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Drazí zákazníci, fandové a akcionáři,

první pandemický rok v novodobé historii 21. století máme úspěšně za sebou. Nemá smysl toto gi-
gantické mediální téma zbytečně dále komentovat, máme zde hromadu zajímavějších informací. 
Dnes nechci, vzhledem k solidaritě s jinými sektory českého podnikání, více komentovat ani eko-
nomické výsledky roku 2020, které opět potvrdily naši výjimečnost v telco oboru. Řeknu vám, na co 
jsem pyšný a co mě hřeje u srdce, když se ohlédnu přes rameno za uplynulým rokem.

Jako vždy začnu u nás, u lidí, kteří dělají z hromady kabelů, skla a elektroniky úžasnou technolo-
gii, která drží laťku kvality služeb netboxu vůbec nejvýše, jak jen to je možné. I přesto, že jsme 
v rámci turnusového střídání měli vždy alespoň polovinu kolegů na homeoffice, všechny činnosti 
fungovaly na 100 %, dařilo se nám zvyšovat kapacity nejen na páteřních trasách, realizovali jsme 
mnoho generačních vylepšení, která ještě zvýšila kvalitu nabízených služeb. Všichni jsme totiž 
věděli a stále víme, že internet a televize se v dnešních dnech pro velké množství našich občanů 
stává kritickou infrastrukturou, na kterou musí být maximální spoleh. Povedlo se! Tak tedy, dámy 
a pánové, klobouk dolů!

Konečně se ukázalo, že není internet jako internet. Že marketingová „až“ čísla nestačí a že síť, kte-
rou již přes 20 let stavíme, je určena pro lidi, a to i v situacích, které by nikdo nečekal. Síť netbox 
tento rok, více než kdy dříve, přivítala zákazníky konkurence, kteří nejsou schopní doma fungovat, 
jelikož dva rodičové na homeoffice a dítě školou povinné zahltí internetovou linku tak rychle, že 

ani jeden není schopen fungovat. Nikdo nečekal, že se jednou z domácností stanou zdroje objem-
ného datového provozu. Naše symetrické linky s tím neměly, nemají a nebudou mít sebemenší 
problém. Proto vítejte u nás, noví zákazníci, budeme vás hýčkat!

Od začátku roku 2020 jsme připravovali zbrusu nové datacentrum nejen pro služby Kuki. Nemohli 
jsme to načasovat lépe, jelikož v situacích, kdy mnoho z nás muselo sedět doma, byla televize 
důležitým rozptýlením. Kuki jako jedna z mála IPTV platforem neměla přes vánoční svátky žádné 
výpadky, dokonce ani žádné omezení co do kvality nebo funkcí. Migrace na nové datacentrum 
probíhala za plného provozu a vše se zvládlo doslova perfektně. A aby toho nebylo málo, tak jako 
předvánoční dárek jsme vydali zcela novou iOS aplikaci pro jablečná zařízení, která je vydestilo-
vaná přímo v naší vývojové laboratoři se všemi sny, nápady a zpětnou vazbou od uživatelů. Krásný 
koncert práce člověka a technologie!

Bylo by toho více, nad čím se dojímat, ale to zase příště. Ať se máte na co těšit!

Váš Marek

Úvodní slovo
předsedy představenstva



Výroční zpráva netbox 2020 7

Statutární orgány
Představenstvo
Marek Bukal, MBA (*1978) – předseda

Pavel Vávra (*1975) – člen

Ing. Aleš Padrta (*1973) – člen

Prokura
Barbora Brühlová – do 28. 1. 2021

Ing. Monika Marečková – od 28. 1. 2021

Dozorčí rada
Ing. Martin Ryšavý (*1968) – předseda

Ing. Miroslav Rek (*1980) – člen

Ing. Jiří Kučík (*1973) – člen

Obchodní jméno SMART Comp. a.s.

Sídlo Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno

Právní forma Akciová společnost

Datum vzniku 11. února 1998

IČO 255 17 767

Spisová značka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně

Základní kapitál 15 700 000 Kč, splaceno 100 %

Akcie na jméno, 157 ks v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

Základní údaje

Účetní jednotka má organizační složku ve Slovenské republice:

Obchodní jméno SMART Comp. a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby

Sídlo Matúškova 2148/10, Bratislava Nové Město, 831 01

IČO 51 828 448

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným skutečnostem.
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Předmět podnikání
  Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

  Poskytování služeb elektronických komunikací.

  Zajišťování veřejných komunikačních sítí.

  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

   Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení.

  Ostraha majetku a osob.

  Projektová činnost ve výstavbě.

