasným a zvýšeným nákupům materiálů jsme dokázali plnit sjednané 

dodací lhůty. Na podzim roku 2021 vystoupaly ceny energií na téměř dvojnásobné hodnoty, 

což se už ve 3. čtvrtletí promítlo do zvýšených nákladů. 

 

I přes tuto nelehkou situaci se rok 2021 stal z hlediska dosažených hospodářských výsledků 

úspěšnějším rokem, než dosud nejúspěšnější rok 2020. Na nárůstu hospodářského výsledku se 

podílel hlavně závod Topení, kterému se v roce 2021 významně dařilo. I když mu rostly 

obdobně výnosy i náklady, dosáhl zisku o 40 % více než v roce 2020. Závodu Elektro se už 

tolik nedařilo jako v roce předchozím. Výnosy sice vzrostly, ale o něco více vzrostly také 

náklady. Nepříznivě se na ziskovosti zakázek projevil výrazný růst cen materiálů, a to 

zejména mědi a železa, které jsou stěžejní pro výrobu závodu Elektro. Dále se také nepříznivě 

projevilo na růstu nákladů oslabení české koruny v důsledku pandemie. V průběhu roku 2021 

koruna postupně posilovala a až na konci roku se vrátila na kurz před pandemií covid-19. 

 

Covid-19 a přijatá vládní opatření bohužel v 1. pololetí roku 2021 uzavřela náš penzion a dále 

i na podzim 2021 se nekonaly téměř žádné společenské akce, což se odrazilo na tržbách 

penzionu, které se ani v roce 2021 nevrátily na předkrizovou úroveň. 

 

I v roce 2021 na trhu chyběli zejména kvalifikovaní pracovníci. Pandemií jejich nedostatek 

ještě více narostl. V důsledku pandemie se zhoršilo i zaměstnávání nových pracovníků, kteří 

buď pracovní návyky ztratili, nebo je ani nezískali. Často nejsou schopni chodit každý den do 

práce, bez omluvy se nedostaví a také nejsou schopni dodržovat pracovní dobu a plnit v ní své 

pracovní povinnosti. 

 

Společnosti se podařilo v roce 2021 dokončit opravu fasády na budově na ulici Rudoleckého. 

V roce 2022 by měly pokračovat opravy uvnitř této budovy. 

 

Rok 2021 hodnotím z hlediska výsledků jako rok nejlepší, ale také velmi těžký a rozhodně 

překvapivý. Téměř celý rok proběhl v období pandemie, která nám připravila řadu překážek, 

které jsme dosud nikdy nemuseli řešit. Bohužel v době psaní této výroční zprávy probíhá 
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válečný konflikt na Ukrajině, který už nyní zásadním způsobem zasahuje do našeho 

podnikání. Část našich zakázek nemůže být vyráběna, razantně rostou ceny materiálů, energií, 

materiál není na trhu dostupný a v důsledku vysoké inflace a šetření ubývá i poptávek. Je 

jasné, že rok 2022 bude asi ještě více problematickým, než rok 2021. V roce 2021 jsme měli 

nejlepší výsledky, ale to není samozřejmé a víme, že každý vývoj nemusí směřovat jen 

vzhůru. Proto i my v roce 2022 předpokládáme určitý pokles a uvidíme, jak se válka na 

Ukrajině odrazí v plnění našich plánů. To nejdůležitější pro nás nyní je zajistit práci našim 

zaměstnancům, abychom nemuseli nikoho propouštět, a snažit se i v této nelehké době hledat 

nové možnosti. Říká se, že každá krize je příležitost. 

 

Závěrem bych rád poděkoval našim zaměstnancům za odvedenou práci a hlavně ochotu 

pracovat v nelehkých podmínkách loňského roku. Právě oni jsou budoucností naší 

společnosti. Děkuji také akcionářům za jejich podporu a všem našim zákazníkům a 

obchodním partnerům za důvěru v naši společnost a těším se na další spolupráci. Společnosti 

přeji to nejlepší, hlavně nadšení a vytrvalost všech, kteří spolupracují na jejím chodu a 

rozvoji. 

 

 

Ve Znojmě dne 16. května 2022 

 

 

 

 

 

Jiří Němec 

předseda představenstva 

ELEKTROKOV,a. s.ZNOJMO 
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2. Stav společnosti k 31. 12. 2021 

Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma: ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO 

Sídlo společnosti: Znojmo, Kotkova 3582/19, PSČ 669 02  

IČ:  440 26 587 

Právní forma: akciová společnost 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, 

vložce 581 

Základní kapitál: 10 120 000 Kč 

 

Profil společnosti 

Společnost ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO je ryze českou společností, která se zabývá 

výrobou transformátorů, tlumivek a vinutých dílů. Výrobky jsou dodávány do celé řady 

průmyslových oborů – energetiky, dopravy, strojírenství a zdravotnictví. Společnost také 

provádí veškeré topenářské práce, plynoinstalace, servis plynových spotřebičů a 

vodoinstalatérské práce. Společnost navazuje na dlouholetou tradici výrobního družstva 

Elektrokov. Společnost sídlí ve Znojmě na Kotkově ulici, kde se také nachází oba její závody. 

 

Předmět podnikání: 

-  
- projektová činnost ve výstavbě 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

-  - hostinská činnost 

-  - montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

-  - obráběčství 

-  - klempířství a oprava karoserií 

-  - vodoinstalatérství, topenářství 

-  
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 

-  - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

-  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

-  - zámečnictví, nástrojářství 

Statutární orgán – představenstvo akciové společnosti 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které má v souladu se stanovami 

společnosti 3 členy. Představenstvo zajišťuje obchodní vedení společnosti, zastupuje ji 

a zabezpečuje řádné vedení účetnictví. Představenstvo určuje strategické směřování 

společnosti.  
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V roce 2021 pracovalo představenstvo ve složení: 

  

Jiří Němec   předseda představenstva 

Petr Hrbek   člen představenstva 

Petr Navrkal   člen představenstva 

Kontrolní orgán – dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a na činnost společnosti v souladu s právními předpisy, interními směrnicemi a 

stanovami společnosti. Dozorčí rada má v souladu se stanovami 3 členy. 

