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1. Úvodní slovo 
 

Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé, 

rok 2021 probíhal v duchu pokračující pandemie koronaviru a dlouhých dodacích 

lhůt některých IT komponent. Našim zaměstnancům se však podařilo všechny 

výzvy překonat a rok 2021 se zařadil mezi nejúspěšnější roky v historii naší 

společnosti.   

Zúročili jsme především dlouhodobě budovanou expertízu v našich hlavních 

oblastech prodeje, které zahrnují superpočítače (High Performance Computing), 

servery pro zpracování úloh umělé inteligence, výkonná datová úložiště nebo 

infrastrukturu pro datová centra. Stali jsme se propagátory umělé inteligence na 

českém trhu. 

V roce 2021 jsme patřili mezi nejvýznamnější obchodní partnery našich 

dodavatelů. Obhájili jsme potřetí nejvyšší stupeň NVIDIA partnerství Elite pro 

oblast GPU akcelerátorů a DGX systémů, Visualization a nově získali specializaci 

Virtualization pro efektivní virtualizaci grafických karet. Dlouhodobě si také 

udržujeme nejvyšší stupně partnerství společností Lenovo (Platinum) v oblastech 

PCD (PC, notebooky) a ESG (data center produkty), Intel Technology Provider 

Platinum, AMD Elite nebo Infortrend Gold a spolupracovali jsme i s dalšími 

významnými IT výrobci – IBM, HPE, NetApp, VMware, Cisco, Fortinet, Gigabyte 

nebo Supermicro. 

Úspěch v obchodu byl podpořen mnohými marketingovými akcemi, které se 

v důsledku pandemie přesunuly do on-line prostředí. Byli jsme mezi prvními IT 

společnostmi na trhu, které rozjeli pravidelné webináře a komunikaci přes web, 

sociální sítě, newslettery a pustili jsme se i do natáčení podcastů, jejichž kvalitou 

a profesionalitou jsme si vysloužili uznání našich zákazníků i dodavatelů.  

Vyvrcholením roku byla naše tradiční konference AI Days 2021, která přinesla na 

česko-slovenský trh novinky ze světa superpočítačů a umělé inteligence.  

Rád bych poděkoval všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň a 

důvěru, kterou nám v roce 2021 projevovali a zaměstnancům za jejich píli, 

nasazení a nápady, díky kterým jsme dokázali včas reagovat na dynamiku trhu i 

události ve světě, které rok 2021 přinesl. 

 
Marek Vašíček  
Jednatel společnosti  
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2. Činnost a postavení společnosti 
 

M Computers je ryze česká soukromá společnost, která na IT trhu úspěšně působí 

pod tímto názvem od roku 2002, kdy jsme se transformovali z uskupení fyzických 

osob fungujícího již od roku 1996.  

Mezi naše hlavní produkty patří dodávky výpočetních clusterů, velkokapacitních 

úložišť, serverů a datových úložišť. Dále poskytujeme outsourcing informačních 

technologií a provozujeme specializovaný elektronický obchod. Patříme mezi 

přední partnery významných IT společností – např. Lenovo, NVIDIA, Intel, AMD, 

HPE, IBM, Gigabyte, NetApp, VMware, Cisco, Supermicro, Fortinet, nebo 

Infortrend. 

Při návrhu řešení se snažíme maximalizovat užitek pro naše zákazníky a při 

realizaci zakázek se zaměřujeme především na kvalitu dodávky a odvedenou práci. 

Máme bohaté zkušenosti i ze spolupráce na významných celorepublikových 

projektech pro státní organizace a firmy. Základem našeho úspěchu je tým 

kvalifikovaných odborníků, kteří jsou systematicky a dlouhodobě proškolováni. 

Díky tomu řešíme obchodní případy komplexně, efektivně a s ohledem na aktuální 

potřeby zákazníků. 

 

  

 
 
 
 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Tržby z prodeje produktů a služeb v tisících Kč



 
 
 
 
 

M Computers s.r.o. | Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno | tel. +420 515 538 120 | IČ: 26042029, DIČ: CZ26042029 | bankovní spojení: 212969008/0300 

 
www.mcomputers.cz 

 

3. Aktivity v pracovněprávních vztazích 
 

Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, protože jsme si 

vědomi, že řádně kvalifikovaní a spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu naší 

společnosti. Od našich zaměstnanců očekáváme osobní aktivitu a pozitivní přístup 

při budování pracovněprávních vztahů.  

Bezpečnost práce našich pracovníků je jedním z důležitých cílů naší společnosti. 

Vedení monitoruje potřebu vzdělávání jednotlivých pracovníků, plánuje a zajišťuje 

potřebná školení. I v roce 2020 absolvovali naši zaměstnanci řadu kurzů a školení, 

vzhledem k aktuální situaci většinou on-line formou. 

Společnost pořádá teambuildingové akce a podporuje volnočasové aktivity 

zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci společnosti jsou si vědomi svých závazků k ochraně 

obchodního tajemství. 

 
 

4. Aktivity v oblasti životního prostředí 
 

Společnost si je vědoma, že pozitivní přístup k životnímu prostředí je v dnešní době 

velmi důležitý a dbá na to, aby minimalizovala negativní dopady na životní 

prostředí, které vyplývají z její činnosti. 

Ohleduplnost k životnímu prostředí je pro nás velmi důležitá a vedeme k ní i naše 

pracovníky. 
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5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 

Společnost nemá vlastní výzkum a vývoj. Výsledky a zkušenosti z projektů 

diskutujeme s našimi obchodními partnery a na základě těchto poznatků 

přizpůsobujeme naši strategii na trhu. 

6. Společenská odpovědnost (CSR) 

V roce 2021 se naše společnost zapojila do celé řády veřejně prospěšných aktivit. 