Údaje o obchodní 
společnosti
a jejích orgánech
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Marek Bukal
předseda představenstva

Aleš Padrta
člen představenstva 

generální ředitel

Pavel Vávra
člen představenstva

Organizační 
schéma společnosti

datový pověřenecdatový analytik

oddělení 
prodeje OTTředitel 

realizace

oddělení 
realizace

projednání
2

projekce
3

výstavba
3

aktivátoři 
+ servis

referentka

finanční 
oddělení

finanční 
ředitel

ekonomický 
úsek

4

sklad
1

personální 
ředitelka

personální 
oddělení

personální 
úsek

2

marketingový 
ředitel

specialista 
digitálního 

obsahu

marketingové 
oddělení

oddělení 
služeb

ředitel 
infrastruktury

provoz sítě
5

systémoví 
inženýři

3

úsek IT
2

NOC
3

obchodní ředitel

obchodní 
oddělení

oddělení péče 
o zákazníka

maloobchod
4

velkoobchod
3

firmy

technická podpora
5

store 
Brno/Jihlava

6

call centrum
provozní vedoucí 

operátorů

obchodní podpora
8

projektový 
manažer

oddělení 
vývoje

vedoucí 
programátor

programátoři
4

vývoj
3

vedoucí 
prodeje OTT

Stav k 31. 12. 2020

9Výroční zpráva netbox 2020
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Aleš Padrta
generální ředitel

Slovo 
generálního 
ředitele
a zpráva o podnikatelské 
činnosti společnosti a o stavu 
jejího majetku

Vážení zákazníci, 
akcionáři, kolegové a všichni fandové, nám naklonění,

úvodem chci říct a ujistit vás, že netbox a Kuki pokračují ve svém růstu, a to i přes vnější okolnosti, 
které si všichni budeme pamatovat do konce života. V roce 2020 jsme opět vylepšili ekonomické 
výsledky a dosáhli tržeb téměř 287 mil. Kč a zisku před zdaněním 72 mil. Kč. 

V průběhu roku nastaly, mimo rámec řešení pokračujícího přirozeného růstu, zejména násle-
dující události:

Na jaře a na podzim jsme stejně jako celá Evropa museli přizpůsobit provoz kanceláří netboxu dvě-
ma vlnám celosvětové pandemie Covid-19. Přes nutnost zvýšené koordinace a úpravu režimu do-

cházky do kanceláří lze říci, že tato okolnost neměla vliv na výkon společnosti. Na straně poptávky 
obě vlny zpětně hodnotíme jako pozitivní poptávkový impuls způsobený uzamčením obyvatelstva 
v domovech, což vyvolalo zvýšený zájem o kvalitní internet a televizní zábavu přes IPTV (dnes již 
lépe řečeno internetovou televizi). Současně přišly výrazně zvýšené nároky na přenosové kapacity 
infrastruktury sítě kvůli domácí výuce dětí a videoschůzkám pracujících rodičů. V obou těchto ob-
lastech netbox obstál a dále posílil vnímání kvality svojí optické sítě zákazníky.

V rámci rozvoje a zajištění návratnosti investice do infrastruktury v Jihlavě, učiněné v předchozím 
roce, jsme v tomto městě v dubnu 2020 otevřeli zákaznické středisko v obdobném konceptu, jaký 
má netbox Store v Brně, pouze prostorově a nákladově výrazně střídmějším. Současně zde začala 
modernizace sítě na technologii GPON.

Na jaře jsme poskytli úvěr dceřiné společnosti OpavaNet a.s. (historicky vlastníme 49 %) z důvodu 
vypořádání infrastruktury telekomunikační sítě s městem Nový Jičín. Další vývoj událostí vedl na 
konci června k převzetí 100% kontroly nad společností OpavaNet a.s. a její dcerou NJNet s.r.o. Aktu-
álně zde jako jediný člen představenstva, resp. jednatel, působí kolega Ing. Martin Ryšavý, finanční 
ředitel netboxu. Cílem jeho působení je dotáhnout provoz a poskytování služeb obou společností 
do standardů netboxu.

Poslední mimořádnou událostí roku je dohoda o ukončení společného projektu rozvoje a provozu 
IPTV platformy Kuki se společností Planet A, a.s. (dále PA). Společnost PA byla na konci roku 2019 
prodána společnosti T-Mobile a nový vlastník nám signalizoval budoucí nezájem dále pokračovat ve 
společném projektu. Proto jsme na konci roku 2020 smluvně odkoupili podíl PA na platformě a ta je 
nyní zcela v našem 100% vlastnictví. Společnost Planet A se stala největším velkoobchodním odbě-
ratelem Kuki, nadále již bez přímé účasti na jejím dalším rozvoji, který je nyní plně v našich rukou.

Na závěr chci ještě zmínit, že rok 2020 znamenal i výraznou akceleraci v oblasti generační obměny 
infrastruktury vlastní sítě netbox, u níž dochází k přechodu na technologii GPON, poskytování slu-
žeb až do rychlosti 1 Gbps a modernizaci pronajímané báze set-top boxů pro televizní službu Kuki. 
Rovněž jsme investovali do technologií datových center pro provoz vlastních informačních systé-
mů a zejména platformy Kuki (nově ve verzi 2), čímž jsme posunuli hardwarové zajištění provozu 
o generaci kupředu a připravili ji na další růst. V roce 2021 se budeme dále dominantně věnovat 
rekonstrukcím sítě na technologii GPON, máme rozběhnutých mnoho dílčích projektů na více let, 
které budeme postupně realizovat.

Více než kdy dříve vám přeji: buďte zdrávi a děkujeme za podporu.