 

V roce 2021 dozorčí rada pracovala v tomto složení: 

 

Lubomír Pokorný předseda dozorčí rady 

Mgr. Kateřina Vybíralová členka dozorčí rady 

Pavel Sosna člen dozorčí rady 

Management společnosti 

V souladu s Organizačním řádem se společnost člení na dva závody a sekretariát generální 

ředitelky.  

 

Generální ředitelkou byla v roce 2021 Mgr. Jana Hrbková Němcová. 

 

V roce 2021 byli pověřeni vedením závodů:   

 

Petr Hrbek závod Elektro 

Petr Navrkal závod Topení 

 

2.1 Personální politika společnosti 

V roce 2021 společnost ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO plnila všechny své závazky vůči 

zaměstnancům vyplývající z právních předpisů ČR a rozhodnutí představenstva společnosti. 

Rok 2021 byl výrazným způsobem v personální politice společnosti ovlivněn pandemií 

covid -19. Ochrana před šířením viru se stala hlavní prioritou. Zavedli jsme celou řadu 

opatření – vybavili jsme zaměstnance respirátory a rouškami, v prostorách jsme rozmístili 

prostředky pro osobní dezinfekci, omezili jsme vzájemné setkávání zaměstnanců pouze na 

nezbytné pracovní záležitosti, zavedli jsme opatření v jídelně a zvýšenou dezinfekci prostor, 

zakázali jsme  vstup cizích osob do budov společnosti atd. Díky těmto opatřením se dařilo 

bránit šíření viru ve společnosti a vzniklá onemocnění nebo karantény byly ve většině případů 

důsledkem osobního života zaměstnanců. Na jaře 2021 a znovu od podzimu 2021 musela 



Zpráva o podnikatelské činnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO a o stavu jejího majetku v roce 2021 

 

6 

 

společnost testovat z důvodu vládních nařízení své zaměstnance, což přineslo nejen další 

náklady, ale představovalo to značnou organizační a administrativní zátěž. 

 

V roce 2021 sice běžná nemocnost poklesla o 33 %, ale došlo k výraznému nárůstu izolací a 

karantén z důvodu covidu, a to o 514 % oproti roku 2020. To nám samozřejmě zásadním 

způsobem komplikovalo naši činnost. Řada zaměstnanců musela vypomáhat i na jiných 

odděleních nebo ve výrobě. V roce 2021 byl zaznamenán pouze 1 pracovní úraz bez 

hospitalizace a pracovní neschopnosti. Na nízkou úrazovost má vliv neustálé zlepšování 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zvýšené kontroly BOZP prováděné vedoucími 

zaměstnanci a eliminování rizik. I v loňském roce proběhlo pravidelné školení BOZP 

zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Na konci roku 2021 se konala prověrka bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na všech pracovištích za účasti osoby odborně způsobilé 

k zajišťování úkolů v prevenci rizik. 

 

Zaměstnanci se účastnili i řady odborných školení nezbytných pro výkon jejich práce. Od září 

2021 pokračovalo školení svářečů, které bylo z důvodu pandemie covid-19 v prosinci 2020 

přerušeno. Školení se zúčastnili vybraní zaměstnanci, kteří si tímto způsobem rozšířili svou 

kvalifikaci. Na školení jsme čerpali příspěvky z projektu POVEZ II, který je hrazen 

z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 

 

Společnost také čerpala kompenzace mzdových nákladů z programů Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR Antivirus A a Antivirus A plus. Proplaceny byly prostředky na náhradu 

mzdy v době karantény, nařízené izolace anebo v době uzavření provozu. Příspěvky byly 

hrazeny z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

 

Klademe důraz na neustále zlepšování pracovního prostředí, a proto jsme v roce 2021 opravili 

dámské a pánské toalety a pánskou umývárnu v hlavní budově na závodu Elektro.  

 

V oblasti sociální politiky byly zaměstnancům poskytovány stejné výhody a benefity jako 

v roce 2020. Největší objem finančních prostředků v této oblasti směřoval do životního 

pojištění a jako příspěvek na stravování zaměstnanců. Z důvodu náročnosti výkonu práce 

v době covidu rozhodlo představenstvo o mimořádném benefitu pro rok 2022 – společnost 

poskytla zaměstnancům 2 dny dovolené navíc. 

 

Stav personálu společnosti (fyzický stav) 

 

 31. 12. 2020 31. 12. 2021 2020/2021 v % 

závod Elektro 56 55 - 1,8 

závod Topení 18 17 - 5,6 

Sekretariát GŘ 7 7 0 

Celkem 81 79 - 2,5 
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2.2 Environmentální politika společnosti  

Společnost se dlouhodobě snaží o to, aby její činnosti měly co nejmenší vliv na životní 

prostředí. Při své činnosti postupujeme v souladu s platnou legislativou. Plnění závazných 

povinností důsledně vyžadujeme a kontrolujeme u svých zaměstnanců. Zaměstnanci jsou 

pravidelně školeni v oblasti enviromentální politiky společnosti, o nakládání s chemickými 

látkami, o nakládání s odpady. 

 

Dne 18. 5. 2021 - proběhlo ve společnosti hodnocení souladu s právními a jinými požadavky 

v oblasti životního prostředí. Ve dnech 21. – 22. 6. 2021 se konal dozorový audit systému 

environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 od Elektrotechnického 

zkušebního ústavu s výsledkem, že nebyly shledány žádné neshody a systém managementu je 

ve shodě s požadavky normy. 

