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I.
ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

Vážení obchodní partneři,

pokud v rekapitulaci roku 2020 

nechybělo ohlédnutí za důsledky 

světové pandemie covidu-19, lze 

konstatovat, že v roce 2021, který 

si tímto v rámci svého úvodního slo-

va dovoluji tradičně zrekapitulovat, 

se nejen svět, ale i KVADOS naučil 

s touto pandemií žít. Očkování pro 

všechny naštěstí zmenšilo riziko 

úmrtí a bylo možné začít vracet ži-

vot do normálu.

Jak jsem již uvedl ve svém hod-

nocení roku 2020, KVADOS in-

tenzivně zahájil svou transformaci  

z firmy, která se primárně zaměřo-

vala na zakázkový vývoj, na doda-

vatele standardizovaných řešení po-

stavených na vlastních produktech. 

Pracujeme na tom, aby především 

naše produkty mySTOCK WMS, 

myAVIS, myCASH, ale i nový pro-

dukt myFABER, směřující k automa-

tizaci a robotizaci intralogistiky, byly 

v maximální míře konfigurovatelné 

a parametrizovatelné. Požadavky 

jednotlivých klientů se snažíme zo-

becnit, tak aby je bylo možné reali-

zovat v jedné standardní verzi. To 

je pro naše klienty jednoznačným 

přínosem, jelikož budou moci jed-

nodušeji než dosud využívat výhody 

intenzivního rozvoje a vývoje dílčích 

produktů a rozšířené funkcionality. 

Nám to umožní snížit náklady na 

vývoj, testování, ale také dlouho-

dobý servis všech našich produktů  

v nejvyšší kvalitě, jak jsou na to naši 

klienti zvyklí.

Tato strategie vyžaduje změnu ne-

jen v technických a technologických 

postupech, ale také v myšlení a ve 

způsobu analyzování potřeb a po-

žadavků našich klientů našimi kon-

zultanty a analytiky. Ano, způsob 

naší práce se v mnoha ohledech 

mění, ale snažíme se zachovat svou 

DNA, která je postavena na naslou-

chání trhu a našim klientům a na 

zaměření na inovace a vývoj.

Rok 2021 byl pro KVADOS v mno-

ha ohledech výjimečný, a to nejen 

ve zmíněné realizaci naší upravené 

strategie, ale také ve zvýšení tempa 

a zaměření na robotizaci a automa-

tizaci nově formou akvizic. Poprvé  

v historii jsme získali podíly v dalších  

společnostech a pod hlavičkou 

KVADOS Group jsme do svých 

řad přivítali společnosti Bettaroe 

Robotics, Comtrix, PAC Technolo-

gy a Derutex. Akvizice jsme reali-

zovali prostřednictvím holdingové 

společnosti KVADOS Holding a.s. 

Díky tomu jsme získali více než 60 

nových kolegů, kteří rozšířili naše 

kompetence v oblastech průmys-

lové automatizace, elektroprojekce, 

programování PLC počítačů, ale  

i strojírenské výroby.

Díky akvizicím jsme se stali skutečně 

komplexním integrátorem a dodava-

telem technologií a řešení i pro kom-

plexní logistické provozy s vysokou 

mírou automatizace. Do společnosti 

KVADOS Robotics jsme přesunu-

li aktivity v oblasti importu robotů  

a stali jsme se významným dovozcem 

logistických robotů především z Asie. 

Uzavřeli jsme strategická partnerství 

s nejvýznamnějšími výrobci robotů, 

jako HAI Robotics nebo Hikrobot,  

a také distribuční kontrakt s americ- 

kou společností Quantronix pro značku 

Cubiscan a pro oblast dimensioningu.

Všechny tyto kroky kladly nároky 

na celý KVADOS tým, a především 

jeho manažery, kteří se aktivně po-

díleli na integraci získaných společ-

ností do strategie a obchodní spolu-

práce skupiny KVADOS Group – ať 

se jednalo o převzetí odpovědnosti 

za účetnictví a ekonomiku těchto 

společností, zapojení jednotného 

reportingu, nebo sjednocení proce-

sů v rámci HR, bezpečnosti práce  

a provozu. Klíčová byla především 

integrace do obchodních a marke-

tingových aktivit skupiny. Jsem rád, 

že to, na co se manažerským tým 

léta připravoval v rámci naší dlou-

hodobé strategie růstu, se ukázalo 

jako funkční a přispělo to ke schop-

nosti realizovat tyto kroky. Jednot-

livým společnostem jsme ponechali 

maximum autonomie a jejich ma-

nažery jsme zapojili do koordinace 

činnosti ve skupině.

Při tom všem jsme se hlavně sou-

středili na maximální využití obchod-

ních příležitostí, které se na trhu 

objevily i v souvislosti se změnami 

vyvolanými pandemií. Patří mezi ně 

například prudký rozvoj e-commerce 

nebo potřeba digitalizace podni-

kových procesů. Rok 2021 potvr-

dil zvýšený zájem o WMS řešení  

a nám se podařilo získat nové klien-

ty, jako je mcePharma, která podni-

ká v oblasti výroby a distribuce far-

maceutiky, nebo Ústav hematologie 

a krevní transfuze ve spolupráci 

s naším strategickým partnerem 

Asseco Solutions, kde realizujeme 

projekt WMS řídící automatické za-

kladače v nově postaveném zázemí 

klienta. Do rodiny zákazníků myS-

TOCK WMS se dále zařadila spo-

lečnost IKAR a Euromedia Group, 

podnikající v oblasti distribuce knih. 