11Výroční zpráva netbox 2020
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Návrh na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2020

Čistý zisk společnosti činil za účetní období roku 2020 částku ve výši 58 249 tis. Kč. Představen-
stvo společnosti navrhuje, aby část zisku společnosti dosaženého v roce 2020 v celkové výši 
10 000 900 Kč byla rozdělena mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku (dividenda). Zbý-
vající část zisku společnosti dosaženého v roce 2020 bude převedena na účet nerozděleného 
zisku z minulých let. Důvodem je plánovaný upgrade 
páteřní sítě na 100 Gbps, upgrade přístupové sítě 
na 1 Gbps a přeložení závěsné sítě ve vybra-
ných lokalitách do země.

Účetní závěrka
v plném rozsahu ke dni 31. prosince 2020

12

Obsah účetní závěrky

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky SMART Comp. a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00  Brno

IČO 255 17 767

DIČ CZ25517767

Právní forma účetní jednotky Akciová společnost

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Okamžik sestavení

12. března 2021
Podpisový záznam osoby odpovědné 

za sestavení účetní závěrky

Ing. Šárka Pavelková

Podpisový záznam statutárního orgánu 
nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Marek Bukal, MBA
předseda představenstva

(údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč)

Rozvaha
4 strany

Výkaz zisku a ztráty
2 strany

Výkaz cash flow
1 strana

Výkaz o změnách vlastního kapitálu
2 strany

Příloha
10 stran
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Rozvaha
k datu 31. 12. 2020

(v celých tisících Kč)

Aktiva
Běžné účetní období Min. účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

Aktiva celkem 561 200 -187 517 373 683 345 859

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0

B. Stálá aktiva 463 113 -182 341 280 772 252 955

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 212 -12 188 7 024 4 759

B.I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0

2. Ocenitelná práva 18 824 -11 800 7 024 4 759

2.1. Software 18 724 -11 706 7 018 4 748

2.2. Ostatní ocenitelná práva 100 -94 6 11

3. Goodwill 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 388 -388 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

0 0 0 0

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0

(v celých tisících Kč)

Aktiva
Běžné účetní období Min. účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 427 847 -170 153 257 694 217 595

B.II. 1. Pozemky a stavby 314 321 -91 296 223 025 188 025

1.1. Pozemky 0 0 0 0

1.2. Stavby 314 321 -91 296 223 025 188 025

2. Hmotné movité věci a jejich soubory 111 786 -78 857 32 929 28 122

3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0

4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 
a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 740 0 1 740 1 448

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 740 0 1 740 1 448

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 16 054 0 16 054 30 601

B.III. 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 1 470 0 1 470 772

2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

3. Podíly – podstatný vliv 4 018 0 4 018 29 829

4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 10 566 0 10 566 0

5. Ostatní douhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0

6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 0 0 0 0

7. Ostatní douhodobý finanční majetek 0 0 0 0

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 96 509 -5 176 91 333 90 597

C.I. Zásoby 8 478 0 8 478 6 215

C.I. 1. Materiál 7 919 0 7 919 5 699

2. Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 0

3. Výrobky a zboží 559 0 559 516

3.1. Výrobky 0 0 0 0

3.2. Zboží 559 0 559 516

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0

5. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0
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(v celých tisících Kč)

Pasiva Běžné účetní období Min. účetní období

Pasiva celkem 373 683 345 859

A. Vlastní kapitál 303 093 279 958

A.I. Základní kapitál 15 700 15 700

A.I. 1. Základní kapitál 15 700 15 700

2. Vlastní podíly (-) 0 0

3. Změny základního kapitálu 0 0

A.II. Ážio a kapitálové fondy -27 612 -2 499

A.II. 1. Ážio 0 0

2. Kapitálové fondy -27 612 -2 499

2.1. Ostatní kapitálové fondy 0 0

2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) -27 612 -2 499

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

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 0 0

2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 0 0

A.III. Fondy ze zisku 3 140 3 140

A.III. 1. Ostatní rezervní fondy 3 140 3 140

2. Statutární a ostatní fondy 0 0

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 253 616 211 442

A.IV. 1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 253 616 211 442

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

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 58 249 52 175

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

B.+C. Cizí zdroje 66 379 62 541

B.I. Rezervy 0 0

B.I. 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 0 0

C. Závazky 66 379 62 541

C.I. Dlouhodobé závazky 27 519 28 400

C.I. 1. Vydané dluhopisy 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0

(v celých tisících Kč)

Aktiva
Běžné účetní období Min. účetní období

Brutto Korekce Netto Netto

C.II. Pohledávky 51 649 -5 176 46 473 47 809

C.II. 1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 19

C.II. 1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0

1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

1.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0

1.4. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0

1.5. Pohledávky – ostatní 0 0 0 19

1.5.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0

1.5.3. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

1.5.4. Jiné pohledávky 0 0 0 19

C.II. 2. Krátkodobé pohledávky 51 649 -5 176 46 473 47 790

C.II. 2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 47 123 -5 058 42 065 42 556