 

V roce 2021 společnost opravila toalety a umývárnu v hlavní výrobní budově s cílem snížit 

spotřebu vody a zlepšit pracovní prostředí zaměstnanců. 

 

Společnost využívá elektrické energie z obnovitelných zdrojů – fotovoltaických elektráren 

umístěných na střechách budov. Od podzimu 2021 výrazným způsobem rostou ceny energií, 

proto představenstvo rozhodlo o realizaci dalších FVE v roce 2022. Dalším krokem ke snížení 

spotřeby energií je oprava osvětlení na lisovně. Nová světla mají nejen snížit spotřebu 

elektrické energie, ale také významným způsobem zvýšit viditelnost a tím i bezpečnost práce. 

V následujícím roce by měly opravy osvětlení pokračovat v dalších výrobních prostorách 

společnosti. 

 

2.3 Politika jakosti společnosti  

Pro zajištění vysoké kvality našich produktů a jejich dodávek zákazníkům podporuje vedení 

společnosti certifikovaný systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, s 

cílem vytvoření a udržení zdravé, konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti. 

Snažíme se plnit požadavky našich zákazníků, dbát na co největší kvalitu našich výrobků a 

vstřícně přistupovat k našim zákazníkům. Požadavky zákazníka a jeho spokojenost jsou pro 

naši činnost hlavním ukazatelem. Vyrábíme z kvalitních materiálů a snažíme se vytvářet 

s dodavateli vzájemně prospěšné vztahy. To nám pomáhalo po celý minulý rok, kdy byl na 

trhu nedostatek materiálů, jak kovů, plastů i papíru. Všichni naši zaměstnanci znají význam a 

smysl své práce a každý je také sám odpovědný za její kvalitu a neustálé zlepšování. 

Důsledně dbáme o zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců a bezpečnosti práce. 

Podporujeme profesionální růst zaměstnanců a zvyšování jejich dovedností. Neustálé 

zlepšování je trvalým cílem společnosti, protože setrvalost znamená postupný přechod 

k horšímu. Zajímáme se i o své okolí, podporuje jeho rozvoj a obnovu památek. Pečujeme o 

potřebné a podporujeme dobročinnost. 
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Ve dnech 21. – 22. 6. 2021 se konal dozorový audit systému managementu kvality dle ČSN 

EN ISO 9001:2016 od Elektrotechnického zkušebního ústavu s výsledkem, že nebyly 

shledány žádné neshody a systém managementu je ve shodě s požadavky normy. 

 

V roce 2021 jsme s přehledem plnili nastavené limity pro vnější i vnitřní neshody. 

Nejčastějším důvodem vnitřních neshod bylo nedodržení předepsané technologie, 

nepozornost pracovníků a chybná manipulace s výrobky. Příčinou vnějších neshod bylo 

zejména poškození výrobků při přepravě k zákazníkovi. Neshody byly projednány komisí 

kvality a byla přijata nápravná a preventivní opatření. 

 

2.4 Výzkum a vývoj  

Společnost se dlouhodobě snaží zvýšit v rámci své produkce objem výrobků s vyšší přidanou 

hodnotou, kde může plně využít vývojové kapacity konstrukčního oddělení. V oblasti vývoje 

se soustředíme zejména na speciální aplikace v oblasti dopravy a zdravotnictví, kde jsme 

schopni vyvinout pro naše zákazníky řešení, která přesně odpovídají jejich potřebám. V roce 

2021 jsme vývoj soustředili na novou ECO line řadu našich výrobků. Testování již bylo 

ukončeno a tato řada bude představena na veletrhu AMPER 2022. 

 

Dále jsme se podíleli na vývoji nového svářecího automatu, který bude dodán v roce 2022 

naším obchodním partnerem. 

 

2.5 Investice společnosti  

V roce 2021 společnost investovala do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

1 355 000 Kč, což bylo o 15,81 % více než v roce 2020. Mezi největší investice patří nové 

osvětlení na lisovně, pořízení nového serveru k provozování informačního systému a nový 

skříňový vůz pro přepravu zboží zákazníkům. 

 

3. Hospodářské výsledky společnosti v roce 2021 

Společnost ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO hospodařila v roce 2021 se ziskem po zdanění ve 

výši 17 442 tis. Kč1. Oproti roku 2020 došlo k nárůstu čistého zisku o 10,43 %. Na tomto 

nárůstu se podílel závod Topení, kde došlo k nárůstu oproti roku 2020 o 43,88 %. I přes tuto 

skutečnost většinu zisku i v roce 2021 tvořil závod Elektro. Výnosy vzrostly za rok 2021 o 

4,85 %1. Na růstu výnosů se podílely oba závody. Na závodě Elektro se zvýšily výnosy o 

4,23 % oproti předchozímu roku, na závodě Topení o 47,45 %. Zároveň rostly i meziročně 

náklady o 4,21 %1. Na růst nákladů měl vliv zejména výrazný růst cen materiálů a energií 

v roce 2021. Na závodě Elektro vzrostly náklady o 6,6 % oproti předchozímu roku, na závodě 

 
1 Ve výnosech a nákladech jsou zahrnuty i vnitropodnikové výnosy a náklady. 
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Topení o 47,77 %, což bylo způsobeno zvýšením objemu subdodávek. Zásoby se v roce 2021 

zvýšily oproti roku 2020 o 76,05 %. Důvodem tohoto zvýšení byl významný růst cen 

materiálů a jeho nedostatek trhu. Zásoby rostly pouze na závodě Elektro, na závodě Topení se 

naopak snížily o 25 %.  

