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Úvodní slovo 
ředitele 

 

 

 

"Chceme být průkopníky a inspirací. 

Úspěch nás vede kupředu. 

V ekologii je budoucnost. "

Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, 

s radostí si Vám dovolujeme oznámit, že 

v posledním roce se společnost ElCyclo, s.r.o. 

stala výhradním distributorem elektrických kol 

pod označením Eco4You pro Českou republiku. 

Smlouva o obchodním zastoupení světoznámé 

francouzské společnosti VÉLO byla 

vyjednávána již v druhé polovině roku 2015, 

finální verzi jsme podepsali 20. 11. 2015 

s účinností od 1. ledna 2016 a dobou platnosti 

4 roky. 

Dovezená kola nabízíme jak velkoobchodním 

odběratelům s cyklistickými potřebami, tak 

i jednotlivým zákazníkům přes e-shop. 

Vždy se snažíme našim zákazníkům maximálně 

vycházet vstříc, neváháme poradit s výběrem 

a v rámci komplexní péče o zákazníka bychom 

do budoucna rádi nabídli možnost půjčení kola 

na vyzkoušení. 

Ing. Jana Zelená 

generální ředitelka a jednatelka společnosti 

ElCyclo, s.r.o.
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CEO 
Statement 

 

Ladies and Gentlemen, 

We are pleased to inform you that company 

ElCyclo, s.r.o. has become  an exclusive 

distributor of Eco4You electric bikes  for the 

Czech Republic. In the second half of the year 

2015 was negotiated a dealership contract 

with a world famous French company VÉLO, we 

signed the final version of the contract 

on 20th November 2015.  The contract is valid 

from 1st January 2016 and with validity 

period of 4 years. 

 

We offer imported bicycles to wholesalers 

dealing with cycling accessories and to 

individual customers through our E-shop. We 

always try to meet customer´s requirements. 

Our employees can always help you with your 

choice. To further improve our customer services 

we would like to introduce the possibility to try 

and borrow our bicycles in the future. 

Ing. Jana Zelená 

CEO ElCyclo, s.r.o. 
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Filosofie společnosti 
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Údaje o osobách 
odpovědných za výroční 
zprávu  
 

Odpovědnost za výroční zprávu 

Čestné prohlášení 

Údaje uvedené ve výroční zprávě ElCyclo, s.r.o. za rok 2016 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné 

okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti ElCyclo, s.r.o. nebyly opomenuty či 

zkresleny. 

V Cvikově dne 31. ledna 2017 

 

 

 

Ing. Jana Zelená 

generální ředitelka a jednatelka společnosti ElCyclo, s.r.o.
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Hlavní 

události roku  
Naše společnost se stala výhradním 

distributorem elektrických kol Eco4You pro 

Českou republiku, které vyrábí francouzská 

společnost VÉLO na základě smlouvy 

o obchodním zastoupení, jenž byla vyjednána 

na konci minulého roku, tj. 2015, a jejíž platnost 

počíná dnem 1. ledna 2016. Během roku jsme 

prostřednictvím našich webových stránek 

navázali kontakt s několika potencionálními 

tuzemskými zákazníky, jimiž jsou zejména 

velkoobchody s cyklistickými potřebami. Naše 

aplikace pro internetový e-shop umožnila 

i jednotlivcům nákup zboží z našeho sortimentu. 

 

 

V průběhu roku 2015 se nám podařilo sjednat 

kontokorentní úvěr, jehož mimořádně výhodné 

podmínky byly podmíněny dokládáním 

auditovaných účetních závěrek v budoucích 

letech. Prostřednictvím vlastních zdrojů 

hospodaření jsme však nebyli nuceni v roce 

2016 využít čerpání úvěru. 

Ve společnosti pracují majitelé firmy, kterým 

vznikl pracovní poměr 1. ledna 2016. 

V průběhu roku se společnost rozhodla přijmout 

nové zaměstnance na pozice skladník – řidič, 

sekretářka a obchodní zástupce. 

Rozhodnutím valné hromady ze dne 19. srpna 

bylo rozhodnuto o vynaložení s hospodářským 

výsledkem účetního období 2015, dále bylo 

rozhodnuto  o výplatě záloh podílu na zisku 

z průběžného hospodářského výsledku pro 

období 2016. 

 

 

Zdroj: http://kolo.cz/media/2013/05/14/X-20130514223535849.jpg 
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Zpráva o podnikatelské 
činnosti 

 

Ukazatele hospodaření 

Ukazatel Jednotka 2016 

Tržby za zboží tis. Kč 67 975,0 

Čistý obrat tis. Kč 68 593,0 

EBITDA tis. Kč 23 089,0 

Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč 18 605,0 

Náklady tis. Kč 45 740,0 

z toho osobní náklady %      9,2 

z toho výkonová spotřeba %     87,4 

z toho odpisy %      0,5 
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Ve výše uvedeném grafu jsme rozčlenili odběratele do tří skupin podle podílu na celkových tržbách. 

E-shopem se rozumí individuální zákazníci, drobnými odběrateli zákazníci tvořící podíl maximálně 5 % 

celkových tržeb a velkými odběrateli zákazníky podílející se na tržbách alespoň 5 %. 

 

Následující dva grafy promítají skutečné tržby od jednotlivých odběratelů. Tržby z e-shopu činily v roce 

2016 celkem 450 000 Kč. 

  

1% 

36% 

63% 

Struktura tržeb podle odběratelů 

E-shop 

Drobní odběratelé 

Velcí odběratelé 

 1 176 120, 

 1 978 460, 

 2 008 147, 

 2 146 630, 

 2 384 020, 

 2 448 850,  2 941 490, 

 3 085 345, 

 3 190 880, 

 3 241 545, 

Tržby od drobných odběratelů 

TEZOS, s.r.o. 

LOZO, a.s. 

SAUS, a.s. 

ZKOB, s.r.o. 

CEST, a.s. 

DIDU, s.r.o. 

RIDD, s.r.o. 

 3 473 295, 

 4 281 160, 

 4 988 520, 

 5 544 305, 

 5 617 970, 

 5 870 380, 

 6 419 850, 

 6 728 431, 

Tržby od velkých odběratelů 

IPAX, a.s. 

PULE, s.r.o. 

WDZ, s.r.o. 

KRPAP, s.r.o. 

SSP, s.r.o. 

JISAR, a.s. 

ABCD, s.r.o. 
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Obchodní 
vize pro rok 

2017 
Naší hlavní prioritou je spokojenost zákazníků, 

čemuž se také snažíme přizpůsobit naše vize 

a plány, nejen pro rok 2017. Chceme se 

zaměřit na komplexnější a dokonalejší péči 

o současné, ale i budoucí klienty.  

Zákazníkům, kteří u nás již zboží nakoupili, 

chceme nabídnout bezkonkurenční servis na 

špičkové úrovni. Pro přicházející zájemce 

o koupi elektrokol chystáme bezplatné 

poradenství při výběru vhodného modelu kola 

na míru. Rádi bychom také nabídli zapůjčení 

kola „na zkoušku“. 

Mimo další modely elektrokol plánujeme 

v budoucnu rozšířit sortiment také o koloběžky, 

na které se v současné době naše smlouva 

s distributorem však nevztahuje. 

Elektromobilita obecně, se v posledních třech 

letech stala velice diskutovaným tématem. 