2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

2.3. Pohledávky – podstatný vliv 0 0 0 0

2.4. Pohledávky – ostatní 4 526 -118 4 408 5 234

2.4.1. Pohledávky za společníky 0 0 0 0

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0

2.4.3. Stát – daňové pohledávky 293 0 293 808

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 746 0 2 746 2 484

2.4.5. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0

2.4.6. Jiné pohledávky 1 487 -118 1 369 1 942

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

C.III. 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0 0 0

2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0

C.IV. Peněžní prostředky 36 382 0 36 382 36 573

C.IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 1 297 0 1 297 591

2. Peněžní prostředky na účtech 35 085 0 35 085 35 982

D.I. Časové rozlišení aktiv 1 578 0 1 578 2 307

D.I. 1. Náklady příštích období 1 433 0 1 433 2 295

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0

3. Příjmy příštích období 145 0 145 12
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(v celých tisících Kč)

Pasiva Běžné účetní období Min. účetní období

1.2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 23 772 25 389

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 3 747 3 011

9. Závazky – ostatní 0 0

9.1. Závazky ke společníkům 0 0

9.2. Dohadné účty pasivní 0 0

9.3. Jiné závazky 0 0

C.II. Krátkodobé závazky 38 860 34 141

C.II. 1. Vydané dluhopisy 0 0

1.1. Vyměnitelné dluhopisy 0 0

1.2. Ostatní dluhopisy 0 0

2. Závazky k úvěrovým institucím 0 0

3. Krátkodobé přijaté zálohy 126 15

4. Závazky z obchodních vztahů 21 712 17 352

5. Krátkodobé směnky k úhradě 0 0

6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

7. Závazky – podstatný vliv 0 0

8. Závazky – ostatní 17 022 16 774

8.1. Závazky ke společníkům 0 0

8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0

8.3. Závazky k zaměstnancům 2 917 2 745

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 544 1 455

8.5. Stát – daňové závazky a dotace 8 478 3 592

8.6. Dohadné účty pasivní 3 689 8 734

8.7. Jiné závazky 394 248

C.III. Časové rozlišení pasiv 4 211 3 360

C.III. 1. Výdaje příštích období 161 0

2. Výnosy příštích období 4 050 3 360

Výkaz zisku a ztráty
k datu 31. 12. 2020

(v celých tisících Kč)

 Skutečnost v účetním období

Sledovaném Minulém

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 282 607 267 490

II. Tržby za prodej zboží 3 821 3 319

A. Výkonová spotřeba 132 767 138 010

A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 3 458 3 106

2. Spotřeba materiálu a energie 12 084 12 501

3. Služby 117 225 122 403

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

C. Aktivace (-) -7 140 -3 324

D. Osobní náklady 60 704 56 378

D. 1. Mzdové náklady 45 303 41 902

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 15 401 14 476

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 655 13 504

2.2. Ostatní náklady 746 972

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 28 209 20 381

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 28 234 20 885

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 28 234 20 885

1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné 0 0

2. Úpravy hodnot zásob 0 0

3. Úpravy hodnot pohledávek -25 -504

III. Ostatní provozní výnosy 6 521 11 557

III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 3 154 7 156

2. Tržby z prodaného materiálu 273 145

3. Jiné provozní výnosy 3 094 4 256

F. Ostatní provozní náklady 5 568 6 203

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 909 3 109

2. Prodaný materiál 513 250

3. Daně a poplatky 649 576
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Příloha účetní závěrky
k 31. prosinci 2020

1. Popis účetní jednotky

Právní forma
Akciová společnost

Název
SMART Comp. a.s.

Sídlo
Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00  Brno

IČO
255 17 767

Datum vzniku
11. 2. 1998

Účetní jednotka je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4198.
Hlavní předmět podnikání: poskytování služeb elektronických komunikací.

Účetní jednotka se vnitřně člení na oddělení obchodní, finanční, oddělení marketingu, oddělení služeb, realizace, 
vývoje a oddělení péče o zákazníky.

2. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky
Účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen zákona o účetnictví), 
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými 
účetními standardy, ve znění platných předpisů.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li 
dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2020:

Představenstvo

Předseda Marek Bukal, MBA

Člen Pavel Vávra

Člen Ing. Aleš Padrta

Dozorčí rada

Předseda Ing. Martin Ryšavý

Člen Ing. Jiří Kučík

Člen Ing. Miroslav Rek

Prokura

Prokura Barbora Brúhlová

(v celých tisících Kč)

 Skutečnost v účetním období

Sledovaném Minulém

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 0 0

5. Jiné provozní náklady 2 497 2 268

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 72 841 64 718

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 0 0

IV. 1. Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

2. Ostatní výnosy z podílů 0 0

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 0 0

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finačního majetku 0 0

V. 1.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finačního majetku – ovládaná nebo 
ovládající osoba

0 0

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finačního majetku 0 0

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 0 0

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 506 572

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

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 506 572

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 0 0

J. Nákladové úroky a podobné náklady 0 0

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

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 0 0

VII. Ostatní finanční výnosy 895 241

K. Ostatní finanční náklady 2 261 1 563

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -860 -750

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 71 981 63 968

L. Daň z příjmů 13 732 11 793

L. 1. Daň z příjmů splatná 12 996 11 058

2. Daň z příjmů odložená (+/-) 736 735

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 58 249 52 175

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

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 58 249 52 175

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 294 350 283 179
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Počet let (od–do)

Stavby 20

Samostatné movité věci 4–10

CPE a vybraný DHM 4

Závěrka k 31. 12. 2020 je zpracována za účetní období 1. 1.–31. 12. 2020, předchozí účetní období v závěrce je ka-
lendářní rok 2019.