 

Celková výše pohledávek po lhůtě splatnosti se oproti roku 2020 výrazně zvýšila, a to o 

840,42 %. Významný nárůst byl zaznamenán na obou závodech.  Důvodem nárůstu proti roku 

2020 je významný pokles pohledávek po lhůtě splatnosti mezi roky 2019 a 2020 a dále 

zaplacení faktur splatných před koncem roku až v lednu roku 2022. Na závodě Elektro činily 

pohledávky po lhůtě splatnosti 1 851 000 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti na závodě 

Topení činily 1 711 000 Kč, což není obvyklé. Důvodem takto vysokých pohledávek po lhůtě 

splatnosti byla fakturace významné zakázky před koncem roku. Pozitivním faktem zůstává, že 

téměř všechny pohledávky jsou do 30 dnů po splatnosti a daří se je vymáhat bez pomoci 

třetích osob. 

 

Závodu Elektro se v roce 2021 dařilo plnit s přehledem plán tržeb, který byl překročen o 

17,33 %. Zvýšila se i produktivita práce. Bohužel se nedařilo příliš rychle rostoucí náklady 

materiálů a energií promítat do cen pro zákazníky. To se odrazilo v horším hospodářském 

výsledku. Závod Elektro v některých měsících velmi citelně zasáhla pandemie covid-19 a 

zaměstnanci museli v rámci zajištění chodu tohoto závodu vypomáhat i na jiných 

pracovištích. Jen díky jejich obětavé práci se dařilo i přes dlouhé dodací lhůty materiálů 

dodávat výrobky zákazníkům včas. Začátek roku 2021 přinesl bohužel další problém, a to 

nedostatek materiálů, dlouhé dodací termíny materiálů a výrazným způsobem rostoucí ceny 

materiálů, které se měnily někdy i každý týden. Chyběla měď, železo, plasty, palety, kartony 

atd. Ceny rostly v desítkách procent. Často se stalo, že se neřešilo za kolik, ale zda materiál 

vůbec dostaneme. V roce 2021 přetrvával tlak zákazníků na vyrobení co nejkvalitnějších 

výroků za co nejnižší cenu. I minulý rok nám ve výrobě chyběli zejména kvalifikovaní 

pracovníci anebo aspoň takoví, kteří mají zájem pracovat. Ani v roce 2021 jsme z důvodu 

pandemie covid-19 nemohli prezentovat náš výrobní program na žádném z veletrhů a 

obchodní jednání mohla probíhat ve většině případů pouze vzdáleně. Doufáme, že se situace 

v roce 2022 změní. 

 

Závodu Topení se v roce 2021 dařilo mnohem více než v roce 2020. Z hlediska tržeb byl rok 

2021 pro tento závod nejúspěšnějším v jeho historii. Podařilo se zrealizovat několik 

významných zakázek – účastnili jsme se výstavby několika bytových domů ve Znojmě a 

domu pro seniory v Boskovicích. I při covidu bylo ve stavebnictví práce dost. I přes zvýšené 

náklady způsobené využíváním subdodávek se dařilo závodu Topení dosáhnout nárůstu 

hospodářského výsledku oproti roku 2020 o téměř 50 %. I závod Topení musel v průběhu 

roku 2021 řešit problémy s nedostatkem materiálů a jejich rostoucí cenou. Zaměstnanci 

závodu Topení se účastnili odborných školení nezbytných pro výkon jejich práce. 
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V oblasti nájmů byla v roce 2021 situace ještě horší než v roce 2020. Řada našich nájemců 

nemohla z důvodu vládních nařízení vykonávat několik měsíců činnost, z tohoto důvodu 

představenstvo rozhodlo nezvyšovat v průběhu roku 2021 nájemné o inflaci za rok 2020. 

V roce 2021 se nám dařilo mít obsazeny všechny pronajímané prostory. Bohužel vládní 

opatření ohledně covidu se výrazným způsobem odrazila i na činnosti penzionu Nad Dyjí. 

Nejdříve byl téměř půl roku uzavřený, poté sice mohl fungovat, ale byla zrušena celá řada 

společenských, sportovních a kulturních akcí, a to velmi zasáhlo jeho tržby. V roce 2021 

pokračovaly opravy fasády na budově Rudoleckého, které znamenaly značné náklady pro 

oblast nájmů. I přesto se v roce 2021 podařilo snížit ztrátu oblasti nájmů, a to o 85,78 %, 

oproti roku 2020. 
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4. Základní informace o stavu majetku akciové společnosti 

Představenstvo předkládá základní údaje o stavu majetku společnosti v roce 2021: 

 

Výše dlouhodobého hmotného a nehmotného  v roce 2021 114 826 tisíc Kč 

majetku včetně pozemků a dlouhodobého  v roce 2020 114 789 tisíc Kč 

drobného hmotného majetku 

 

Nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného v roce 2021 1 355 tisíc Kč 

majetku (včetně nezařazeného) v roce 2020 1 170 tisíc Kč 

 

Celkové pohledávky z obchodních vztahů v roce 2021 30 388 tisíc Kč 

 v roce 2020 18 522 tisíc Kč 

 

Celkové zásoby včetně rozpracované  v roce 2021 28 491 tisíc Kč 

a hotové výroby a materiálu na cestě se v roce 2020 14 636 tisíc Kč 

zohledněním opravných položek  

 

Tržby z pronájmu  v roce 2021 6 299 tisíc Kč 

 v roce 2020 6 079 tisíc Kč 

 

Vlastní kapitál společnosti v roce 2021 184 239 tisíc Kč 

 v roce 2020 170 000 tisíc Kč 

 

Ostatní sledované ukazatele hospodaření jsou součástí účetní závěrky nebo jsou uvedeny 

v přiložených tabulkách a grafech, které jsou přílohou této zprávy. 