Hlavním důvodem je fakt, že ložiska ropy den 

po dni poskytují menší a menší zdroje této 

omezené suroviny, výfukové plyny způsobují 

ozonovou díru a skleníkový efekt. Z tohoto 

důvodu se snaží velké společnosti o ekologizaci 

a např. automobilové závody začaly vyvíjet 

alternativní způsoby pro pohon nejen 

automobilů. V minulých několika letech se 

elektrický pohon stal velice populárním, 

především ve vyspělých a ekologicky 

založených zemích. My se snažíme, aby se 

tento trend rozšířil i v České republice, která 

zatím není elektromobilitě až tak nakloněna, 

jako např. naši západní sousedé. Nemáme zde 

tak rozšířenou síť nabíjecích stanic – její 

rozšíření patří také k našim dlouhodobým cílům. 

 

 

 

V rámci podpory elektromobility v České 

republice se snažíme o uzavření smlouvy 

o spolupráci s vysokými školami se zaměřením 

na tělovýchovu a sport, která zahrnuje 

sponzorství při pořádání sportovních událostí. 

V příštím roce bychom také rádi realizovali 

projekt „Jezdíme na Slunce“. Jeho hlavní 

myšlenkou je využití zastavěné plochy, 

konkrétně střechy skladu. Jedná se o pokrytí 

střechy fotovoltaickými panely s následným 

využitím sluneční energie pro nabíjení kol, které 

si u nás mohou zákazníci kdykoli nabít. Projekt 

poskytuje další způsoby využití, v neposlední 

řadě ke snížení energetické náročnosti budovy. 

Na účely tohoto projektu žádáme o dotaci 

OP PIK z fondů Evropské unie, která podporuje 

nízkouhlíkové technologie, akumulaci elektrické 

energie a výstavbu nabíjecích stanic.  

Naším dlouhodobým výhledovým cílem je 

expanze na další evropské trhy, pro které již 

připravujeme infrastrukturu. 
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Investice 
V průběhu roku 2016 neproběhly žádné 

významné investice, nicméně se naše 

společnost pustila do již výše zmíněného 

projektu „Jezdíme na Slunce“.   

Prvotní myšlenkou tohoto projektu byla 

výroba solární energie pro dobíjení 

elektrokol, které lze poté využít např. při 

speciálních víkendových akcích, což vede ke 

zvýšení prodejnosti našeho sortimentu – jak 

řekl jeden z našich zákazníků: „Jednou zkusíš 

elektro a víckrát už na jiné nesedneš.“ 

Tenhle plán vede ke zřízení dobíjecí stanice 

nejen pro kola, ale i pro elektromobily, 

jejichž obliba v posledních letech rapidně 

stoupá.  

Po konzultaci s odborníky nám však bylo 

doporučeno projekt rozšířit také o vizi 

snížení energetické náročnosti budovy. 

Rozhodli jsme se proto o strategické umístění 

fotovoltaických panelů na jinak nevyužitelnou 

plochu. Konkrétně chceme umístit panely na 

jižně orientovanou střechu skladu a střechu 

administrativní budovy osvícenou 

jihovýchodními slunečními paprsky. Získanou 

energii akumulujeme v Li-Ion bateriích. 

V příštím roce necháme náš plán sestavit 

kvalifikovaným odborníkem, který následně 

zpracuje konkrétní cenovou nabídku. Projekt 

rozdělíme do dvou etap s plánovanou 

realizací v několika následujících letech. 

I. etapa – zřízení základní části elektrárny, 

slouží k ověření využitelnosti, posléze 

k dobíjení elektrokol pro zrealizování 

marketingového plánu - víkendové akce pro 

klienty. 

II. etapa – rozšíření základní části o další 

fotovoltaické panely a zvětšení bateriového 

úložiště. V této etapě již využíváme energii 

i na provozní účely, to vede k již 

avizovanému snížení energetické náročnosti 

budovy. 

Na výše uvedený projekt žádáme o dotaci 

z fondů EU, konkrétně se jedná o dotaci 

OP PIK – Nízkouhlíkové technologie, který 

slibuje až 60% finanční účast na celé akci. 
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Personalistika 
Společnost ElCyclo, s.r.o. byla založena 

v červenci roku 2015, své zaměstnance má 

v pracovním poměru však až od 1. 1. 2016.  

Prvními zaměstnanci byli sami společníci 

obchodní korporace.  Zaměstnáni byli 

na pozicích top managementu, a to generální 

ředitel, obchodní ředitel a finanční ředitel. 

Ve firmě však byli v průběhu roku zaměstnáni 

také další zaměstnanci na pozicích: 

๏ skladník a řidič - od 1. 1. 2016, 

๏ sekretářka - od 1. 2. 2016, 

๏ obchodní zástupce - od 1. 7. 2016. 

 

Jak již bylo zmíněno v obchodních vizích této 

výroční zprávy, připravujeme vzhledem 

k plánované expanzi nová pracovní uplatnění 

v dalších evropských státech.  

Díky zvýšení prodeje elektrokol na našem 

území však chceme také rozšířit pracovní 

uplatnění na našem trhu. Z tohoto důvodu jsme 

se rozhodli zavést v příštím roce nový 

tréninkový program nejen pro absolventy 

středních a vysokých škol. Náplní tohoto 

programu je především vzdělávání uchazečů 

o práci v oblasti elektromobility, ochrany 

přírody a mezinárodních obchodních vztahů. 

V rámci sociální politiky jsme poskytli 

finanční prostředky na jazykové kurzy dětí 

našich zaměstnanců. 

Naše společnost nabízí svým zaměstnancům 

také motivaci ve formě mzdových bonusů, 

které se odvíjí od splnění předem určených 

kritérií.  
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Dárcovství 
a sponzorský 

program 
V rámci dárcovského programu naší společnosti 

jsme věnovali finanční prostředky ve výši 

50 001 Kč nemocnici a sponzorský příspěvek 

místnímu cyklistickému týmu ve výši 100 000 Kč. 

Využití těchto finančních prostředků jsme nechali 

plně v jejich kompetenci, v případě 

cyklistického týmu však v současné době 

domlouváme podrobnosti budoucí spolupráce 

a podpory prostřednictvím daru elektrokol. 
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Zpráva nezávislého auditora 
    

         

Zpráva nezávislého auditora  

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ElCyclo, s.r.o. sestavenou 

k 31. lednu 2017 za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, 

tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně 

popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti 

ElCyclo, s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení 

skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za 

takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 

závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou.  

Odpovědnost auditora 

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní 

závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními 

auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů 

České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 

normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že 

účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 
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Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní 

informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 

auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí 

rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem 

nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním 

kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení 

skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské 

postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též 

posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů 

provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.  

Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou 

přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. 

Výrok auditora  

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně 

a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ElCyclo, s.r.o. 

k 31. lednu 2017 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 

1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 v souladu s účetními předpisy platnými 

v České republice. 