Účetní závěrku k 31. 12. 2020 tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz o změnách vlastního kapitálu a Výkaz 
o peněžních tocích (CF).

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje v účetní závěrce vykázány v tis. Kč.

Účetní jednotka sestavuje za účetní období 2020 konsolidovanou účetní závěrku.

3. Účetní metody 
Způsoby oceňování, odpisování a účetní metody, které účetní jednotka používala při sestavení účetní závěrky za rok 
2020 a 2019 jsou následující: 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s poří-
zením související. V aktivech je veden dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč. Nehmotný 
majetek v pořizovací ceně do těchto limitů se účtuje přímo do nákladů. 

Výdaje na vývoj jsou aktivovány jako dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění ve vlastních nákladech.

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

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopra-
vu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený vlastní činností se oceňuje 
vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Jako dlouhodobý 
hmotný majetek je evidován majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč, dále zařízení CPE a vybraný drobný hmotný 
majetek. V operativní evidenci je evidován majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok s pořizovací cenou nižší 
než 40 tis. Kč na základě rozhodnutí účetní jednotky. 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:

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti. Podíly a cenné papíry se oceňují pořizovacími cena-
mi, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. 

Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují ekvivalencí, přecenění se účtuje do vlastního ka-
pitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

d) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru 
a u vybraných druhů materiálu je používána metoda FIFO. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich poří-
zení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). 

e) Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí 
opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednot-
livých dlužníků a věkové struktury pohledávek. 

Pohledávky se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé (splatnost nad 12 mě-
síců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.

f) Vlastní kapitál
Základní kapitál účetní jednotky se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu. Účetní jednot-
ka vytvořila v minulých letech rezervní fond ze zisku dle tehdy platného obchodního zákoníku.

g) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.

Dohadné účty pasivní jsou stanovovány na základě odborných odhadů a propočtů. 

h) Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní jednotka pro ocenění majetku a závazků pořízených v cizí měně používá denní kurz vyhlášený Českou 
národní bankou a k rozvahovému dni byl majetek a závazky oceněn kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou 
národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do finančních výnosů nebo finančních 
nákladů běžného roku.

Počet let (od–do)

Software 3

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 20*

* Telekomunikační licence
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Oprávky

Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje, 

likvidace Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky Účetní ZC

Software 9 278 2 428 0 0 0 11 706 0 7 018

Ocenitelná práva 89 5 0 0 0 94 0 6

Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek

388 0 0 0 0 388 0 0

Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 

0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 2020 9 755 2 433 0 0 0 12 188 0 7 024

Celkem 2019 9 076 679 0 0 0 9 755 0 4 759

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek

Stavby1) 265 932 48 755 366 0 314 321

Samostatné movité věci 95 178 18 378 1 770 0 111 786

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 448 56 899 56 607 0 1 740

Celkem 2020 362 558 124 032 58 743 0 427 847

Celkem 2019 292 205 154 268 83 915 0 362 558

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena

Oprávky

Počáteční 
zůstatek Odpisy Prodeje, 

likvidace Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek

Opravné 
položky Účetní ZC

Stavby1) 77 907 13 496 259 366 0 91 296 0 223 025

Samostatné movité věci 67 056 13 430 141 1 770 0 78 857 0 32 929

Nedokončený dlouhodobý 
hmotný majetek

0 0 0 0 0 0 0 1 740

Celkem 2020 144 963 26 926 2 455 2 136 0 170 153 0 257 694

Celkem 2019 128 607 20 205 2 455 6 304 0 144 963 0 217 595

1) V položce stavby jsou vykázané liniové stavby a technická zhodnocení pronajatých budov.

K 31. 12. 2020 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách 
39 119 tis. Kč.

24

Počáteční 
zůstatek Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 

zůstatek

Software 14 026 4 698 0 0 18 724

Ocenitelná práva 100 0 0 0 100

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 388 0 0 0 388

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 4 698 4 698 0 0

Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0

Celkem 2020 14 514 9 396 4 698 0 19 212

Celkem 2019 11 819 7 525 4 830 0 14 514

i) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení účetní jednotky 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. Tyto odhady a předpoklady se stanovily na základě všech dostupných relevantních informací. 

j) Účtování výnosů a nákladů 
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

k) Daň z příjmu
Splatná 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. 

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv 
z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

4. Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty
4.1. Dlouhodobý majetek 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
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Obchodní jméno 
společnosti

Sídlo 
společnosti

Výše obch. 
podílu

Vlastní kapitál 
společnosti*

Výsledek 
hospodaření 
společnosti* 

Ocenění 
obchodního 

podílu 
ekvivalencí 

k 31. 12. 2020

A1 net s.r.o. Holická 1173/49a, Olomouc 90 % 1 633 662 1 470

OpavaNet a.s. Příčná 10, Opava 49 %** 8 201 5 167 4 018

Celkem podíly 9 834 5 829 5 488

Dlouhodobé úvěry poskytnuté ovládaným osobám 10 566

Dlouhodobý finanční majetek celkem 16 054

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Podíly v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem k 31. 12. 2020 (údaje v tis. Kč):

4.4. Časové rozlišení aktivní
Náklady příštích období zahrnují nakoupené služby, které budou účtovány do nákladů období, do kterého věcně 
a časově přísluší.