Všechny naše pobočky se v jednotlivých městech zúčastnili charitativních běhů, 

pravidelně darujeme krev, pomáhali jsme na akcích pro dětské domovy 

pořádaných nadací Srdce na dlani nebo jsme v předvánočním čase podpořili 

brněnský domov pro seniory od nadačního spolku NADĚJE v Brně-Bohunicích.  

Podrobnosti o jednotlivých akcích včetně fotodokumentace jsou k dispozici na 

našich webových stránkách: https://www.mcomputers.cz/csr/. 

7. Předpokládaný vývoj podnikání 

Rádi bychom v roce 2022 navázali na úspěšné předchozí roky.  

Na trhu vidíme stále dostatek příležitostí pro realizaci infrastrukturních projektů. 

Plánujeme realizovat několik větších HPC/AI projektů financovaných z Evropských 

fondů. Vidíme také nové příležitosti v oblasti IT infrastruktury pro umělou 

inteligenci a strojové učení, kde chceme pokračovat v roli nejvýznamnějšího 

partnera pro společnost Nvidia pro Českou republiku a Slovensko, ale také pro 

další státy střední a východní Evropy.  

Na rok 2022 také plánujeme několik zajímavých spoluprací s nadějnými výrobci IT 

infrastruktury. 

Aktuální situaci na trhu a nové trendy stále pozorně sledujeme. 

8. Skutečnosti po rozvahovém dni  
 

V období po rozvahovém dni se v rámci České republiky i celosvětově zavedly  

různá sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze 

ruských vojsk na Ukrajinu. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i 

na budoucí hospodářskou situaci Společnosti a související ocenění majetku a 

závazků. Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou 

dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. 

Vedení Společnosti se nicméně na základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných  
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informací domnívá, že předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti není ohrožen, 

a tudíž použití tohoto předpokladu pro sestavení účetní závěrky je i nadále vhodné, 

a v současnosti ani neexistuje významná nejistota týkající se tohoto předpokladu. 

 

 

V Brně dne   13.6.2022  

Sestavil:   Marek Vašíček 
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  ROZVAHA       M Computers 
s.r.o. 

  v plném rozsahu       IČ: 26042029 

  k datu 31.12.2021 (v tisících Kč)        

           

  31.12.2021 31.12.2020 

    Brutto Korekce Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM 215 966 15 683 200 283 175 400 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál         

B. Stálá aktiva 75 193 10 559 64 634 35 878 

I.       Dlouhodobý nehmotný majetek         

1.       Nehmotné výsledky vývoje         

2.       Ocenitelná práva         

2.1.    Software         

2.2.    Ostatní ocenitelná práva         

3.       Goodwill         

4.       Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         

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

        

5.1.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek  

        

5.2.    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek         

II.       Dlouhodobý hmotný majetek 69 936 10 509 59 427 35 808 

1.       Pozemky a stavby 52 127 2 138 49 989 29 060 

1.1.    Pozemky 22 869   22 869 4 676 

1.2.    Stavby 29 258 2 138 27 120 24 384 

2.       Hmotné movité věci a jejich soubory 17 397 8 371 9 026 6 738 

3.       Oceňovací rozdíl k nabytému majetku         

4.       Ostatní dlouhodobý hmotný majetek         

4.1.    Pěstitelské celky trvalých porostů         

4.2.    Dospělá zvířata a jejich skupiny         

4.3.    Jiný  dlouhodobý hmotný majetek         

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

412   412 10 

5.1.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

51   51   

5.2.    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 361   361 10 

III.       Dlouhodobý finanční majetek 5 257 50 5 207 70 

1.       Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba         

2.       Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající 
osoba 

        

3.       Podíly - podstatný vliv 120 50 70 70 

4.       Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv         

5.       Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 5 137   5 137   

6.       Zápůjčky a úvěry - ostatní         

7.       Ostatní dlouhodobý finanční majetek         

7.1.    Jiný dlouhodobý finanční majetek         

7.2.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 

        

C. Oběžná aktiva 135 745 5 124 130 621 131 727 

I.       Zásoby 55 436 5 124 50 312 33 457 

1.       Materiál         

2.       Nedokončená výroba a polotovary         

3.       Výrobky a zboží 55 436 5 124 50 312 33 457 

3.1.    Výrobky         

3.2.    Zboží 55 436 5 124 50 312 33 457 

4.       Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny         

5.       Poskytnuté zálohy na zásoby         

II.       Pohledávky 36 194   36 194 28 405 

1.       Dlouhodobé pohledávky 5 903   5 903   

1.1.    Pohledávky z obchodních vztahů 5 303   5 303   

1.2.    Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba         

1.3.    Pohledávky - podstatný vliv         

1.4.    Odložená daňová pohledávka         

1.5.    Pohledávky - ostatní 600   600   
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1.5.1. Pohledávky za společníky         

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy         

1.5.3. Dohadné účty aktivní         

1.5.4. Jiné pohledávky 600   600   

2.       Krátkodobé pohledávky 30 291   30 291 28 405 

2.1.    Pohledávky z obchodních vztahů 26 892   26 892 27 085 

2.2.    Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba         

2.3.    Pohledávky - podstatný vliv         

2.4.    Pohledávky - ostatní 3 399   3 399 1 320 

2.4.1. Pohledávky za společníky 2 437   2 437   

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění         

2.4.3. Stát - daňové pohledávky 7   7 14 

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 688   688 330 

2.4.5. Dohadné účty aktivní         

2.4.6. Jiné pohledávky 267   267 976 

III.       Krátkodobý finanční majetek         

1.      Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba         

2.      Ostatní krátkodobý finanční majetek         

IV.       Peněžní prostředky 44 115   44 115 69 865 

1.      Peněžní prostředky v pokladně 1 322   1 322 663 

2.      Peněžní prostředky na účtech 42 793   42 793 69 202 

D. Časové rozlišení 5 028   5 028 7 795 

1.      Náklady příštích období 595   595 410 

2.      Komplexní náklady příštích období         

3.      Příjmy příštích období 4 433   4 433 7 385 
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    31.12.2021 31.12.2020 
  PASIVA CELKEM 200 283 175 400 
A. Vlastní kapitál 132 616 110 664 