František Potlach 

  Potlach 

evidenční č. 9999
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Rozvaha 
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Zpracováno  
v souladu  
s vyhláškou  
č. 500/2002 Sb.  
ve znění  
pozdějších 
 předpisů 

ROZVAHA 

  

 
Obchodní firma 
nebo jiný název 
účetní jednotky 

(BILANCE) 
ElCyclo, s.r.o. 

ke dni 31. prosince 2016 
(v celých tisících Kč)  

Sídlo, bydliště nebo 
místo podnikání 
účetní jednotky IČ 

 
Cyklistická 55 

77 11 11 77  
474 54 Cvikov 

označení AKTIVA řádek 
Běžné účetní období 

Minulé úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM  001    41 561 -    1 362    40 199    18 915 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002         0         0         0     3 000 

B.   Dlouhodobý majetek  003     1 248 -      273       975       257 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  004       114 -       30        84       110 

B. I. 2 Ocenitelná práva  006       114 -       30        84       110 

 

2.1 Software 007        94 -       24        70        91 

2.2 Ostatní ocenitelná práva 008        20 -        6        14        19 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek   014     1 134 -      243       891       147 

B. II. 2 Hmotné movité věci a jejich soubory 018     1 134 -      243       891       147 

C.   Oběžná aktiva   037    39 210 -    1 089    38 121    14 284 

C. I.   Zásoby  038    11 692 -       22    11 670    11 488 

C I. 3 Výrobky a zboží  041    11 692 -       22    11 670    11 488 

 
3.2 Zboží 043    11 692 -       22    11 670    11 488 

C. II.   Pohledávky 046     7 106 -    1 067     6 039        67 

C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky  047        50         0        50        50 

 
 

1.1 Pohledávky z obchodních vztahů 048        50         0        50        50 

2 Krátkodobé pohledávky  057     7 056 -    1 067     5 989        17 

2.1 Pohledávky z obchodních vztahů 058     6 463 -    1 067     5 396         0 

2.4 Pohledávky - ostatní  061       593         0       593        17 

2.4.3 Stát – daňové pohledávky 064         0         0            0       17 

2.4.5 Dohadné účty aktivní 066       593         0       593         0 

C. IV.   Peněžní prostředky 071    20 412         0    20 412     2 729 

C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072        10         0        10        10 

  2 Peněžní prostředky na účtech 073    20 402         0    20 402     2 719 

D. 
 

  Časové rozlišení aktiv  074     1 103         0     1 103     1 374 

D. I.   Náklady příštích období  075     1 103         0     1 103     1 374 
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označ 

PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní 

a b c 

období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM    078    40 199    18 915 

A.   Vlastní kapitál    079    23 758     5 378 

A. I.   Základní kapitál  080     6 000     6 000 

A. I. 1 Základní kapitál 081     6 000     6 000 

A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let (+/-)  095 -      622         0 

A. IV. 2 Neuhrazená ztráta minulých let (-) 097 -      622         0 

A. V. 
 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 099    18 605 -      622 

A. VI. 
 

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 100 -      225         0 

B. + C. Cizí zdroje  101    16 441    13 537 

B. 
 

  Rezervy   102     4 248         0 

B.  2 Rezerva na daň z příjmů 104     4 248         0 

C.     Závazky  107    12 193    13 537 

C. II.   Krátkodobé závazky   123    12 193    13 537 

C II.  4 Závazky z obchodních vztahů   129     9 303    11 587 

    8 Závazky - ostatní 133     2 890     1 950 

    8.1 Závazky ke společníkům 134       110            0 

    8.3 Závazky k zaměstnancům 136        60            0 

    8.4 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137       103            0 

    8.5 Stát - daňové závazky a dotace 138       548            0 

    8.6 Dohadné účty pasivní  139       940        525 

    8.7 Jiné závazky 140     1 129     1 425 

Právní forma účetní jednotky Předmět činnosti 

společnost s ručením omezeným nákup a prodej zboží 

        
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 
účetní závěrky 

Sestaveno dne Ing. Kamila Rychlá 

31. 1. 2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

        
Ing. Jana Zelená 
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Výkaz zisku 
a ztráty 
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Zpracováno v 
souladu s 
vyhláškou č. 
500/2002 Sb. 
ve znění 
pozdějších 
předpisů 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

  

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 

ke dni 31. prosince 2016 ElCyclo, s.r.o. 
(v celých tisících Kč) 

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ 
Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky 

IČ 

 
Cyklisticka 55 

77 11 11 77 
471 54 Cvikov 

  

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období 

a b   
řádku běžném minulém 

c 1 2 

II. Tržby za prodej zboží  02    67 975         0 

A.   Výkonová spotřeba    03    39 999       609 

  A. 
    

1. 
 Náklady vynaložené na prodané zboží 04    39 384         0 

  2.   Spotřeba materiálu a energie 05       126        25 

  3.   Služby 06       489       584 

D.   Osobní náklady  09     4 211         0 

D. 1.   Mzdové náklady 10     3 091         0 

  2.   Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady  11     1 120         0 

  2. 1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12     1 051         0 

  2. 2 Ostatní náklady 13        69         0 

E.   Úpravy hodnot v provozní oblasti  14     1 348        15 

E. 1.   Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  15       259        15 

  1. 1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16       240        15 

  1. 2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17        19         0 

  2.   Úpravy hodnot zásob 18        22         0 

  3.   Úpravy hodnot pohledávek 19     1 067         0 
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III. Ostatní provozní výnosy  20       593         0 

III. 3.  
 

Jiné provozní výnosy 23       593         0 

F.   Ostatní provozní náklady  24       161         0 

F 3.   Daně a poplatky v provozní oblasti 27         6         0 

  5.   Jiné provozní náklady 29       155         0 

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30    22 849 -      624 

VII. Ostatní finanční výnosy 46        25         2 

K.   Ostatní finanční náklady 47        21         0 

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48         4         2 

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)   49    22 853 -      622 

L.   Daň z příjmů  50     4 248         0 

L.  1.   Daň z příjmů splatná 51     4 248   

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)  53    18 605 -      622 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 55    18 605 -      622 

* Čistý obrat za účetní období  56    68 593         2 

 
Právní forma  
účetní jednotky Předmět činnosti 

společnost 
s ručením  
omezeným 

nákup a prodej zboží 
Podpisový záznam osoby 

odpovědné  
za sestavení účetní závěrky 

 
Sestaveno 
dne   

I
ng. Kamila Rychlá 

31. 1. 2017 
Podpisový záznam statutárního        
orgánu účetní jednotky 

                                                                                                                                                                                                          Ing. Jana Zelená 
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Příloha k účetní závěrce 
k 31. 12. 2016 

A Obecné údaje 

 
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpis., která stanoví obsah 

účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetních dokladů, 

účetních knih a ostatních účetních písemností) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.  

 

Dle § 1b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví patří účetní jednotka do kategorie mikro účetní jednotky, poněvadž 

nepřekračuje 2 hraniční hodnoty, tj. úhrn čistého obratu (méně než 18 mil. Kč) a průměrný počet zaměstnanců (méně 

než 10). 

  

Běžné úč. období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016               

Minulé úč. období  od 11. 07. 2015 do 31. 12. 2015               

  

Popis účetní jednotky (§ 39 odst. 1 Vyhlášky) 

Obchodní firma: ElCyclo, s.r.o.           

Sídlo: Cyklistická 55, Cvikov           

Právní forma: společnost s ručením omezeným           

IČ: 77111177           

DIČ: CZ77111177           

    

měsíční plátce DPH  

 

Rozhodující předmět 

činnosti 

Společnost ElCyclo, s.r.o. je výhradním distributorem pro ČR elektrokol pod 

označením Eco4You, Smlouva o výhradním zastoupení byla sepsána se společností 

VÉLO Francie. Smlouva byla podepsána 20. 11. 2015 s účinností od 1. ledna 2016, 

doba platnosti smlouvy je 4 roky.  