 

5. Záměry společnosti na další období 

Do roku 2022 jsme vstupovali s optimismem, že covidová krize se v tomto roce vyřeší a my 

se budeme moci věnovat své práci tak, jako dřív. Bohužel v únoru 2022 zahájila Ruská 

federace válečný konflikt na Ukrajině. To se ihned projevilo na pozastavení některých 

zakázek, které jsou přes našeho zákazníka dodávány do Ruské federace. Vznikly anebo se 

ještě více prohloubily problémy s nedostatkem materiálů. Neúměrně několikanásobně rostou 

ceny energií a materiálů, hrozí, že nebude v České republice dostatek zemního plynu. 

Významně roste inflace, což se samozřejmě už nyní odráží v úbytku zakázek jak na závodě 

Elektro, tak i Topení. Doufáme, že válečný konflikt bude, co nedříve ukončen, a svět se 

alespoň částečně začne vracet do normálního stavu. 

 

V roce 2022 chceme prohloubit vztahy s našimi obchodními partnery. Rádi bychom znovu 

obnovili osobní kontakty a doufáme, že nám bude konečně po 2 letech umožněno prezentovat 

náš výrobní program na mezinárodní výstavě elektrotechniky, energetiky a automatizace 
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AMPER 2022. Nadále se chceme zaměřit na získávání nových zákazníků jak v České 

republice, tak i v zahraničí. 

 

 Na závodě Elektro chceme v roce 2022 pokračovat ve výměně osvětlení na dalších 

pracovištích, což přinese úspory ve spotřebě elektrické energie a zlepší pracovní podmínky a 

bezpečnost práce. Z důvodu značné vytíženosti svařovacího automatu a nemožnosti obdobný 

stroj zakoupit, bylo rozhodnuto o spolupráci s českou strojírenskou společnosti na vývoji 

nového svařovacího automatu, který by měl být předán k užívání na podzim roku 2022. 

V průběhu roku bude také vyvinut nový program pro správu navíjecích předpisů, který 

umožní správu i speciálních výrobků a provázání s informačním systémem. 

Závod Topení se bude v následujícím období snažit využít potenciál plynoucí z dramatického 

nárůstu cen energií a podpory státu v oblasti výměny vytápění (kotlíkové dotace a program 

„Zelená úsporám”). Už nyní závod Topení zaznamenává vysoký zájem o montáž tepelných 

čerpadel a zařízení pro ohřev vody. Chceme dále prohloubit spolupráci se stavebními 

firmami, které nám přinášejí zakázky dlouhodobějšího charakteru. Nadále budeme sledovat 

nové trendy a technologie v našem oboru, abychom zajistili vysokou kvalitu prováděných 

prací. 

 

V oblasti nájmů navážou na opravy fasády na budově na ulici Rudoleckého opravy uvnitř 

budovy.  

 

Vzhledem k neustálému růstu cen energií bychom rádi v roce 2022 pořídili další 2 

fotovoltaické elektrárny na střechy budov, a to ve výrobním areálu na Kotkově ulici a také na 

našem penzionu Nad Dyjí v ulici na Kolbišti. 

 

 



Tabulka č. 1 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 101 519 105 816 +4,23

Topení 30 482 44 945 +47,45

Ostatní 23 153 11 915 -48,54

Celkem 155 154 162 676 +4,85
*)
 včetně vnitropodnikových výnosů

Výnosy (v tis. Kč) 
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Tabulka č. 2 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 86 046 91 726 +6,60

Topení 27 933 41 276 +47,77

Ostatní 25 382 12 232 -51,81

Celkem 139 361 145 234 +4,21
*)
 včetně vnitropodnikových nákladů

Náklady (v tis. Kč) 
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Tabulka č. 3 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 15 473 14 090 -8,94

Topení 2 550 3 669 +43,88

Ostatní -2 229 -317 -

Celkem 15 794 17 442 +10,43
*)
 včetně vnitropodnikových nákladů a výnosů

Zisk po zdanění (v tis. Kč) 
*)
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Tabulka č. 4 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 56 54 -3,57

Topení 17 15 -11,76

Správa 7 7 0,00

Celkem 80 76 -5,00
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Tabulka č. 5 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 14 385 25 555 +77,65

Topení 228 171 -25,00

Celkem 14 613 25 726 +76,05
*)
 Hodnota zásob je snížená o vytvořené opravné položky

Zásoby bez materiálu na cestě (v tis. Kč) 
*)
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Tabulka č. 6 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021  21/20 v %

Elektro 280 1 851 +561,07

Topení 101 1 711 +1594,06

Ostatní 0 21 -

Celkem 381 3 583 +840,42

Pohledávky vůči odběratelům po lhůtě splatnosti

(v tis. Kč)
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Tabulka č. 7 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 836 1 355 +62,08

Topení 334 0 -100,00

Ostatní 0 0 -

Celkem 1 170 1 355 +15,81

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku bez dotace (v tis. Kč)
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Tabulka č. 8 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 967 847 -12,41

Topení 706 157 -77,76

Ostatní 570 2 423 +325,09

Celkem 2 243 3 427 +52,79

Opravy dlouhodobého majetku (v tis. Kč)
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Tabulka č. 9 Zpráva představenstva ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO o podnikatelské činnosti 

Závody a. s. Rok 2020 Rok 2021 21/20 v %

Elektro 29 624 29 042 -1,96

Topení 10 307 10 276 -0,30

Správa 4 061 4 147 +2,12

Celkem 43 992 43 465 -1,20

Osobní náklady (v tis. Kč)
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Zpráva představenstva 
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

a o vztazích mezi ovládanou osobou a 

ostatními osobami ovládanými stejnou 

ovládající osobou 

za  období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 



Zpráva představenstva společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za 

 období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

 1 

  

1. Úvod 
Zpráva představenstva společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO (dale jen “společnost”) 

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a 

ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za  období od 1. 1. 2021 do 

31. 12. 2021 (dále jen „zpráva“) za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je zpracována 

představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních korporacích, v platném znění,  byla schválena na schůzi představenstva dne 

21. 3. 2022. Zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s 

ustanovením § 83 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a s jejím 

stanoviskem bude seznámena valná hromada společnosti rozhodující o schválení řádné účetní 

závěrky. Ovládací smlouva nebyla uzavřena. 