I.     Základní kapitál 1 500 1 500 
1.     Základní kapitál 1 500 1 500 
2.     Vlastní podíly (-)     
3.     Změny základního kapitálu     

II.    Ážio a kapitálové fondy     
1.     Ážio     
2.     Kapitálové fondy     

2.1. Ostatní kapitálové fondy     
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků     
2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách     
2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)     
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních     

III.    Fondy ze zisku 150 150 
1.     Ostatní rezervní fondy 150 150 
2.     Statutární a ostatní fondy     

IV.    Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 109 014 91 543 
1.     Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztrata minulých 109 014 91 543 
2.     Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)     

V.     Výsledek hospodaření běžného účetního 21 952 17 471 
VI.    Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na     

B.+C. Cizí zdroje 59 491 56 718 
B.  Rezervy     

1.     Rezerva na důchody a podobné závazky     
2.     Rezerva na daň z příjmů     
3.     Rezervy podle zvláštních právních předpisů     
4.     Ostatní rezervy     

C. Závazky 59 491 56 718 
I.     Dlouhodobé závazky 16 105 16 855 

1.     Vydané dluhopisy     
1.1. Vyměnitelné dluhopisy     
1.2. Ostatní dluhopisy     

2.     Závazky k úvěrovým institucím 15 125 16 625 
3.     Dlouhodobé přijaté zálohy     
4.     Závazky z obchodních vztahů     
5.     Dlouhodobé směnky k úhradě     
6.     Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba     
7.     Závazky - podstatný vliv     
8.     Odložený daňový závazek     
9.     Závazky - ostatní 980 230 

9.1. Závazky ke společníkům     
9.2. Dohadné účty pasivní     
9.3. Jiné závazky 980 230 
II.    Krátkodobé závazky 43 386 39 863 

1.     Vydané dluhopisy     
1.1. Vyměnitelné dluhopisy     
1.2. Ostatní dluhopisy     

2.     Závazky k úvěrovým institucím 1 500 1 500 
3.     Krátkodobé přijaté zálohy 409 461 
4.     Závazky z obchodních vztahů 31 166 26 756 
5.     Krátkodobé směnky k úhradě     
6.     Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 26   
7.     Závazky - podstatný vliv     
8.     Závazky - ostatní 10 285 11 146 

8.1. Závazky ke společníkům 99 29 
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci     
8.3. Závazky k zaměstnancům 947 738 
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 537 436 
8.5. Stát - daňové závazky a dotace 5 961 9 792 
8.6. Dohadné účty pasivní 496 151 
8.7. Jiné závazky 2 245   

D. Časové rozlišení pasiv 8 176 8 018 
1.     Výdaje příštích období 65 54 
2.     Výnosy příštích období 8 111 7 964 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  
M Computers s.r.o. 

  v druhovém členění   IČ: 26042029 
  období končící k   Úlehlova 3100/10, Líšeň, 

628 00 Brno   31.12.2021     
  (v tisících Kč)     
        

    období do období do 
    31.12.2021 31.12.2020 
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 12 891 13 254 
II. Tržby za prodej zboží 414 714 273 704 

A. Výkonová spotřeba 378 586 254 315 
1. Náklady vynaložené na prodané zboží 362 752 237 077 
2. Spotřeba materiálu a energie 5 567 6 245 
3. Služby 10 267 10 993 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)     
C. Aktivace (-)     
D. Osobní náklady 21 024 16 255 

1. Mzdové náklady 15 167 12 231 
2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění 5 857 4 024 
2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 5 200 3 422 
2.2 Ostatní náklady 657 602 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 5 865 3 482 
1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 4 862 3 146 
1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a 4 862 3 146 
1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a     

2. Úpravy hodnot zásob 1 003 415 
3. Úpravy hodnot pohledávek   -79 

III. Ostatní provozní výnosy 11 169 9 428 
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 2 517 219 
2. Tržby z prodaného materiálu     
3. Jiné provozní výnosy 8 652 9 209 

F. Ostatní provozní náklady 3 654 928 
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  2 595   
2. Prodaný materiál     
3. Daně a poplatky 119 86 
4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady     
5. Jiné provozní náklady 940 842 
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 29 645 21 406 

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

G. Náklady vynaložené na prodané podíly     
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního     
1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního     
2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního     

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým     
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 57 154 
1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo     
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 57 154 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti     
J. Nákladové úroky a podobné náklady 450 472 

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná     
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 450 472 

VII. Ostatní finanční výnosy 2 341 3 385 
K. Ostatní finanční náklady 4 098 2 698 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -2 150 369 
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 27 495 21 775 

L. Daň z příjmů 5 543 4 304 
1. Daň z příjmů splatná 5 543 4 304 
2. Daň z příjmů odložená (+/-)     

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 21 952 17 471 
M. Převod podílu na  výsledku hospodaření     
*** Výsledek  hospodaření za účetní období (+/-) 21 952 17 471 

* Čistý obrat za účetní období 441 172 299 925 

 
 
 
 
 
 
 
 

V
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  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH   M Computers s.r.o. 

  TOCÍCH (CASH FLOW)   IČ: 26042029 

  období končící k 31.12.2021   Úlehlova 3100/10, 
Líšeň, 628 00 Brno   (v tisících Kč)     

        

    období do období do 

    31.12.2021 31.12.2020 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního období 69 865 52 074 

  
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní 
činnost)     

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 27 495 21 775 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 6 336 3 581 

A.1.1. 