 

Datum vzniku 

společnosti: 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Liberci, oddíl B, vložka 2241 dne 11. 7. 2015.  
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A.1 Struktura účetní jednotky 

  

Osoby podílející se na základním kapitálu více než 20 % 

 

Jméno fyzické osoby Bydliště 
Sledované účetní období Minulé účetní období 

podíl v Kč podíl v % podíl v Kč podíl v % 

Ing. Jana Zelená Nádražní 1, Cvikov 2 000 000 33,33 2 000 000 33,33 

Mgr. Zbyšek Potůček Sluneční vrch 3, Liberec 2 000 000 33,33 2 000 000 33,33 

Ing. Kamila Rychlá Kollárova, Nový Bor 2 000 000 33,33 2 000 000 33,33 

Celkem základní kapitál 6 000 000 100,00 6 000 000 100,00 

 

Základní kapitál společnosti byl upsán ve výši 6 000 000 Kč. Společníci dne 12. 7. 2015 splatili 50 % upsaného 

základního kapitálu a dne 18. 2. 2016 splatili zbylých 50 % upsaného základního kapitál ve výši 3 000 000 Kč. 

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku 

                              

Ve sledovaném období nebyly provedeny změny a dodatky v obchodním rejstříku. 
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Organizační struktura, členové statutárních a dozorčích orgánů 

Vedení společnosti a hlavní provozovna se nachází na adrese Cyklistická 5, 474 54 Cvikov. 

Generální ředitelkou a jednatelkou společnosti je Ing. Jana Zelená.   

Společenská smlouva neurčila působnost dozorčí rady.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných (dceřiných) společnostech  

  

Majetková spoluúčast vyšší než 20% 

V žádných obchodních společnost a družstvech nemá účetní jednotka žádný vliv. 

  

Účast účetní jednotky ve společnostech, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením 

Účetní jednotka není společníkem v žádné společnosti s ručením omezeným. 

  

Dohody mezi společníky dceřiných společností 

Žádné dohody nebyly uzavřeny. 

Ing. Jana Zelená 

generální ředitelka, 

jednatelka 

Ing. Kamila Rychlá 

finanční ředitelka 

Mgr. Zbyšek Potůček 

obchodní ředitel 
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A.3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

  

Zaměstnanci společnosti včetně řídících pracovníků 

 

Zaměstnanci společnosti 

Běžné období Minulé období 

celkem  
z toho řídící 

pracovníci 
celkem 

z toho řídící 

pracovníci 

Mzdové náklady v tis. Kč  3 091  2 188         0         0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

v tis. Kč 
 1 051     744         0         0 

Ostatní sociální náklady v tis. Kč        69       12         0         0 

Osobní náklady celkem v tis. Kč 4 211 2 944         0         0 

Průměrný počet zaměstnanců         6          3         0         0 

 

Společnost nevytváří sociální fond, tudíž výdaje na jazykové kurzy dětí zaměstnanců účtu na ostatní sociální 

náklady (účet 528).  

 

Společnost má sjednané zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u pojišťovny Kooperativa, které se 

vztahuje na úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců. Účetní jednotka odvádí čtvrtletně pojistné ve výši 5,6 ‰ 

z vyměřovacího základu. Hrazené pojistné účtuje na zákonné sociální náklady (účet 527). 
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Bonusový program zaměstnanců a řídících pracovníků 

 

Ve společnosti je zavedený bonusový program pro zaměstnance. Bonusy jsou vypláceny v lednové výplatě 

v následujícím roce.  

 

Pro všechny zaměstnance a společníky platí program Bonus I. Zaměstnanci obchodního oddělení mají nárok i na 

bonusový program Bonus II.  

 

V tabulce níže jsou uvedeny podmínky bonusového programu za předpokladu, že pracovní poměr více než 

6 měsíců v případě kratší doby je výše bonusu adekvátně krácena. 

 

Podmínky bonusového programu 

Výše bonusu 

Bonus I  

v % z měsíční hrubé 

mzdy 

Bonus II 

v Kč 

Roční zisk před zdaněním v Kč 

1 000 000 - 2 000 000  50 - 

2 000 000 - 5 000 000  75 - 

5 000 000 a více 100 - 

Tržby v Kč 
5 000 000 - 100 000 000 - 100 000 

100 000 000 a více - 250 000 

 

Mzdové bonusy nepodléhají procesu schvalování valnou hromadou společníků, tudíž jsou nárokovou složkou mzdy. 

Účetní jednotka ke dni účetní závěrky vytváří dle podmínek bonusového programu dohadnou položku pasivní. 

 

A.4 Poskytnutá peněžitá či jiná plnění  

 

Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění, jak v peněžní, tak nepeněžní podobě osobám, které jsou 

statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů nebyly poskytnuty. Bývalým 

osobám a členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů taktéž nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, zajištění 

a ostatní plnění. 
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B Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování  

 Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro 

podnikatele. 

 

B.1 Zásoby 

 

Účtování nakupovaných zásob  

Nakupované zásoby jsou účtovány způsobem A a oceňovány pořizovací cenou. Úbytky zásob jsou oceňovány 

váženým aritmetickým průměrem proměnlivým. Během účetního období nedošlo k žádné změně ve způsobu 

oceňování zásob. 

Oceňování nakupovaných zásob  

Nakupované zásoby se oceňují ve skutečných pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení 

a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné apod.). 

Zásoby vytvořené vlastní činností 

Ve sledovaném účetním období se tyto účetní případy u účetní jednotky nevyskytly. 

 

B.2 Dlouhodobý majetek 

 

Dlouhodobý majetek 

 

Oceňování nakoupeného nehmotného dlouhodobého majetku  

Nakoupený nehmotný dlouhodobý majetek se oceňuje ve skutečných pořizovacích cenách. Pořizovací cena 

zahrnuje cenu pořízení a vedlejší náklady, které souvisí s jeho pořízením. Cenový limit pro nehmotný dlouhodobý 

majetek je stanoven nad 10 000 Kč a doba životnosti je delší než 1 rok. 

Oceňování hmotného dlouhodobého majetku  

Nakoupený hmotný dlouhodobý majetek se oceňuje ve skutečných pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje 

cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo, pojistné apod.). Cenový limit pro hmotný dlouhodobý 

majetek je stanoven nad 10 000 Kč a doba životnosti je delší než 1 rok. 
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Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 

Ve sledovaném účetním období se tyto účetní případy u účetní jednotky nevyskytly. 

Účetní odpisový plán dlouhodobého majetku 

 

Druh  
dlouhodobého majetku 

Způsob odepisování Doba životnosti/výkon 
Roční účetní odpisová 

sazba v % 

Účetní a ekonomický 
software 

na době životnosti 60 měsíců - 

Počítač na době životnosti 4 roky 25 

Notebook na době životnosti 3 roky       33,33 

Server na době životnosti 3 roky        33,33 

Multifunkční tiskárna na době životnosti 6 let        16,67 

Software (aplikace e-shop) na době životnosti 4 roky  25 

Ocenitelná práva na době životnosti 4 roky  25 

Nábytek  na době životnosti 8 let    12,5 

Osobní automobil na výkonu 
výkon za dobu životnosti 
150 000 km 

2,9 Kč/km 
2,4 Kč/km 

 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny. Měsíční odpis dlouhodobého majetku se zaokrouhluje na celé 

jednotky nahoru.  

Začátek odepisování je stanoven na měsíc zařazení dlouhodobého majetku do užívání. 

Účetní odpis při vyřazení dlouhodobého majetku z evidence se vypočítá k poslednímu dni měsíce, ve kterém byl 

majetek v evidenčním stavu účetní jednotky. 

Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 10 000 Kč Kč a době životnosti delší než 1 rok se účtuje do 

nákladů účetní jednotky, a to na účet 518 ostatní služby. 

Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 10 000 Kč Kč a době životnosti delší než 1 rok se účtuje přímo do 

nákladů účetní jednotky, a to na účet 501 spotřeba materiálu. 

Předpokládá se, že automobil bude obnoven po 4 letech (150 000 km). Zaměstnancům bude dána možnost si 

automobil (20160006) odkoupit za cenu 50 000 Kč a automobil (20160007) za 40 000 Kč. Během roku 2016 

bylo najeto 21 002 km (20160006) a 29 216 km (20160007). 
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Daňový odpisový plán dlouhodobého majetku 

 

Podle § 2 a § 32a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v pozdějším znění je cenový limit pro nehmotný 

dlouhodobý majetek stanoven nad 60 000 Kč a doba životnosti je delší než 1 rok, cenový limit pro hmotný 

dlouhodobý majetek je stanoven nad 40 000 Kč a doba životnosti je delší než 1 rok. 

 

Druh dlouhodobého 
majetku 

Způsob odepisování Odpisová skupina 
Roční odpisová sazba v 

%, 
koeficient 

Účetní a ekonomický 
software 

18 měsíců - - 

Počítač zrychlený 1. koeficient 3, 4 

Notebook zrychlený 1. koeficient 3, 4 

Server zrychlený 1. koeficient 3, 4 

Multifunkční tiskárna zrychlený 1. koeficient 3, 4 

Software (aplikace e-shop) 18 měsíců - - 

Ocenitelná práva 36 měsíců - - 

Nábytek  rovnoměrný 2. 11 %, 22,25 % 

Osobní automobil rovnoměrný 2. 11 %, 22,25 % 

 

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny. Roční odpis hmotného dlouhodobého majetku nebo měsíční 

odpis nehmotného dlouhodobého majetku se zaokrouhluje na celé jednotky nahoru.  

Účetní odpisy (s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona) u hmotného majetku, který není vymezen pro 

účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné 

podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jsou výdajem k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.  

 

B.3 Krátkodobý finanční majetek 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze a účty v bankách.  

Účetní jednotka drží v pokladně pouze nevýznamnou část peněžních prostředků za účelem drobných nákupů. Je-li 

zůstatek v pokladně nižší než 2 000 Kč, potom je vybráno z účtu 10 000 Kč.  

 Účetní jednotka neeviduje žádné ceniny. 

Účetní jednotka má zřízen jeden bankovní účet, který je veden v českých korunách, ale umožňuje provádět platby 

v €. Pro přepočet eurových transakcí na Kč banka užívá kurz ČNB platný pro daný den. 

Účetní jednotka má s bankou sjednaný úvěrový rámec k účtu s limitem 7,5 mil. Kč v případě, že by jednotka 

neměla dostatek peněžních prostředků. Úroková sazba je sjednána ve výši 5 % p. a. z průměrného ročního 

zůstatku úvěru, tj. z průměrného přečerpání běžného účtu. Úrok si banka sráží automaticky vždy 31. prosince 

daného roku.  

Žádné další poplatky s bankovním účtem nebo kontokorentním úvěrem nejsou spojeny. 
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B.4 Přepočet cizích měn na českou měnu 

Pro přepočet cizích měn na českou měnu účetní jednotka má stanovena následující předpisy: 

 během účetního období se používá pro přepočet devizových závazků a pohledávek denní kurz 
vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu 

 pro přepočet eurových transakcí na bankovním účtu se během účetního období používá denní kurz 
vyhlášený ČNB a platný v den uskutečnění účetního případu 

 aktiva a pasiva v cizích měnách vykázaná k rozvahovému dni byla přepočtena kurzem ČNB platným 
k rozvahovému dni, tj. 31. 12. 2016 (tj. 27 CZK za €). 
 

B.5 Pohledávky 

Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných 

položek.  

Pohledávky i dohadné účty aktivní se člení na krátkodobé, které mají dobu splatnosti kratší než 12 měsíců 

(včetně) a dlouhodobé, které mají dobu splatnosti delší než 12 měsíců.  

 

B.6 Opravné položky k majetku 

Opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty aktiv. Vytváření opravné položky slouží k naplnění účetního 

principu opatrnosti s ohledem na předvídatelná rizika a možné ztráty. 

 

Opravné položky k pohledávkám 

Účetní jednotka vytváří opravné položky k nepromlčeným pohledávkám (dle § 8a zákona č. 593/1992 Sb. 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu), jejichž tvorba je výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle § 5 a § 5a za následujících podmínek. Od konce sjednané 

doby splatnosti pohledávky uplynulo více než: 

 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 
 30 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

Opravnou položku k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (dle § 8 zákona č. 593/1992 Sb. 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu) lze tvořit až do výše 100 % a uplatnit ji jako daňově účinný 

výdaj za následujících podmínek, tj. jsou nepromlčené, jsou přihlášeny u soudu od zahájení insolvenčního řízení 

do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do lhůty podle insolvenčního zákona, kdy je 

rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím o oddlužení.  

 

Účetní jednotka vytváří opravné položky k pohledávkám, jejichž tvorba není výdajem na dosažení, zajištění 

a udržení příjmů, v případě, že od konce sjednané doby splatnosti uplynulo 3 až 6 měsíců 20 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky, 6 až 18 měsíců až 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 18 až 

30 měsíců až 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 30 a více měsíců až do výše 100 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávky. 
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Opravné položky k zásobám 

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případě, že dochází k dočasnému snížení hodnoty zásob např. 

z důvodu poškození, které bylo zjištěno inventarizací. 

Opravné položky k dlouhodobému majetku 

Opravné položky k dlouhodobému majetku jsou tvořeny v případě, že dochází k dočasnému snížení hodnoty 

majetku např. z důvodu poškození nebo neprovozuschopnosti, které bylo zjištěno inventarizací. 

 

B.7 Cizí zdroje 

Rezerva 

Vytváření rezervy slouží k naplnění účetního principu opatrnosti s ohledem na předvídatelná rizika a možné 

ztráty.  

Účetní jednotka nevytváří rezervy dle § 7 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmu. 

Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku 

řádného vyčíslení daňové povinnosti. 

Dlouhodobé a krátkodobé závazky 

Dlouhodobé a krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.  

Závazky i dohadné účty pasivní se člení na krátkodobé, které mají dobu splatnosti kratší než 12 měsíců (včetně) 

a dlouhodobé, které mají dobu splatnosti delší než 12 měsíců.  

 

B.8 Vlastní kapitál 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu. 

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu se eviduje na základě rozhodnutí valné hromady společníků. 

Ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně základního kapitálu. 

Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními nebo nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu. 

Ve sledovaném účetním období nedošlo k tvorbě ostatních kapitálových fondů. 

Společnost nevytváří rezervní fond a sociální fondy. 

Hospodářský výsledek předchozího účetního období je rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady, která 

proběhla 19. srpna 2016. 

Účetní jednotka vyplácí zálohy na podíl na zisku za předpokladu, že společnost vykazuje dobrý průběžný 

hospodářský výsledek za běžné období a je sestavena mezitímní účetní závěrka a je proveden test úpadku. 

Ve sledovaném období účetní jednotka zálohy na podíly na zisku vyplácela ve výši 225 000 Kč. 
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B.9 Použití odhadů 

K sestavení účetní závěrky společnost používá odhady, které mají významný vliv na vykazované hodnoty majetku 

a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši nákladů a výnosů za sledované období. 