2. Ovládaná osoba 
Obchodní firma: ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO 

Sídlo společnosti: Znojmo, Kotkova 3582/19, PSČ 669 02  

IČ:  440 26 587 

Právní forma: akciová společnost 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, 

vložce 581 

3. Ovládající osoba 

Ovládající osobou společnosti je pan Jiří Němec, narozen 13. 9. 1953, bytem Palackého 

1097/53, Znojmo. Ovládající osoba vlastnila k 31. 12. 2021 59,29 % akcií společnosti a je 

předsedou představenstva společnosti. 

3.1 Smlouvy a jiné právní úkony uzavřené mezi ovládající osobou a 

společností 

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 nebyla mezi ovládající osobou a společností jako 

ovládanou osobou uzavřena žádná smlouva, ani nebyly učiněny žádné jiné právní úkony 

v zájmu ovládající osoby.  

3.2 Opatření přijatá v zájmu nebo na popud ovládající osoby 

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 nebyla společností jako ovládanou osobou přijatá 

žádná opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, které se týkají majetku přesahujícího 

10 % vlastního kapitálu ovládané osoby  

3.3 Plnění poskytnuté ovládající osobě společností 

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 nebylo ovládající osobě společností jako ovládanou 

osobou poskytnuto žádné plnění. Ovládající osobě byly vyplaceny na základě rozhodnutí 

valné hromady tantiémy a dividendy. 
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4. Závěr  
Po přezkoumání a prověření právních vztahů mezi společností a ovládající osobou nebylo 

shledáno, že by společnosti vznikla jakákoliv újma v důsledku uzavřených smluv, právních 

úkonů nebo opatření přijatých v zájmu nebo na popud ovládající osoby. 

 

Ve Znojmě dne 21. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Hrbek 

člen představenstva 

ELEKTROKOV,a. s.ZNOJMO 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

ELEKTROKOV, a.s. ZNOJMO (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelským 

plánem dne 10. 12. 1991 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Brně dne 

11. 12. 1991. Předmětem podnikání společnosti je: 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 

- hostinská činnost, 

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, 

- obráběčství, 

- klempířství a oprava karoserií, 

- vodoinstalatérství, topenářství, 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

- zámečnictví, nástrojářství. 

 

Sídlo společnosti je ve Znojmě, Kotkova 3582/19.  

 

Společnost má základní kapitál ve výši 10 120 000 Kč. 

 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2021. 

 

Účetním obdobím je kalendářní rok od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

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

a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Akcionář % podíl na základním kapitálu 

Jiří Němec 59,29 % 

Ostatní akcionáři s jednotlivými podíly pod 20 % 40,71 % 

Celkem 100,00 % 

 

Společnost není vlastníkem žádného podílu na základním kapitálu v jiné obchodní 

společnosti a nemá uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku. 

 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období 

V uplynulém účetním období nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.  
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1.3. Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 

 
 Funkce Jméno 

Představenstvo předseda Jiří Němec 

 člen Petr Navrkal 

 člen 

 

 

Petr Hrbek 

   

   

Dozorčí rada předseda Lubomír Pokorný 

 člen Kateřina Vybíralová 

 člen Pavel Sosna 
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2. ÚČETNÍ METODY 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb. v platném znění, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném 

znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku 

historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a 

předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

 

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2021 za období od 

1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),  

není-li dále uvedeno jinak.  

2.1. Dlouhodobý hmotný majetek  

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

doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 80 tis.  v jednotlivém 

případě. 

 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky 

a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 

 

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé 

náklady, nepřímé náklady příčinně související s vytvořením majetku vlastní činností 

(výrobní režie) a vztahující se k období činnosti. Nezahrnují se náklady na prodej. 

 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 

období částku 80 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků 

a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární 

metodou. 

 

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy 

z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do 

výkazu zisku a ztráty.  
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2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména nehmotné výsledky vývoje, 

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

ocenění je vyšší než 80 tis. Kč v jednotlivém případě. 

 

Nehmotné výsledky vývoje, ocenitelná práva a software se aktivují pouze v případě 

využití pro obchodování s nimi. Nehmotné výsledky vývoje, ocenitelná práva a software 

vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady 

nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší. 
 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou 

o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty. 

 

Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.  
 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací 

období částku 80 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku. 
 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován lineárně na základě jeho předpokládané 

doby životnosti. 

2.3. Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zápůjčky s dobou splatnosti delší než jeden 

rok, majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 

realizovatelné cenné papíry a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do 

splatnosti.  

 

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí 

pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady související s pořízením, např. 

poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.  

 

K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční 

majetek společností klasifikován dle povahy jako podíly - ovládaná osoba a podíly 

v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo dlužné cenné papíry držené do 

splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. 

 

K datu účetní závěrky jsou: 

− Dlužné cenné papíry držené do splatnosti oceněny v pořizovací ceně zvýšené 

o úrokové výnosy (včetně amortizace případné prémie nebo diskontu). 

− Jiný dlouhodobý finanční majetek je oceňovén v pořizovacích cenách. 

2.4. Krátkodobý finanční majetek 

Zůstatky na běžných účtech jsou oceňované nominální hodnotou. 