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému 
majetku (+/-) 4 862 3 146 

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv  1 003 336 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)  78 -219 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)     

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných 
úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) 

393 318 

A.1.6. Případné opravy a ostatní nepeněžní operace     

A.* 
Čistý peněžní tok  z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 33 831 25 356 

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -19 199 4 452 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů aktiv -5 022 9 887 

A.2.2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasiv 3 681 6 166 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) -17 858 -11 601 

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

    

A.** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 14 632 29 808 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -450 -472 

A.4. Přijaté úroky  (+) 57 154 

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (-) 

-5 543 -3 898 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které 
tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné 

    

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 8 696 25 592 

  Peněžní toky z investiční činnosti     

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-) -36 213 -6 520 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 2 517 219 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)     

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -33 696 -6 301 

  Peněžní toky z finančních činností     

C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových 
krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti 

-750 -1 500 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 

    

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního 

    

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)     

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)     

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)     

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)     

C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 
daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního 

    

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -750 -1 500 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -25 750 17 791 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci  období 44 115 69 865 
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH               M Computers s.r.o. 

VLASTNÍHO KAPITÁLU               IČ: 26042029 

                  

k datu               Úlehlova 3100/10, 
Líšeň, 628 00 Brno 

31.12.2021                 

(v tisících Kč)                 

                  

  

Základní       
kapitál 

Ážio a 
kapitálové 
fondy 

Fondy ze 
zisku 

Nerozdělený 
zisk nebo 
neuhrazena 
ztrata 
minulých let 

Jiný výsledek 
hospodaření 
minulých let 

Výsledek 
hospodaření 
běžného 
účetního 
období  

Rozhodnuto 
o zálohách 
na výplatu 
podílu na 
zisku 

VLASTNÍ KAPITÁL 
CELKEM 

Stav k 31.12.2019 1 500   150 72 231   19 312   93 193 

Rozdělení výsledku hospodaření       19 312   -19 312     

Změna základního kapitálu                 

Vyplacené podíly na zisku                 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku                 

Výdaje z kapitálových fondů                 

Výsledek hospodaření za běžné období           17 471   17 471 

Ostatní                 

Stav k 31.12.2020 1 500   150 91 543   17 471   110 664 

Rozdělení výsledku hospodaření       17 471   -17 471     

Změna základního kapitálu                 

Vyplacené podíly na zisku                 

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku                 

Výdaje z kapitálových fondů                 

Výsledek hospodaření za běžné období           21 952   21 952 

Ostatní                 

Stav k 31.12.2021 1 500   150 109 014   21 952   132 616 
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  
ZA ROK 2021 

 
 

 
Název společnosti: M Computers s.r.o. 
 
Sídlo: Úlehlova 3100/10, Brno 628 00 
 
Právní forma: společnost s ručením omezením 
 
IČO: 26042029 
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1. OBECNÉ ÚDAJE 

1.1. Založení a charakteristika společnosti 

M Computers s.r.o. (dále jen „společnost“) byla založena společenskou smlouvou jako 
společnost s ručením omezeným dne 5.2.2002. a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 10669. 

Dne 1.1.2021 došlo ke změně sídla společnosti. Nové sídlo společnosti je Úlehlova 
3100/10, Brno. Zapsáno do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 
121840. 

Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických a telekomunikačních 
zařízení. 

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a 
výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Společník % podíl na základním kapitálu 
Ing. Michal Štěrba 30% 
Ing. Tomáš Šteffl 30% 
Marek Vašíček 30% 
Ostatní 10% 
Celkem 100% 
 
Další změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období nenastaly. 
 
Organizační struktura podniku:  společnost je samostatná účetní jednotka s 
provozovnami v Brně, ve Zlíně a v Praze. Provozovna je řízena jednatelem společnosti. 
 
Účetní jednotka, v níž má společnost podíl větší 20% 
 

Název společnosti  
IČO 
společnosti  

Výše podílu na 
ZK 

Výše ZK 

Orange & Green 
Solutions s.r.o. 27112659 29% 480 000 Kč 

HAKUŠ REAL, s.r.o. 51147033 20% 26 085 Kč 
    

Celkem     506 085 Kč 

 

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., 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 (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách. 
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Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31.12.2021 za kalendářní rok 
2021. 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 16.6.2022 

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč),  
není-li dále uvedeno jinak.  

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 
rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou 
o oprávky a případné opravné položky. 

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého 
hmotného majetku částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého 
majetku. 

Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný majetek je stanoven interním předpisem, účetní a 
daňové odpisy se rovnají.  

Odpisový plán pro dlouhodobý majetek – stavby je stanoven interním předpisem, účetní a 
daňové odpisy se rovnají a tento majetek je odepisován rovnoměrně 

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele.  

2.2. Finanční majetek 

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje 
jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho 
roku jako krátkodobý. 

Ocenění finančního majetku při pořízení 

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou, včetně ážia  
a nákladů s pořízením souvisejících. 

Ocenění finančního majetku ke konci rozvahového dne 

Cenné papíry určené k obchodování a ostatní realizovatelné cenné papíry se oceňují 
reálnou hodnotou. Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, ocení se cenné 
papíry pořizovací cenou, sníženou o opravné položky. 

 
Cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti se oceňují pořizovací cenou 
zvýšenou nebo sníženou o úrokový výnos nebo náklad. 

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem se oceňují 
ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu vlastněné společnosti). Ostatní majetkové podíly 
se oceňují pořizovací cenou sníženou o opravné položky.  

Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku je tvořena na základě předložených 
výkazů a hospodářských výsledků týkající se daného majetku.   

2.3. Zásoby 

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu 
pořízení a vedlejší pořizovací náklady, zejména celní poplatky, dopravné a skladovací 
poplatky, provize, pojistné a skonto.  
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Opravné položky k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám či jinak dočasně 
znehodnoceným zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení zásob. 