Tyto odhady byly stanoveny na základě všech dostupných relevantních informací, tj. na bonusový program včetně 

zákonného pojištění, na nevyčerpané náhrady mzdy na dovolenou včetně zákonného pojištění (ČSÚ č. 017, 

3.11.7), dále na odhady nákladů na energii, na internet za 4. čtvrtletí. 

 

B.10 Účtování výnosů a nákladů 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tzn. zaúčtují se do období, se kterým věcně a časově souvisejí dle 

zásad uvedených v ČSÚ č. 019. 

Tržby se účtují bez daně z přidané hodnoty, snížené o případné slevy.  

Účty časového rozlišení účetní jednotka používá v širším a užším pojetí.  

Dohadné účty 

Účetní jednotka provádí dohadné účty pasivní (odhady nákladů) na základě ověřených výpočtů dle smluv 

s dodavateli např. čtvrtletní odhad nákladů na internet, roční odhad spotřeby energie, odhad nákladů na audit, 

náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou, mzdové bonusy. 

Náklady příštích období 

Na účet náklady příštích období společnost účtovala nájem prostor dle smlouvy o nájmu prostor bez DPH. 

Smlouva o nájmu je sjednána na dobu pěti let, měsíční nájemné činí 25 000 Kč a je splatné vždy k 10. dni daného 

měsíce. Součástí smlouvy je ustanovení, že za období říjen–prosinec 2015 bude společnost od nájmu osvobozena. 

Nájemné nezahrnuje spotřebu energie, která bude vždy ročně na základě vyúčtování skutečné spotřeby 

přefakturována pronajímatelem.  

Dále je na účtu zachycen pronájem stánku na sportovní veletrh, který se bude konat v roce 2017. 
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B.11 Daň z příjmu 

Náklad na daň z příjmu se počítá za pomocí platné sazby daně z příjmu PO ze základu daně. Při výpočtu 

základu daně z příjmu PO účetní jednotka vychází z účetního zisku, který upravuje o trvale nebo dočasně 

neuznatelné náklady (např. tvorba ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi 

účetními a daňovými odpisy, dary) nebo nezdaňované výnosy. Dále zohledňuje položky snižující základ daně 

(např. dary, odčitatelné položky) a slevy na dani z příjmu PO. 

Účetní jednotka vykazuje rezervu na daň z příjmů v případě, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází 

okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti. 

Společnosti účtuje o odložená daňové povinnosti v případě, že došlo k přechodným rozdílům mezi zůstatkovými 

hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetního a daňového vykazování. O odložené daňové pohledávce účtuje, 

pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.  

 

B.12 Následné události 

Pokud mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem, jsou jejich 

důsledky popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.  

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 

výkazech v případě, že tyto události byly doloženy doplňujícími informacemi a relevantními podklady. 
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C Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 

 

C 1 Dlouhodobý majetek 

V roce 2016 byly nakoupeny 4 notebooky, nábytek a dva osobní automobily. Během inventarizace bylo zjištěno, 

že funkčnost primárního serveru (inventární číslo 20150005) je omezena. Primární server bude z důvodu 

nefunkčnosti v lednu 2017 vyřazen a nahrazen novým. Ke dni účetní závěrky byla vytvořena opravná položka 

ve výši účetní zůstatkové ceny primárního serveru. 

 

Dlouhodobý majetek za rok 2016 v Kč 

Účtová skupina Počáteční stav Přírůstky Úbytky 
Konečný 
zůstatek 

01 Software 114 100 0  114 110 

02 Movité věci 157 887 976 099 0 1 133986 

04 Pořízení dlouhodobého 
majetku 

0 976 099 976 099                 0 

07 Oprávky k softwaru -4 255 -26 040 0 -4 255 

08 Oprávky k movitým 
věcem 

-10 347 -213 488 0 -223 835 

09 Opravné položky k DM 0 -18 665 0 -18 665 

CELKEM za rok 2016 257 395 1 952 198 1 234 292 975 301 

 

Účetní odpisy za rok 2016 v Kč 

Inventární číslo a název dlouhodobého 
majetku 

Pořizovací 
cena 

Roční účetní odpis 
Zůstatková cena 

účetní 

20150001 Účetní a ekonomický SW 50 000 10 008 37 490 

20150002 Počítač 17 555 4 392 12 065 

20150003 Počítač 17 555 4 392 12 065 

20150004 Počítač 17 555 4 392 12 065 

20150005 Server 32 000 10 668 18 665 

20150006 Záložní server 32 000 10 668 18 665 

20150007 Multifunkční tiskárna 41 222 6 876 32 627 

20150008 Webové stránky 19999 5 004 14 161 

20150009 E-shop 44111 11 028 32 164 

20160001 Notebook 19 800 6 600 13 200 

20160002 Notebook 19 800 6 600 13 200 

20160003 Notebook 25 300 8 436 16 864 

20160004 Notebook 25 300 8 436 16 864 

20160005 Nábytek 88 000 11 004 76 996 

20160006 Osobní automobil 440 999 60 906 380 093 

20160007 Osobní automobil 356 900 70 118 286 782 

CELKEM za rok 2016 1 248 096 239 528 993 966 
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Daňové odpisy za rok 2016 v Kč 

Inventární číslo a název dlouhodobého 
majetku 

Pořizovací 
cena 

Roční daňový 
odpis 

Zůstatková cena 
daňová 

20150001 Účetní a ekonomický SW 50 000     10 008     37 490 

20150002 Počítač 17 555      4 392     12 065 

20150003 Počítač 17 555      4 392     12 065 

20150004 Počítač 17 555      4 392     12 065 

20150005 Server 32 000     10 668     18 665 

20150006 Záložní server 32 000     10 668     18 665 

20150007 Multifunkční tiskárna 41 222     18 321      9 160 

20150008 Webové stránky 19999      5 004     14 161 

20150009 E-shop 44111     11 028     32 164 

20160001 Notebook 19 800      6 600     13 200 

20160002 Notebook 19 800      6 600     13 200 

20160003 Notebook 25 300      8 436     16 864 

20160004 Notebook 25 300      8 436     16 864 

20160005 Nábytek 88 000      9 680     78 320 

20160006 Osobní automobil 440 999     48 510    392 489 

20160007 Osobní automobil 356 900     39 259    317 641 

CELKEM za rok 2016 1 248 096    206 394  1 015 078 

 

 

C 2 Zásoby 

Společnost ElCyclo, s.r.o. je výhradním distributorem pro ČR elektrokol pod označením Eco4You, Smlouva 

o výhradním zastoupení byla sepsána se společností VÉLO Francie. Smlouva byla podepsána 20. 11. 2015 

s účinností od 1. ledna 2016, doba platnosti smlouvy je 4 roky.  

Účetní jednotka vede sklad elektrokol. Pro úbytky ze skladu používá ocenění váženým aritmetickým průměrem.  

Dovezená kola jsou prodávána velkoobchodům s cyklistickými potřebami a jednotlivcům prostřednictvím e-shopu. 