2.5. Zásoby 

O zásobách se účtuje způsobem A s výjimkou kancelářských potřeb, reklamních a 

propagačních předmětů, pohonných hmot, náhradních dílů, ochranných a pracovních 

prostředků, pracovních pomůcek, režijních materiálů pro potřeby výroby, nářadí, obalů a 

úklidových a čisticích prostředků, který je účtován rovnou do nákladů. 
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Zásoby nedokončené výroby se účtují v případě výrobků v kalkulačních nákladech, 

v případě poskytovaných služeb pak ve vlastních nákladech. Součástí ocenění 

nedokončené výroby je i výrobní režie. 

Zásoby hotové výroby se oceňují ve vlastních nákladech včetně výrobní režie. 

Inventarizační přebytky zásob se účtují v reprodukčních cenách. 

Pro ocenění zásob materiálu na skladech a vyskladnění zásob používá účetní jednotka pro 

všechny druhy zásob materiálu vážený aritmetický průměr. Průměrná cena zásob se 

přepočítává při každém příjmu zásob na sklad. 

 

Způsob tvorby opravných položek 

 

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob  

v účetnictví není trvalého charakteru, např. na základě věkové analýzy zásob. 

2.6. Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou 

o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky nabyté za 

úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku 

k pochybným a nedobytným částkám.  

2.7. Závazky  

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.8. Rezervy 

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována 

a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, 

ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. 

 

2.9. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem  

České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.  

 

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným 

k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena. 

 

2.10. Daně 

 

2.10.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku 

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda. 
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2.10.2. Splatná daň 

Vedení společnosti zaúčtovalo daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace 

daně, která vychází z jeho porozumění interpretace daňových zákonů platných v České 

republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně 

v souladu s platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci 

různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích osob včetně orgánů 

státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může 

změnit podle konečného stanoviska finančního úřadu. 

2.10.3. Odložená daň 

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového 

přístupu.  

 

Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou případů, kdy se vztahuje 

k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a kdy je také související odložená 

daň zahrnuta do vlastního kapitálu.  

 

Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány 

v celkové netto hodnotě s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky 

započítávat proti dílčím daňovým závazkům.  

2.11. Snížení hodnoty 

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby 

objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li 

takové signály, jsou vytvářeny opravné položky snižující dočasně hodnotu majetku. 

 

2.12. Státní dotace 

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné 

a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace na pořízení 

dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace 

na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo 

vlastní náklady.  

2.13. Výnosy 

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, 

a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po 

odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících s prodeji.  

 

Úrokový výnos je časově rozlišován na základě výše nezaplacené části jistiny. 

2.14. 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 
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relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 

v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.  
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek 

Software 346 0 0 0 346 

Ocenitelná práva 2097 0 0 0 2097 

Jiný DNM 107 0 0 0 107 

Celkem 2021 2550 0 0 0 2550 

Celkem 2020 2550 0 0 0 2550 

 
Opravné položky a oprávky 

(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 

Přírůstky Úbytky Převody Konečný 

zůstatek 

Opravné 

položky 

Účetní 

hodnota 

Software 346 0 0 0 346 0 0 

Ocenitelná práva 2097 0 0 0 2097 0 0 

Jiný DNM 107 0 0 0 107 0 0 

Celkem 2021  2550 0 0 0 2550 0 0 

Celkem 2020 2550 0 0 0 2550 0 0 

 

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek 

Pozemky 11 945 0 0 0 11 945 

Stavby 57 717 143 0 0 57 860 

Samostatné movité věci 42 543 1 212 1 284 0 42 471 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 0 0 0 0 0 

Jiný DHM 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DHM 33 0 33 0 0 

Celkem 2021  112 238 1 355 1 317 0 112 276 

Celkem 2020 111 453 1210 425 0 112 238 

 
Opravné položky a oprávky 

(údaje v tis. Kč) 

 
Počáteční 

zůstatek 

Přírůstky Úbytky Převody Konečný 

zůstatek 

Opravné 

položky 

Účetní 

hodnota 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 11 945 

Stavby 30 580 1 719 0 0 32 299 0 25 561 

Samostatné movité věci 37 708 1 645 1 284 0 38 069 0 4 402 

Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku 0 0 0 0 0 0 0 

Jiný DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na DHM 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2021  68 288 3 364 1 284 0 70 368 0 41 908 

Celkem 2020 65 319 3 386 417 0 68 288 0 43 950 

 

3.2.1. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 

Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem.  
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3.3. Dlouhodobý finanční majetek  

2021 
stav k 31. 12. 2021 (údaje v tis. Kč) 

Označení majetku Hodnota 

Dluhopis ČS ERSTE BANK AT0000A28HT4 10 194 

Dluhopis ERSTE Prémiový dluhopis EURCZK 

3XS2107381852 

5 004 

Zápůjčky 456 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 15 116 

Celkem 30 770 

 

 

2020 
stav k 31. 12. 2020 (údaje v tis. Kč) 

Označení majetku Hodnota 

Dluhopis ČS ERSTE BANK AT0000A28HT4 10 200 

Dluhopis ERSTE Prémiový dluhopis EURCZK 

3XS2107381852 

5 007 

Zápůjčky 827 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 5 116 

Celkem 21 150 

3.4. Zásoby 

Na základě provedené inventarizace byly vytvořeny opravné položky k zásobám bez pohybu: 

 

stav k 31. 12. 2021 (údaje v tis. Kč) 

Druh zásob Hodnota 

Výrobky 57 

Polotovary 61 

Materiál 397 

Celkem 515 

 

3.5. Krátkodobé cenné papíry 

Společnost nevlastní žádné krátkodobé cenné papíry. 