2.4. Pohledávky 

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky se 
oceňují pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního 
posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek.  

2.5. Závazky  

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.  

2.6. Úvěry 

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 
dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena 
účetní závěrka. 

2.7. 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. Momentálně společnost rezervy 
netvoří. 

2.8. 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. 

2.9. Finanční leasing 

Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátka finančního 
leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů.  

2.10. Daně 

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. 

Společnost nemá žádné doměrky splatné daně z příjmů za minulá období. 
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Odložená daň 

Společnost nemá odložený daňový závazek. 

2.11. Dotace 

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. 
Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních nebo finančních výnosů. Dotace 
přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení a na úhradu 
úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady 
na pořízení. 

2.12. Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského 
soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné 
hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny 
základního kapitálu.  

Společnost vytváří rezervní fond ze zisku. 

2.13. Cizí zdroje 

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě.  

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

2.14. 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.  
 
Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží. 

2.15. Použití odhadů 

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 
závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti 
stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních 
informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se 
mohou od těchto odhadů odlišovat.  
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 

Pořizovací cena 
(údaje v tis. Kč) 

  Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Vyřazení Převody Konečný 
zůstatek 

Pozemky 4 676 20 508 2 315 0 22 869 
Stavby 25 596 3 661 0 0 29 257 
Hmotné movité věci a 
jejich soubory 

15 721 6 504 4 829 0 17 396 

Oceňovací rozdíl 
k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

Ostatní DHM 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 
DHM 

0 19 881 19 830 0 51 

Nedokončený DHM 10 3 723 3 372 0 361 

Celkem 2021 46 003 54 277 30 346 0 69 934 

Celkem 2020 40 320 17 521 11 838 0 46 003 

 
Opravné položky a oprávky 

(údaje v tis. Kč) 
 

  
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstky Úbytky Převody 
Konečný 
zůstatek 

Pozemky 0 0 0 0 0 

Stavby 1 212 926  0 2 138 

Hmotné movité věci a 
jejich soubory 

8 984 4 216 4 829 0 8 371 

Oceňovací rozdíl 
k nabytému majetku 

0 0 0 0 0 

Ostatní DHM 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na 
DHM 0 0 0 0 0 

Nedokončený DHM 0 0 0 0 0 

Celkem 2021 10 196 5 142 4 829 0 10 509 

Celkem 2020 7 888 3 146 838 0 10 196 

 

Dlouhodobý hmotný majetek (stavební objekt č.p. 3100, ulice Úlehlova)  má omezení 
vlastnického práva – smluvní zástavní právo.  

Společnost nemá žádný majetek pořízený formou finančního leasingu. 

3.2. Zásoby 

Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje prostřednictvím 
účtu opravných položek, který se v rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka 
byla stanovena vedením společnosti na základě individuálního posouzení zásob. 
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3.3. Krátkodobé pohledávky  

Pohledávky Stav k 31.12.2021 Stav k 31.12.2020 

po lhůtě splatnosti 2251 3640 

po lhůtě větší než 180 dnů 0 295 

po lhůtě větší než 365 dnů 0 0 

Pohledávky z obch. vztahů 
celkem 

26 892 27 085 

3.4. Opravné položky 

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv. 
Opravné položky ke zboží ve výši 1 003 tis. Kč. 
Zákonné opravné položky k pohledávkám se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a 
jsou daňově uznatelné. 

3.5. Časové rozlišení aktiv 

Náklady příštích období zahrnují především pojištění automobilů a pronájem domén a jsou 
účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

Příjmy příštích období zahrnují zejména zpětné rabaty a jsou účtovány do výnosů období, 
do kterého věcně a časově přísluší. 

3.6. Vlastní kapitál 

Hospodářský výsledek roku 2020 byl přeúčtován na nerozdělený zisk minulých let.  

Předpokládá se, že zisk roku 2021 bude  rozdělen dle podílů jednotlivých společníků. 

3.7. Dlouhodobé závazky z obchodní vztahů 

 Dlouhodobý závazek je pouze za společnosti 1. Hostingová s.r.o. 

3.8. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 

Závazky Stav k 31.12.2021 Stav k 31.12.2020 

po lhůtě splatnosti 496 234 

po lhůtě větší než 180 dnů 65 28 

po lhůtě větší než 365 dnů 36 42 

Závazky z obch. vztahů 
celkem 31 166 26 756 

 

Společnost eviduje dodavatelský úvěr, který není zahrnut do výše uvedené tabulky.  

Jedná se o úvěr ve výši 3.921 Kč.   K 31.12.2021 bylo splaceno 980 tis. Kč. 

Společnost neeviduje k rozvahovému dni splatné závazky na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
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Společnost neeviduje k rozvahovému dni splatné závazky z titulu veřejného zdravotního 
pojištění.  

Společnost neeviduje k rozvahovému dni splatné závazky z titulu daní. 

3.9. Bankovní úvěry 

Společnost má jeden dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 20mil. Kč, zajištěný zástavním 
právem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem a blankosměnkou 
dle dohody o vyplňovacím právu směnečném. K 31.12.2021 bylo splaceno 3 375 tis. Kč. 

Společnost během roku využívá možnosti kontokorentu, ke dni 31.12.2021 nebylo 
čerpáno. 

3.10. Časové rozlišení pasiv 

Výnosy příštích období zahrnují servisní služby poskytované na základě uzavřených smluv 
a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 

3.11. Daň z příjmů 

Společnost nemá žádné daňové nedoplatky po splatnosti. 