4.5. Vlastní kapitál
Základní kapitál ve výši 15 700 tis. Kč je plně splacen.

Akcie: 157 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 tis. Kč. 

Valná hromada konaná v roce 2020 rozhodla o rozdělení zisku roku 2019 vyplacením dividendy ve výši 10 001 tis. Kč 
a převodem na nerozdělený zisk minulých let ve výši 42 174 tis. Kč.

Čistý zisk společnosti za účetní období roku 2020 je ve výši 58 249 tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhuje, aby 
část zisku společnosti dosaženého v roce 2020 v celkové výši 10 000 900 Kč byla rozdělena mezi akcionáře společ-
nosti jako podíl na zisku (dividenda). Zbývající část zisku společnosti dosaženého v roce 2020 bude převedena na 
účet nerozděleného zisku z minulých let.

Přehled o změnách vlastního kapitálu uveden v samostatném výkazu.

4.6. Závazky
V dlouhodobých závazcích tvoří nejvýznamnější položku dlouhodobé zálohy, které k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2019 
představují přijaté kauce na dobu trvání smlouvy.

Účetní jednotka nemá závazky s dobou splatnosti delší než 5 let. 

Přehled závazků:

K 31. 12. 2020 neměla účetní jednotka závazky, k nimž bylo zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch 
věřitele.

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované služby a dodávky běžného účetního období. Jejich výše 
je stanovena na základě odborného odhadu.

4.7. Časové rozlišení pasivní
Výdaje příštích období zahrnují především nevyfakturované dodávky a jsou účtovány do nákladů období, do kterého 
věcně a časově přísluší.

Výnosy příštích období zahrnují přijaté předplatné na služby a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně 
a časově přísluší.

Opravné položky Zůstatek 
k 31. 12. 2018

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 2019

Tvorba 
opravné 
položky

Zúčtování 
opravné 
položky

Zůstatek 
k 31. 12. 2020

Zákonné  5 406 573 906 5 073 367 402 5 038

Ostatní 299 0 171 128 10 0 138

Účetní jednotka nemá pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let.

4.3. Opravné položky k pohledávkám
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodě 4.2.).

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

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

* Údaje z neauditované účetní závěrky za rok 2020. 
**  V roce 2020 se účetní jednotka stala plně ovládající osobou nad obchodní společností OpavaNet a.s. zřízením zajišťovacího převodu 

práva ke zbývajícím 51 % akcií společnosti OpavaNet a.s.

4.2. Pohledávky
Rok 2020 2019

Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku v brutto hodnotě 47 123 47 639

      Z toho pohledávky dlouhodobé 0 0

Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti 10 587 9 152

      Z toho po lhůtě splatnosti nad 1 rok 5 141 5 198

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku 5 058 5 083

Jiné pohledávky celkem 1 487 2 079

      Z toho dlouhodobé 0 19

      Z toho krátkodobé 1 487 1 223 

      Z toho krátkodobé (neuplatněné DPH)  1 329  837

Pohledávky za účetními jednotkami ve skupině 1 354 610

Rok 2020 2019

Souhrnná výše závazků z obchodního styku 21 712 17 352

      Z toho závazky dlouhodobé 0 0

Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti 2 979 2 090

      Z toho po lhůtě splatnosti nad 1 rok 0 0

Jiné závazky celkem 394 248

Závazky za účetními jednotkami ve skupině 0 0



28 29Výroční zpráva netbox 2020

4.8. Bankovní úvěry a finanční výpomoci
Účetní jednotka nemá žádné bankovní úvěry ani finanční výpomoci. 

4.9. Daň z příjmů
Splatná daň
Daňová povinnost za kalendářní rok 2020 byla vyčíslena ve výši 13 001 tis. Kč, zaplacené zálohy činily 8 380 tis. Kč. 

Odložená daň
Účetní jednotka vyčíslila a zaúčtovala odložený daňový závazek z titulu rozdílu účetních a daňových zůstatkových 
hodnot dlouhodobého majetku.

4.10. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze
Mimo drobného majetku uvedeného v bodě 4.1. nemá účetní jednotka žádný majetek a závazky nevykázané 
v rozvaze.

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

4.12. Osobní náklady
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

4.13. Transakce se spřízněnými osobami 

2020 2019

Titul odložené daně Odložená daňová 
pohledávka

Odložený daňový 
závazek

Odložená daňová 
pohledávka

Odložený daňový 
závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou 
dlouhodobého majetku

0 3 751 0 3 013

Ostatní přechodné rozdíly: opravné položky 4 0 2 0

Celkem 4 3 751 2 3 013

Netto 0 3 747 0 3 011

2020 2019

Celkový počet zaměstnanců Celkový počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců 78 73

Mzdy 43 251 39 756

Odměny členům statutárních orgánů 2 052 2 146

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 14 655 13 504

Sociální náklady 746 972

Osobní náklady celkem 60 704 56 378

2020 2019

Tržby za služby 282 607 267 490

Tržby za prodej majetku 3 154 7 156

Tržby za prodej zboží a materiálu 4 094 3 464

Ostatní 4 495 5 069 

Výnosy celkem 294 350 283 179

2020 2019

Nákupy ve skupině 1 937 1 832

Prodeje ve skupině 5 156 3 277

4.14. Výdaje na výzkum a vývoj
Na výzkum a vývoj bylo v roce 2020 vynaloženo 1 013 tis. Kč, v roce 2019 to činilo 3 272 tis. Kč.