Během inventarizace bylo zjištěno, že 2 elektrokola jsou vážně poškozena, jejich likvidace bude provedena 

během ledna 2017. Ke dni účetní závěrky byla vytvořena opravná položka ve výši průměrné pořizovací ceny 

vypočítané váženým aritmetickým průměrem. 
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C 3 Pohledávky 

Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky v Kč 

Pohledávka Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Pohledávky za upsaný ZK (353) 3 000 000 0 3 000 000 0 

Vratná kauce 
(dlouhodobá pohledávka 314) 

50 000 
                             

0 
                               

0 
50  000 

Krátkodobé obchodní pohledávky 
(311) 

0 81 705 754 75 242 705 6 463 049 

Dohadné účty aktivní (388) 0 593 001 0 593 001 

CELKEM za rok 2016 3 050 000 82 298 755 78 242 705 7 106 050 

 

Společníci 18. 02. 2016 vložili na účet zbývající část upsaného základního kapitálu ve výši 3 000 000 Kč. 

Účetní jednotka uzavřela v září 2015 smlouvu o nájmu prostor na dobu 5 let, ve kterých bude společnost sídlit. 

V září 2015 byla uhrazena vratná kauce ve výši 50 000 Kč, která bude na konci nájemní smlouvy vrácena, 

nedojde-li k porušení smlouvy nájemcem. Pronajímatel pro první rok poskytnul nájemní prázdniny. Počínaje 

1. lednem 2016 bude účetní jednotka hradit měsíční nájemné. Nájemné nezahrnuje spotřebu energie, která je 

ročně přefakturována pronajímatelem. Celkový závazek z nájemní smlouvy činí 1 425 000 Kč, který bude každý 

měsíc splácen ve výši 25 000 Kč.  

Společnost má nárok na obchodní bonus od dodavatele VÉLO (Francie), který vyplývá ze smlouvy o obchodním 

zastoupení, a to ve výši 1,5–2 % z ročního obratu. Účetní jednotka rozhodla o tvorbě dohadné položky aktivní 

ve výši 1,5 % z ročního obratu. Pro přepočet dohadné položky aktivní použila kurz ČNB k 31. 12. 2016 

(tj. 27 CZK za za €). Výše nároku bude potvrzena dodavatelem v následujícím roce, tudíž ho společnost neúčtuje 

jako slevu ceny zboží, nýbrž je účtován na účet 648 ostatní provozní výnosy do účetního období, se kterým věcně 

a časově souvisí. 

Pohledávky po splatnosti a opravné položky k pohledávkám v Kč 

Pohledávka Výše pohledávky 
Výše opravné 

položky dle § 8 
Ostatní opravné 

položky 

Krátkodobé obchodní pohledávky po 
splatnosti  

3 502 5580 1 067 3290 0 

z toho pohledávky po splatnosti do 3 měsíců  2 435 229 0 0 

z toho pohledávky po splatnosti 3–6 měsíců 0 0 0 

z toho pohledávky za dlužníky v insolvenčním 
řízení  

1 067 329 1 067 329 0 

 

Ve sledovaném účetním období byla vytvořena opravná položka na pohledávku za dlužníkem RIDD, s.r.o., 

na kterého byl vyhlášen konkurz. Pohledávka byla přihlášena u insolvenčního soudu v čase od zahájení 

insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. 
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C 4 Krátkodobý finanční majetek 

Účetní jednotka vykazuje v pokladně zůstatek ve výši 10 091 Kč, který odpovídá stanovenému pokladnímu limitu.  

Během inventarizace byl zjištěn přebytek v pokladně 91 Kč. 

Účetní jednotka má s bankou sjednaný úvěrový rámec k účtu s limitem 7,5 mil. Kč s úrokovou sazbou ve výši 

5 % p. a. z průměrného ročního zůstatku úvěru, tj. z průměrného přečerpání běžného účtu.  

Během účetního období účetní jednotka nevyužila možnosti čerpání kontokorentního úvěru.  

 

C 5 Ostatní aktiva 

V prosinci 2015 byla zaplacena reklama ve sportovních časopisech pro rok 2016 ve výši 20 000 Kč bez DPH. 

Na základě smlouvy o nájmu prostor byla vyčíslena výše nájmu za 60 měsíců ve výši 1 425 000 Kč. Za období 

říjen–prosinec 2015 byl zúčtován podíl nájemné ve výši 71 250 Kč. 

V prosinci 2016 bylo vypočítáno pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve výši 3 831 Kč za 1. čtvrtletí 2017, 

které bude hrazeno v lednu 2017. 

V roce 2016 byla zaplacena částka za pronájem stánku na veletrhu ve výši 30 000 Kč bez DPH, termín konání 

veletrhu je v únoru 2017. 

V roce 2016 byla zúčtována do nákladů reklama ve sportovních časopisech ve výši 20 000 Kč a podíl nájemného 

ve výši 285 000 Kč. 

Účet časového rozlišení Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Náklady příštích období (381) 1 373 750 33 831 305 000 1 102 581 
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C 6 Obchodní závazky a dohadné pasivní 

Závazek Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Krátkodobé obchodní závazky do 
splatnosti 

11 587 398 41 649 927 43 934 651 9 302 674 

Dohadné účty pasivní 525 0000 944 440 528 925 940 515 

CELKEM za rok 2016  12 112 398 42 943 367 44 463 576 10 243 189 

 

V roce 2015 byl vytvořen odhad na spotřebu energie z titulu nájmu prostor ve výši 25 000 Kč, pronajímatel 

vyfakturoval spotřebu energie v únoru 2016 ve výši 28 925 Kč. Rozdíl ve výši 3 925 byl zúčtován do nákladů 

roku 2016, poněvadž zúčtovaná částka není významného charakteru. 

 

Ve sledovaném období byly splněny podmínky bonusového programu. Za rok 2016 byl vytvořen odhad 

mzdových bonusů včetně zákonného pojištění, protože mzdové bonusy již nepodléhají procesu schvalování valnou 

hromadou společníků. Mzdové bonusy budou vyplaceny s lednovou výplatou, tzn. 10. února 2017. Za 

vykazované účetní období mají zaměstnanci nárok na Bonus I ve výši 100 % z měsíční hrubé mzdy, v případě 

kratšího pracovního poměru bude bonus adekvátně zkrácen, tj. na polovinu. Zaměstnanci obchodního oddělení 

mají nárok na Bonus II ve výši 150 000 Kč.  

Mzdové bonusy již nepodléhá procesu schvalování valnou hromadou společníků, tudíž jsou nárokovou složkou 

mzdy.  

 

Ve sledovaném období zaměstnanci a společníci nečerpali dovolenou. Roční nárok na dovolenou je stanoven 

v zákonné výši dle zákoníku práce, tj. 20 dní. Výpočet náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou byl vypočítán 

v závislosti na nevyčerpaném nároku na dovolenou za rok 2016 ve dnech a průměrném hodinovém výdělku za 

4. čtvrtletí roku 2016.  

 

Byl proveden odhad spotřeby energie na základě naměřené spotřeby energie a zkušeností z minulého roku ve 

výši 120 000 Kč. Dále byl proveden odhad nákladů na audit ve výši 40 000 Kč. Do konce účetního období 2016 

účetní jednotka neobdržela fakturu internet za 4. čtvrtletí roku 2016, odhad částky je ve výši 33 000 Kč. 