3.12. Výnosy z běžné činnosti 

(údaje v tis. Kč) 

Tržby Čáska v tis. Kč % 
Podíl zahraničních 

odběratelů 
Zboží 414 714 97 

17% 
Služby 12891 5 

Celkem 427 605 102 17% 
 

3.13. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány 

 Rok 2021  Počet Osobní náklady celkem 

Zaměstnanci 36 19 349 
Vedení společnosti  4 1 088 

Celkem 40 20 437 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2021:  29 

 

 Rok 2020  Počet Osobní náklady celkem 

Zaměstnanci 32 11 848 

Vedení společnosti  4 383 

Celkem 36 12 231 

 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020:  26 
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3.14. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnutých členům řídících 
orgánů, kontrolních a případně správních 

Společnost neposkytla žádné zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry členům řídících, 
kontrolních ani správních orgánů. 

3.15. Přijaté dotace 

Společnosti byly v daném roce přiznány dotace z  Operačního programu Zaměstnanost a z 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Společnost dále 
čerpala dotaci z programu Antivirus A  a  příspěvky na provedené antigenní testy. 

3.16. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 

Na začatku  roku 2022 pokračovala vládou stanovená omezení z důvodu stále probíhající 
pandemie způsobené onemocněním COVID-19. Omezení provozu a zvýšená nemocnost 
zaměstnanců neměla vliv na chod společnosti. Společnost předpokládá nadále svůj růst a 
vývoj. 

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí 
různá sankční opatření vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských 
vojsk na Ukrajinu. Tato opatření mohou mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí 
hospodářskou situaci Společnosti a související ocenění majetku a závazků. Jelikož v 
současné době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, 
nelze konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit. Vedení Společnosti se nicméně na 
základě vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací domnívá, že předpoklad 
nepřetržitého trvání Společnosti není ohrožen, a tudíž použití tohoto předpokladu pro 
sestavení účetní závěrky je i nadále vhodné, a v současnosti ani neexistuje významná 
nejistota týkající se tohoto předpokladu. 

 
Sestaveno dne:  13.6.2022  
   

Jméno a podpis  

statutárního orgánu účetní jednotky: 

Vašíček Marek   
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Z P R Á V A 

O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

ZA ROK 2021 

 
   
 
                                            
 

PODLE UST. § 82 ZÁKONA Č. 90/2012 SB., O OBCHODNÍCH 
KORPORACÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
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Jednatel společnosti M Computers s.r.o. v souladu s ustanovením § 82 a násl. zák. 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů 
(dále jen „ZOK“) vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje 
vztahy s propojenými osobami, tj. podle obchodního zákoníku vztahy mezi 
ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem 
přihlížejícím k nutnosti respektovat ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se obchodního tajemství.  

  
A. POPIS STRUKTURY VZTAHŮ UVNITŘ PODNIKATELSKÉHO SESKUPENÍ  
 
1. Ovládající osoba:  

 
S odkazem na ustanovení § 74 ZOK jsou osobami ovládajícími společnost                      
M  Computers s.r.o. tyto osoby (společníci):  Ing. Michal Štěrba 
        Ing. Tomáš Šteffl 
        Marek Vašíček 
        Ing. Peter Dubnický  
 
2. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:  
  
Ze všech souvislostí, které jsou statutárnímu orgánu společnosti známé, ovládající 
osoby uvedené v odst. 1. této zprávy spolu s osobami s nimi jednajícími ve shodě, 
dále přímo či nepřímo ovládají další osoby :   
- 1. Hostingová s.r.o. 
-        Orange & Green Solutions s.r.o. 
-        Hakuš Real, s.r.o. (Slovenská republika) 
 
Statutárnímu orgánu společnosti není známo, že by v hodnoceném období roku 
2021 byly mezi propojenými osobami ještě další osoby působící na území České 
Republiky.  

 
B. ÚLOHA OVLÁDANÉ OSOBY V PODNIKATELSKÉM SESKUPENÍ  

 
Úlohou ovládané osoby v podnikatelském seskupení je obchodní podnikání v 
oblasti výpočetní techniky především na území České republiky. 
 
C. ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ  
 
Způsob a prostředky ovládání jsou definovány ve Společenské smlouvě ovládané 
osoby.  

 
D. PŘEHLED JEDNÁNÍ UČINĚNÝCH NA POPUD NEBO V ZÁJMU OVLÁDAJÍCÍ 
OSOBY NEBO JÍ OVLÁDANÝCH OSOB TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU, KTERÝ 
PŘESAHUJE 10% VLASTNÍHO KAPITÁLU OVLÁDANÉ OSOBY ZJIŠTĚNÉHO 
PODLE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA  PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ  
 
Jednání tohoto druhu se v hodnoceném období nevyskytla.  
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E. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU 
OVLÁDAJÍCÍ NEBO OSOBAMI JÍ OVLÁDANÝMI 
 
a) Plnění ze smluv uzavřených v předchozích účetních obdobích, na jejichž 
základě došlo k plnění v roce 2021:  

 smlouva o půjčce ze dne 30.5.2012 mezi 1. Hostingová s.r.o. (věřitel) a           
M Computers s.r.o (dlužník), roční úrok je sjednán v obvyklé výši dle 
podmínek v okamžiku uzavření smlouvy.  

b) Plnění ze smluv uzavřených v účetním období roku 2021, na jejichž 
základě došlo k plnění v roce 2021:  

 v roce 2021 došlo k plnění na základě uzavřené smlouvy mezi                             
M Computers s.r.o. a Hakuš Real, s.r.o. Předmětem plnění byl prodej části 
pozemků, které společnost M Computers s.r.o. vlastní na Slovensku.  

c) Smlouvy uzavřené v účetním období roku 2021, na jejichž základě bude 
realizováno plnění v budoucích letech:  

 nebyly uzavřeny žádné takovéto smlouvy  

 
F. PROHLÁŠENÍ O NEDOSTATKU INFORMACÍ  

Neaplikuje se. 