4.15. Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni do data sestavení účetní závěrky nenastaly žádné události, které by významně ovlivnily majet-
kovou a finanční situaci účetní jednotky.

4.16. Dopady pandemie Covid-19
Pandemie Covid-19 a opatření s ní související nemají významný vliv na podnikání v oblasti telekomunikací a spo-
lečnost nezaznamenala z tohoto titulu dopad na finanční výsledky roku 2020 ani do budoucnosti žádné dopady 
v této souvislosti nepředpokládá.
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(v celých tisících Kč)

2020 2019

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 36 573 109 494

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 71 981 63 966

A.1 Úpravy o nepeněžní operace 26 459 15 763

A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 28 234 20 885

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv -25 -504

A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv -1 244 -4 046

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky -506 -572

A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 0

A.* Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim. položkami 98 440 79 729

A.2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -1 355 -4 106

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 1 575 2 064

A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -667 -6 807

A.2.3 Změna stavu zásob -2 263 637

A.2.4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. 
a ekvivalentů

0 0

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 97 085 75 623

(v celých tisících Kč)

2020 2019

A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 0 0

A.4 Přijaté úroky 506 572

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -7 860 -11 546

A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 89 731 64 649

Peněžní toky z investiční činnosti 0 0

B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -72 509 -93 700

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 3 154 7 155

B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám -10 566 0

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -79 921 -86 545

Peněžní toky z finančních činností 0 0

C.1 Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků 0 0

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -10 001 -51 025

C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 0 0

C.2.2 Přijaté dividendy 0 0

C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0

C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 0

C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 0

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -10 001 -51 025

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -191 -72 921

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 36 382 36 573

Přehled 
o peněžních tocích
(výkaz cash-flow) za období 1. 1.–31. 12. 2020
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Přehled 
o změnách vlastního kapitálu
za období 1. 1.– 31. 12. 2020

(v celých tisících Kč)

Přehled o změnách vlastního kapitálu Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

Běžném Minulém

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)

1. Počáteční zůstatek 001 15 700 15 700

2. Zvýšení 002 0 0

3. Snížení 003 0 0

4. Konečný zůstatek 004 15 700 15 700

B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)

1. Počáteční zůstatek 005 0 0

2. Zvýšení 006 0 0

3. Snížení 007 0 0

4. Konečný zůstatek 008 0 0

C. Základní kapitál A. +/- B. se zohledněním účtu (-)252

1. Počáteční zůstatek A. +/- B. A.1. + B.1. 009 15 700 15 700

2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů (-252) 010 0 0

3. Zvýšení stavu účtu (-252) 011 0 0

4. Snížení stavu účtu (-252) 012 0 0

5. Konečný zůstatek účtu (-252) 013 0 0

6. Konečný zůstatek A. +/- B. se zohledněním účetu (-)252 C.1. + C.5 014 15 700 15 700

D. Ážio (účet 412)

1. Počáteční zůstatek 015 0 0

2. Zvýšení 016 0 0

3. Snížení 017 0 0

4. Konečný zůstatek 018 0 0

E. Rezervní fondy (účet 421)

1. Počáteční zůstatek 019 3 140 3 140

2. Zvýšení 020 0 0
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(v celých tisících Kč)

Přehled o změnách vlastního kapitálu Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

Běžném Minulém

3. Snížení 021 0 0

4. Konečný zůstatek 022 3 140 3 140

F. Ostatní fondy ze zisku (účet 427)

1. Počáteční zůstatek 023 0 0

2. Zvýšení 024 0 0

3. Snížení 025 0 0

4. Konečný zůstatek 026 0 0

G. Kapitálové fondy (účet 413)

1. Počáteční zůstatek 027 0 0

2. Zvýšení 028 0 0

3. Snížení 029 0 0

4. Konečný zůstatek 030 0 0

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření (účty 414 + 418)

1. Počáteční zůstatek 031 -2 499 8 605

2. Zvýšení 032 698 1 625

3. Snížení 033 25 811 12 729

4 Konečný zůstatek 034 -27 612 -2 499

I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)

1. Počáteční zůstatek 035 211 442 212 391

2. Zvýšení 036 52 175 50 076

3. Snížení 037 10 001 51 025

4. Zaokrouhlení 038 0 0

5. Konečný zůstatek 039 253 616 211 442

J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)

1. Počáteční zůstatek 040 0 0

(v celých tisících Kč)

Přehled o změnách vlastního kapitálu Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

Běžném Minulém

2. Zvýšení 041 0 0

3. Snížení 042 0 0

4. Konečný zůstatek 043 0 0

JI. Jiný výsledek minulých období (účet 426)

1. Počáteční zůstatek 044 0 0

2. Zvýšení 045 0 0

3. Snížení 046 0 0

4. Konečný zůstatek 047 0 0

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění

1. Počáteční zůstatek 048 52 175 50 076

2. Zvýšení 049 58 249 52 175

3. Snížení 050 52 175 50 076

4. Konečný zůstatek 051 58 249 52 175

KI. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku – (účet 432)