3.6. Pohledávky 

Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů 
(údaje v tis. Kč) 

Rok Kategorie Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem po 

splatnosti 

Celkem  

0 - 90 dní 91 - 180 

dní 

181 – 365 

dní 

1 - 2 roky 2 a více 

let 

2021 Brutto 26 805 3 523 75 -15 0 0 3 583 30 388 

 Opr. položky 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Netto 26 805 3 523 75 -15 0 0 3 583 30 388 

2020 Brutto 18 141 369 0 0 0 12 381 18 522 

 Opr. položky 0 0 0 0 0 12  -12 

 Netto 18 141 369 0 0 0 0 381 18 510 

 

Změnu opravné položky lze rozčlenit následovně: 
 (údaje v tis. Kč) 

 2021 2020 

Počáteční stav k 1. lednu 12 12 

Tvorba  0 0 

Rozpuštění  12 0 

Konečný zůstatek k 31. prosinci  0 12 
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3.7. Krátkodobý finanční majetek 

(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31.12.2021 Stav k 31.12.2020 

Pokladna 96 116 

Ceniny 0 0 

Peníze 96 116 

Běžné účty 59 547 56 904 

Termínované vklady 10 000 20 000 

Peníze na cestě 0 5 734 

Účty v bankách 69 547 82 638 

Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 

Dlužné cenné papíry k obchodování 0 0 

Vlastní dluhopisy 0 0 

Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti 0 0 

Ostatní realizovatelné cenné papíry 0 0 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 

Pořizování krátkodobého finančního majetku  0 0 

Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku  0 0 

Krátkodobý finanční majetek celkem 69 643 82 754 

 

3.8. Časové rozlišení aktiv 

Položky časového rozlišení aktiv tvoří u nákladů příštích období zejména licenční 

poplatky, náklady na odborné certifikace a poplatky za internetové domény, elektronické 

certifikáty a předplacené internetové služby. U příjmů příštích období jsou to pak 

vyfakturované spotřeby energií nájemníkům za rok 2021. 

3.9. Vlastní kapitál 

3.9.1.  Navrhované rozdělení zisku 

Představenstvo společnosti bude valné hromadě navrhovat následující rozdělení zisku (po 

odečtení daně z příjmu právnických osob, který činí 17 442 105,55 Kč takto: 

 

1. Příděl do fondu dividend 1 275 120,00 Kč 

2. Příděl do fondu tantiém 1 843 764,00 Kč 

3. Nerozdělený zisk minulých let 14 323 221,55 Kč  

 

3.10. Rezervy 

V roce 2021 nebyly vytvářené ani čerpané žádné rezervy. 

3.11. Dlouhodobé závazky 

Položka dlouhodobé závazky obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní 

závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok a odložený daňový závazek. 

 
(údaje v tis. Kč) 

 Stav k 31.12.2021 Stav k 31.12.2020 

Odložený daňový závazek a pohledávka 935 831 

Celkem 935 831 
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Kromě výše uvedených závazků má společnost sjednanou záruku ve výši 50 000 Kč do 

31. 8. 2024 u Československé obchodní banky, a. s.  na krytí případných nákladů na 

reklamace realizované rekonstrukce. 

3.12. Krátkodobé závazky 

Věková struktura závazků z obchodních vztahů 
(údaje v tis. Kč) 

Rok Kategorie Do 

splatnosti 

Po splatnosti Celkem po 

splatnosti 

Celkem  

0 - 90 dní 91 - 180 

dní 

181 – 365 

dní 

1 - 2 roky 2 a více 

let 

2021 Krátkodobé 12 598 10 2 0 0 48 60 12 658 

2020 Krátkodobé 5 782 6 0 0 18 30 54 5 836 

 

3.13. Bankovní úvěry 

Společnosti nejsou poskytnuté žádné bankovní úvěry. 

3.14. Odložená daň z příjmů 

Celkovou existující odloženou daňovou pohledávku (závazek) lze analyzovat takto: 
 (údaje v tis. Kč) 

Odložená daň z titulu Stav k 31.12.2021  Stav k 31.12.2020 

Rozdíl mezí účetní a daňovou zůstatkovou cenou 5 436 4 912 

Opravné položky k finančnímu majetku 0 0 

Opravné položky k zásobám 515 539 

Celkem  4 921 4 373 

Odložená daň 935 831 

 

3.15. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

Průměrný počet zaměstnanců za rok 2021 a 2020 je následující: 

 

2021 
(údaje v tis. Kč) 

 Počet Osobní náklady celkem 

Dělnické profese 55 26 290 

THP pracovníci 18 13 335 

Vedení společnosti   3   3 840 

Celkem 76 43 465 

 

2020 
(údaje v tis. Kč) 

 Počet Osobní náklady celkem 

Dělnické profese 59 26 385 

THP pracovníci 18 13 812 

Vedení společnosti   3   3 795 

Celkem 80 43 992 

 

3.16. Dotace 

(údaje v tis. Kč) 

 Období do 31.12.2021 Období do 31.12.2020 

Přijaté dotace na provozní účely 433 167 

Přijaté dotace na investiční účely 0 0 

Celkem 433 167 
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3.17. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Společnost nezaznamenala žádné výrazné problémy související s probíhající pandemií 

Covid 19 v oblasti lidských zdrojů. 

 

Vzhledem k probíhajícímu válečnému konfliktu na Ukrajině se ještě více snížila 

dostupnost některých materiálů a prudce se zvyšuje jejich cena. Zároveň došlo vlivem 

tohoto konfliktu k omezení likvidity některých uložených volných finančních prostředků. 

 

Na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací se vedení společnosti 

domnívá, že výše uvedené skutečnosti nemají významný vliv na nepřetržité trvání účetní 

jednotky. 
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