 
G. ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD PLYNOUCÍCH ZE VZTAHŮ MEZI 
OSOBAMI UVEDENÝMI V TÉTO ZPRÁVĚ  
 

a) Výhody:  výhodné řešení cash – flow  

b) Nevýhody: nejsou známy 

c) Zhodnocení, zda převládají výhody či nevýhody:  převládají výhody. 

d) Rizika stávající struktury pro ovládanou osobu:    rizika nejsou známa. 
 

Prohlášení statutárního orgánu  
 

Jednatel jako statutární orgán společnosti M Computers s.r.o. prohlašuje, že 
údaje obsažené v této zprávě jsou správné a úplné a že při vypracování 
zprávy dle § 82 a násl. ZOK bylo postupováno plně v rozsahu všech informací 
a údajů, které má statutární orgán k dispozici či které při jednání s péčí 
řádného hospodáře zjistil.  

Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat 
Výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě připojena jako její nedílná 
součást. 

V Brně,  dne 28.3.2022 

Vypracoval: Marek Vašíček 
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Spolednik0m spolednosti M Computers s.r.o.

Vf,rok ouditoro

Provedlijsme audit piiloien6 ddetni zdvdrky spolednosti M Computers s.r.o. (diile tak6 ,,Spolednost")
sestavend na zdkladd desk'ich idetnich piedpis0, kterd se skl6dd z rozvahy k 31. 12. 2027,vikazu zisku

a ztrdty, piehledu o zmdndch vlastniho kapitiilu a piehledu o pendinich tocfch za rok kondici
3L.L2.2027 a piilohy tdto Udetni zdv6rky, kterd obsahuje popis pouiit,ich podstatnrich fdetnich
metod a dalSivysv€tlujici informace. 0dale o Spolednostijsou uvedeny v piiloze tdto 0ietni zdvdrky.

Podle na5eho ndzoru idetni z6v6rka poddv;i v6rn'i a poctirni obraz aktiv a pasiv spolednosti
M Computers s.r.o. k 31. 12. 2021. a ndklad0 a vrinos0 a v'isledku jejiho hospodaieni za rok koniici
3L. L2. 202L v souladu s desk'imi 0detnimi piedpisy.

Zdklad pro virok

Audit jsme provedli v souladu se zdkonem o auditorech a standardy Komory auditor0 eesk6 republiky
pro audit, ktenimi jsou mezindrodni standardy pro audit (lSA) piipadnE dopln6n6 a upraven6
souvisejlcimi aplikaenimi doloikami. Naie odpovddnost stanovend t6mito piedpisy je podrobndji
popsdna v oddilu Odpovddnost auditora za audit 0detniziivdrky. V souladu se z6konem o auditorech
a Etick'im kodexem piijatrim Komorou auditor0 eesk6 republiky jsme na Spolednosti nezdvislia splnili
jsme i dal5ietick6 povinnosti vypl'ivajici z uveden'ich piedpis0. Domnivdme se, Ze d0kazni informace,
kterd jsme shromdZdili, poskytuji dostatedn'i a vhodn'i zdklad pro vyjddieni naSeho v'i roku.

Ostatnf informace uveden€ ve vyroEni zprdvE

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s 5 2 pism. b) ziikona o auditorech informace uveden6

ve vfrodni zprdvd mimo 0detni zdvdrku a naSi zpr6vu auditora. Za ostatni informace odpovidaji
jed natel6 Spolednosti.

NiiS v'irok k 0detni zdvdrce se k ostatnim informacim nevztahuje. Piesto je v5ak souddsti naiich
povinnosti souvisejicich s auditem 06etniz6vdrky sezndmeni se s ostatnimi informacemi a posouzeni,

zda ostatni informace nejsou ve vriznamn6m (materiiilnim) nesouladu s rjdetni zdvdrkou di s naSimi

znalostmi o 0detnijednotce ziskan'imi bdhem provdddniauditu nebo zda se jinak tyto informace nejevi
jako v,iznamnE (materidlnE) nesprdvnd. Tak6 posuzujeme, zda ostatni informace byly ve viech
v'iznamn'ich (materidlnich) ohledech vypracovdny v souladu s piisluSn'imi prdvnimi piedpisy. Timto
posouzenim se rozumi, zda ostatni informace splfiuji poiadavky prdvnich piedpis0 na formdlni
niileiitosti a postup vypracovdni ostatnich informaci v kontextu rniznamnosti (materiality), tj. zda

piipadn6 nedodrieni uvedenrich poiadavk0 by bylo zp0sobil6 ovlivnit 0sudek dindn'i na ziikladd

ostatnich informaci.

AUD|T AK CONSUIT, s.r.o., Masarykovo ndm€sti 47/33,682 01 Vy5kov, eesk6 republika, zapsand u Krajskdho soudu v Brnd,
oddil C, vloika 16055, lC: 507 15 880, Otd: CZ607 15 880, tel. +42O 5I7 345 903, www.auditak.cz, email: auditak@auditak.cz
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Na ziiklad€ provedenlich postup0, do miry, jiZ dokdieme posoudit, uvddime, ie
. ostatni informace, kte16 popisuji skutednosti, jei jsou t6i piedm6tem zobrazeni v 0detni zdvdrce,

jsou ve vSech rniznamn'ich (materidlnich) ohledech v souladu s ridetni zdvdrkou a

o ostatni informace byly vypracovdny v souladu s prdvnimi piedpisy.

Diile jsme povinni uv6st, zda na zdklad6 poznatk0 a pov6domi o Spolednosti, k nimi jsme dospdli
pii proviiddni auditu, ostatni informace neobsahuji vfznamnd (materiiilni) vdcn6 nesprdvnosti.
V rdmci uveden'ich postup0 jsme v obdrZenfch ostatnlch informaclch iiidn6 uiznamn6 (materidlni)
vdcn6 nesprdvnosti nezjistili.