 

Odhad 2016 Částka v Kč 

Mzdový bonus I 213 000 

Mzdový bonus II 150 000 

Celkem mzdové bonusy včetně pojištění 486 420 

Náhrada mzdy za nevyčerpanou 
dovolenou včetně pojištění 

261 095 

Spotřeba energie za rok 2016 120 000 

Audit 40 000 

Internet 4. čtvrtletí 33 000 

Celkem dohadné účty pasivní 940 515 
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C 7 Závazky z pracovněprávních vztahů 

Závazek Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Závazky k zaměstnancům 0 733 000 673 060 59 940 

Závazky ke společníkům 0 1 800 000 1 690 440 109 560 

Závazky ze sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění 

0 1 139 850 1 037 250 102 600 

z toho VZP  0 - - 30 780 

z toho SSZ  0 - - 71 820 

CELKEM za rok 2016  0 3 672 850 3 400 750 272 100 

 

Zůstatky jednotlivých účtů odpovídají zúčtování mezd za prosinec 2016. Veškeré závazky byly uhrazeny ke dni 

splatnosti, tj. v lednu 2016. Účetní jednotka vyplácí zaměstnancům mzdy bezhotovostně, tzn. srážkou 

prostřednictvím účtu 379.  

 

C 8 Závazky z titulu daní 

Závazek Počáteční stav Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Rezerva na daň z příjmu (453) 0 0 4 248 210 4 248 210 

Ostatní přímé daně (342) 0 408 465 375 045 33 420 

Doplatek silniční daně (345) 0 6 000 5 500 500 

DPH (343) 
17 663 

(nadměrný odpočet) 
49 952 038 49 420 571 513 804 

CELKEM za rok 2016 
17 663 

(nadměrný odpočet) 
50 366 503 54 049 326 4 795 934 

 

Účetní jednotka vykazuje rezervu na daň z příjmu ve výši 4 248 210 Kč, poněvadž okamžik sestavení účetní 

závěrky předchází okamžiku podání daňového přiznání. 

Zůstatek účtu ostatní přímé daně je ve výši 33 420 Kč a odpovídá vypočítané zálohové dani z příjmu ze závislé 

činnosti za prosinec 2016. 

Účetní jednotka po celý rok 2016 využívá ke své činnosti 2 osobní automobily o objemu 2,0 cm3 a 1,8 cm3, 

během roku 2016 platila pravidelné čtvrtletní zálohy silniční daně. Doplatek silniční daně činí 500 Kč, tj. měsíční 

podíl silniční daň za prosinec 2016. Splatnost tohoto závazku je 31. 1. 2017. 

Za prosinec 2016 byla vypočítána vlastní daňová povinnost DPH ve výši 513 804 Kč, splatnost vlastní daňové 

povinnosti je 25. 1. 2017. 

C 8 Vlastní kapitál 

Na základě rozhodnutí valné hromady z 19. srpna 2016 byl výsledek hospodaření převeden na nerozdělený 

zisk minulých let. 

Účetní jednotka vyplatila zálohy na podíly na hospodářském výsledku ve výši 225 000 Kč, poněvadž mezitímní 

účetní závěrka sestavená k 19. 8. 2016 prokázala, že jsou splněny zákonné předpoklady k jejich vyplacení. 

Společnost dosáhla za rok 2016 výsledek hospodaření po zdanění ve výši 18 605 tis. Kč. 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH 

VLASTNÍHO KAPITÁLU  

Obchodní firma nebo jiný název 

účetní jednotky 

ElCyclo, s.r.o. 

ke dni 31. prosince 2016  
Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky 

 

Cyklisticka 55 

     471 54 Cvikov 

    

Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek 

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 6 000 0 0 6 000 

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 0 0 0 

C. Součet A +/- B 6 000 XX XX XX 

D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 

* Součet A +/- B +/- D XX XX XX 6 000 

E. Ažio 0 0 0 0 

F.  Rezervní fond 0 0 0 0 

G. Ostatní fondy ze zisku 0 0 0 0 

H. Kapitálové fondy 0 0 0 0 

I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 0 0 0 

J. Zisk minulých účetních období 0 0 0 0 

K. Ztráta minulých účetních období -622 0 0 -622 

L. Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0 0 0 

M. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX 18 605 XX 18 605 

* Celkem 5 378 18 605 0 23 983 

  Rozhodnuto o zálohách na výplatě podílu na zisku (-) 0 0 225 0 

** Celkem 5 378 18 605 225 23 758 

Právní forma účetní jednotky Předmět činnosti 

společnost s ručením omezeným nákup a prodej zboží 

    

Podpisový záznam osoby odpovědné za 

sestavení účetní závěrky 

Sestaveno dne Ing. Kamila Rychlá 

31.1.2016 

Podpisový záznam statutárního orgánu 

účetní jednotky 

    Ing. Jana Zelená 
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C 9 Důležité údaje týkající výkazu zisku a ztráty 

Společnost ElCyclo, s.r.o. je výhradním distributorem pro ČR elektrokol pod označením Eco4You, Smlouva 

o výhradním zastoupení byla sepsána se společností VÉLO Francie. Smlouva byla podepsána 20. 11. 2015 

s účinností od 1. ledna 2016, doba platnosti smlouvy je 4 roky.  

 

Dovezená kola jsou prodávána velkoobchodům s cyklistickými potřebami a jednotlivcům prostřednictvím e-shopu. 

U každého prodeje velkoobchodům je individuálně vyjednávaná sleva s ohledem na velikost objednávky. 

 

 

Tržby Částka v Kč 

Tuzemsko 67 975 417 

z toho e- shop 450 000 

Významní odběratelé a jejich podíl na tržbách v % 

VEWA, a.s. 9,90 

ABCD, s.r.o. 9,44 

JISAR, a.s. 8,64 
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C 10 Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Do stavu peněžních prostředků a ekvivalentů účetní 

jednotka zahrnuje stav pokladny a bankovního účtu. 

Zpracováno v souladu s     

vyhláškou č. 500/2002 Sb.  

ve znění pozdějších předpisů 

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

ke dni 31. 12. 2016 

Obchodní firma nebo jiný název  

účetní jednotky 

 

ElCyclo, s.r.o. 
77111177   

        (v celých tisících Kč) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní 

jednotky               

              Cyklistická 55 

              474 54 Cvikov 

                  

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období       2 729 

 Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním     22 853 

A. 1 
 

Úpravy o nepeněžní operace       5 596 

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku           240 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv        5 356 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  - 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku - 

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky - 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace - 

A. *   Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami     28 449 

A. 2 
 

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -8 317 

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv     -6 769 

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv     -1 344 

A. 2 3 Změna stavu zásob        -204 

A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů - 

A. **   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami      20 132 

A. 3   Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných - 

A. 4   Přijaté úroky - 

A. 5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období      -4 248 

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

A. 7   Přijaté dividendy a podíly zisku (+) lze postupovat odlišně v souladu s § 43 odst. 4 vyhlášky - 

A. ***   Čistý peněžní tok z provozní činnosti      15 884 

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv     -976 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv - 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám - 

B. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti         -976 

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

C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty      2 775 

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.      3 000 

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění 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 nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně      -225 

C. ***   Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti      2 775 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků   17 683 

R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období   20 412 

Právní forma účetní jednotky   
                                         Předmět podnikání 

 

nákup a prodej zboží 

 

         společnost s ručením  

         omezeným   

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky 

Ing. Kamila Rychlá 

                  

Sestaveno dne           

         31. 1. 2017   Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

          Ing. Jana Zelená 
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C 11 Ostatní informace 

Údaje vykazované v běžném a minulém období nejsou srovnatelné, poněvadž společnost zahájila činnost teprve 

11. července 2015. Od 1. 1. 2016 vykazuje společnost rozvahu podle novely vyhlášky č. 500/2002 Sb. v 

platném znění. 
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