1. Počáteční zůstatek 052 0 0

2. Zvýšení 053 0 0

3. Snížení 054 0 0

4. Konečný zůstatek 055 0 0

Vlastní kapitál celkem

1. Počáteční zůstatek 056 279 958 289 912

2. Zvýšení 057 111 122 103 876

3. Snížení 058 87 987 113 830

4. Zaokrouhlení 059 0 0

5. Konečný zůstatek 060 303 093 279 958
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Zpráva nezávislého 
auditora
o ověření účetní závěrky obchodní společnosti 
SMART Comp. a.s. k 31. 12. 2020

36

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obchodní společnosti SMART Comp. a.s. 
(dále také „Společnost“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy 
k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněž-
ních tocích za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v čl. 
1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obchodní spo-
lečnosti SMART Comp. a.s. k 31. prosinci 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření 
a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České re-
publiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upra-
vené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je po-
drobněji 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
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 před-
stavenstvo 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 po-
souzení, 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 

Ověření přiložené účetní závěrky k 31. 12. 2019 obchodní společnosti SMART Comp. a.s., Kubíčkova 
1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, IČO 255 17 767, provedla obchodní společnost HAYEK, spol. s r.o., 
holding, Jindřišská 5/901, Praha 1, evidenční číslo 029. 

Auditorem odpovědným za provedení auditu je 
Ing. Miroslava Hájková, evidenční číslo 1522.

Zpráva nezávislého auditora je určena pro 
akcionáře obchodní společnosti 
SMART Comp. a.s.
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(materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek 
činěný na základě ostatních informací.

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

   ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v 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 dospě-
li při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. 
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiál-
ní) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý ob-
raz 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 představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti tý-
kající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 
závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo 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 (ma-
teriální) 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 sou-
ladu 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohláše-
ní nebo obcházení vnitřních kontrol.

   Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém roz-
sahu, 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 představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

   Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky předsta-
venstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiál-
ní) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost 
Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejis-
tota 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 nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, 
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést 
k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

   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 zob-
razení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu 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.

V Praze dne 
26. března 2021

HAYEK, spol. s r. o., holding
evidenční č. 029

Ing. Miroslava Hájková
evidenční č. 1522
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Zpráva o vztazích
mezi ovládanou a ovládající osobou a o vztazích mezi ovládanou 
osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
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4)     Závěr 

Preambule
Zpráva je zpracována představenstvem společnosti SMART Comp. a. s. v souladu s § 82 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) v platném znění (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“).

Zpráva byla projednána a schválena na jednání představenstva společnosti. Zprávu pře-
zkoumala také dozorčí rada.

Zpráva je zpracována za účetní období roku 2020.

Zpráva bude tvořit přílohu Výroční zprávy společnosti za rok 2020 jež bude předložena 
valné hromadě společnosti.

Zpráva je zpracovaná v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb. 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
v platném znění

představenstvem společnosti 
SMART Comp. a. s., IČO: 255 17 767, se sídlem Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00 Brno, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 
B 4198 (dále také jen „společnost“) za rok 2020.



42 Výroční zpráva netbox 2020

Struktura vztahů, úloha ovládané 
osoby, způsob a prostředky 
ovládání
V účetním období roku 2020 byla společnost ovládanou 
osobou ve smyslu § 74, § 75 odst. 2 ve spojení s § 77 zákona 
o obchodních korporacích. Podle předmětných ustanovení je 
ovládající osobou ve vztahu ke společnosti pan Marek Bukal, 
MBA, bytem Babičkova 115/28, Černá Pole, 613 00 Brno, který 
je současně předsedou představenstva společnosti, tedy oso-
bou, která je oprávněna dle zápisu v obchodním rejstříku za 
společnost jednat, resp. společnost zastupovat.

Ovládající osoba ovládá společnost především z titulu funkce 
předsedy představenstva a dále přes výkon hlasovacích práv 
na valné hromadě společnosti.

Úlohou společnosti jako ovládané osoby je vykonávat podni-
katelskou činnost v souladu s jejím předmětem podnikání.

Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou: prime labs s.r.o.

Přehled vzájemných smluv 
a přehled jednání
V průběhu účetního období roku 2020 nebyly uzavřeny žád-
né vzájemné smlouvy mezi společností a ovládající osobou či 
osobami jí ovládanými. V předmětném roce nebyla učiněna 
žádná jednání na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo 
jí ovládaných osob, která se týkají majetku přesahujícího 10 % 
vlastního kapitálu společnosti jako ovládané osoby zjištěné-
ho podle poslední účetní závěrky.

Závěr
Představenstvo konstatuje, že v rozhodném účetním období nevznik-
la společnosti v souvislosti s výše uvedeným žádná újma. Předsta-
venstvo má za to, že vztah mezi společností a ovládající osobou lze 
charakterizovat jako standardní a běžný korporátní vztah, z něhož pro 
společnost neplynou žádné zvláštní výhody či nevýhody nebo rizika.

Představenstvo dále konstatuje, že tato zpráva je úplná.

V Brně dne 12. března 2021

za představenstvo SMART Comp. a. s.
Marek Bukal, MBA

předseda představenstva 
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