OdpovEdnost jednotelfr Spoleinosti za rtEetni zdvErku

Jednatel6 Spolednosti odpovidajf za sestaveni riietni zdv6rky pod6vajici v6rnri a poctiv'f obraz

v souladu s desk'i mi (detnimi piedpisy a za takovf vnitini kontrolnisyst6m, kteni povaZuje za nezbytnf
pro sestaveni fdetnf ziivdrky tak, aby neobsahovala vfznamn6 (materiiilnf) nesprdvnosti zprisoben6
podvodem nebo chybou.

Pii sestavoviini 0detni zdv6rky jsou jednate16 Spoleinosti povinni posoudit, zda je Spolednost schopna

nepietriitd trvat, a pokud je to relevantni, popsat v piiloze Udetni zdvdrky zSleZitosti t,ikajici se jejiho

nepietrZit6ho trvdni a pouiiti piedpokladu nepietriit6ho trvdni pii sestaveni 0detni zdv6rky,

s rnijimkou piipad0, kdy jednatele pliinuji zru5eni Spolednosti nebo ukondeni jeji dinnosti, resp. kdy

nemajijinou redlnou moinost nei tak udinit.

OdpovEdnost auditora za oudit rtdetnl zdvErky

NaSim cilem je ziskat piim6ienou jistotu, ie 0detni zdv6rka jako celek neobsahuje vyznamnou

(materidlni)nesprdvnost zp0sobenou podvodem nebo chybou a vydat zpr{vu auditora obsahujicinii5

v'i rok. Piimdienii mira jistoty je velkd mira jistoty, nicm6nd neni zdrukou, Ze audit provedenf v souladu

s v'i5e uveden'i mi piedpisy ve v5ech piipadech v ddetnizdvdrce odhali piipadnou existujici v'iznamnou
(materidlni) nesprdvnost. Nesprdvnosti mohou vznikat v d0sledku podvod& nebo chyb a povaiuji se

za v'fznamn6 (materidlnl), pokud lze redlnd piedpokliidat, ie by jednotlivd nebo v souhrnu mohly

ovlivnit ekonomickd rozhodnuti, kterd uZivate16 fdetni zdvdrky na jejim z:ikladE piijmou.

Pii proviiddni auditu v souladu s v'i5e uvedenri mi piedpisy je naSi povinnosti uplatiovat bdhem cel6ho

auditu odborn'i risudek a zachovdvat profesni skepticismus. Ddle je naii povinnosti:

o ldentifikovat a vyhodnotit rizika v'iznamn6 (materiiilni) nespriivnosti ddetni ziivdrky zp0soben6
podvodem nebo chybou, navrhnout a prov6st auditorsk6 postupy reagujici na tato rizika a ziskat

dostatedn6 a vhodn6 d0kazni informace, abychom na jejich ziikladd mohli vyjddiit vfrok. Riziko,

ie neodhalime vyznamnou (materidlni) nesprdvnost, k niZ doSlo v d0sledku podvodu, je vdtSi neZ

riziko neodhaleni v'iznamn6 (materidlni) nesprdvnosti zprisoben6 chybou, protoie souddsti
podvodu mohou bit tajne dohody (koluze), falSovdni, rimyslnii opomenuti, nepravdivd prohldSeni

nebo obchdzeni vnitinich kontrol.
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Sezndmit se s vnitinim kontrolnim syst6mem Spolednosti relevantnim pro audit v takov6m
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorskd postupy vhodn6 s ohledem na dan6 okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjddiit ndzor na 0dinnost jejiho vnitiniho kontrolniho systdmu.

Posoudit vhodnost pouiit'ich [detnich pravidel, piim6ienost provedenfch ridetnich odhad0
a informace, kte16 v t6to souvislostijednate16 Spolednosti uvedli v piiloze 0detni ziiv6rky.

Posoudit vhodnost pouiiti piedpokladu nepfetrZitdho trvdni pii sestaveni ridetnf ziiv6rky jednateli
a to, zda s ohledem na shromdiddn6 d0kazni informace existuje v'iznamnd (materiSlni) nejistota
vyplfvajfci z uddlosti nebo podminek, kter6 mohou vyiznamnd zpochybnit schopnost Spolednosti
nepietrZit6 trvat. Jestliie dojdeme k zdv6ru, Ze takovd vyiznamnd (materidlni) nejistota existuje,
je naSi povinnosti upozornit v naSizprdv6 na informace uveden6 v t6to souvislostiv piiloze 0detni
zdvdrky, a pokud tyto informace nejsou dostatedn6, vyjiidiit modifikovan'i v'irok. Na5e zdvdry
t'ikajici se schopnosti Spolednosti nepietriitd trvat vychdzeji z d0kaznich informaci, kter6 jsme

ziskali do data naSi zprdvy. Nicmdn6 budouci uddlosti nebo podminky mohou v6st k tomu, ie
Spolednost ztratl schopnost nepfetriitd trvat.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, dlen6ni a obsah ildetni zdvdrky, vdetnd piilohy, a diile to, zda

0detni zdvdrka zobrazuje podkladov6 transakce a udiilosti zprisobem, kteni vede k vdrn6mu
zobrazeni.

Naii povinnosti je informovat jednatele mimo jin6 o pldnovan6m rozsahu a nadasovdni auditu
a o vriznamnrich zji3tdnich, kterd jsme v jeho prribdhu udinili, vdetnE zjiStdn'ich rniznamn'ich

nedostatkfi ve vnitinim kontrolnim systdmu.

AU D lT A K COJ,I 5 U 1T,,.,.o.
Ve Vy5kov6 dne 30. z6ii2022 .4IK

auditsk@auditak.cz

Masarykovo nAn.4ll33
682 01 Vybkov

tet.: 5,1 Z 345 903
DtC: C260715880

AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

ouditorskd oprdvndni i. 179

Ing. Karel Psohlavec

jednotel, auditorskd oprdvndni i. 1175
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