Skupinu fulfillmentových firem do-

plnili JITRANS, Autentica nebo 

DEXTRUM Fulfillment. Mezi naše 

nové klienty se řadí rovněž společ-

nosti Automax, působící v oblasti 

prodeje autodílů, Country Life, pod-

nikající v segmentu zdravé výživy 

a bio produktů, výrobce brzdových 

systémů DAKO-CZ nebo největší 

prodejce osvětlení v segmentu B2C 

pro většinu Evropy Donoci.
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Zvláště zajímavé jsou pro nás pro-

jekty pro společnost VERMONT, 

distributora oblečení např. značky 

GANT v ČR, SK nebo Maďarsku, 

protože na této zakázce jsme měli 

možnost zúročit své zkušenosti  

a rozšířené kompetence a kliento-

vi jsme navrhli nový sklad včetně 

vnitřního uspořádání technologií. 

Jedná se také o naši první integraci 

robotizovaného řešení postaveného 

na technologii Autostore a spo-

lupráci s Element Logic. Součástí 

realizovaného řešení byl i návrh  

a projekce navazujícího dopravníko-

vého systému a kompletačních pra-

covišť pro B2B i B2C distribuci, in-

tegrace automatického závěsového 

systému pro oblečení skladované 

na ramínkách nebo automatizova-

ných polepovacích a balicích linek. 

Do projektu se již aktivně zapojili 

naši kolegové z PAC Technology  

a provedli projektovou přípravu pro 

silnoproudé i slaboproudé instalace.

S nárůstem našich kompetencí  

a zkušeností se dostavil zájem dal-

ších klientů. Jsme hrdí na získání 

projektu pro společnost Euromedia 

Group, kde také realizujeme kom-

plexní logistickou studii a analýzu 

vnitřního řešení nového distribuč-

ního centra se zaměřením na ma-

ximální automatizaci a robotizaci.  

I zde nalezly využití roboty od spo-

lečnosti Autostore, dopravníkové 

systémy nebo posuvný regálový 

systém od dodavatele Jungheinrich.

Díky získaným projektům a zakáz-

kám se naše společnost stala nej-

větším dodavatelem WMS systémů 

na česko-slovenském trhu a svým 

zaměřením na automatizaci a robo-

tizaci intralogistiky se zařadila mezi 

respektované partnery dodavatelů 

skladových technologií. Díky nově 

uzavíraným partnerstvím a členství 

například v APIL (Asociaci pro ino-

vace v logistice) se nám daří rozši-

řovat i obchodní fokus a zapojovat 

se do přípravy nových logistických 

projektů klientů již od úvodní fáze, 

tedy jejich návrhu.

Velkým projektem roku 2021 bylo 

také zprovoznění prvního robotizo-

vaného skladu pro fulfillment pro 

klienta DEXTRUM Fulfillment, kde 

jsme se stali také systémovým in-

tegrátorem a podíleli jsme se na 

projektu přeměny původně výrob-

ních prostor na zázemí pro jeden  

z nejmodernějších provozů v intra-

logistice. V rekordním čase čtyř mě-

síců se nám podařilo nasadit nejen 

mySTOCK WMS, ale také dodat 

komplexní robotizované řešení po-

stavené na 20 AGV vozících a pic-

kovacích regálech s využitím pick to 

light nebo laserových ukazovátek.

Pro potřeby našich stávajících kli-

entů, jejichž provoz se po období, 

které bylo pro maloobchod značně 

složité, začal vracet zpět do normá-

lu, jsme úspěšně rozvíjeli produk-

ty VENTUS, myCASH, myAVIS.  

V produktu myTEAM jsme inten-

zivně pracovali na zakázkách zís-

kaných v roce 2020, ale také jsme 

se věnovali jeho novým uživatelům, 

jež doplnili klienti jako Vítkovice  

Cylinders, město Mikulov, STAREZ 

– SPORT nebo DAKO-CZ.

Dále jsme modernizovali a doplnili 

naši serverovnu myDATACENTER, 

aby plnila potřeby a požadavky na-

šich klientů na provoz v režimu pri-

vátního cloudu.

Úspěšně jsme koordinovali práce 

na dvou významných projektech 

inovačního partnerství v oblasti 

využití geografických dat o pohybu 

SIM pro společnosti ROPID a IPR  

v Praze a přinesli jsme klientům 

unikátní spojení dat od dvou největ-

ších operátorů v ČR, a to T-Mobile  

a O2. Ověřili jsme si, že kvalita naše-

ho projektového řízení a schopnos-

ti v této oblasti jsou aplikovatelné  

i na dlouhodobé a rozsáhlé projekty 

s nutností koordinace desítek členů 

projektového týmu. Velmi oceňova-

ným prvkem byl náš produkt my-

TEAM – Řízení projektů, který jsme 

na obou projektech využili.

To vše přineslo dosažení historické 

výše obratu, který v roce 2021 pře-

kročil částku 200 mil. Kč, a zisku 

necelých 6 mil. Kč. V těchto čís-

lech není konsolidovaný obrat firem 

skupiny KVADOS Group, který činí 

dalších téměř 150 mil. Kč, přičemž 

všechny společnosti skupiny vyká-

zaly zisk.

Chtěl bych tedy ještě jednou podě-

kovat všem, kdo k těmto výsledkům 

a úspěchům přispěli, manažerům  

i každému jednotlivému zaměst-

nanci, který svou poctivou a sou-

středěnou prací přiložil ruku k dílu. 

A jsou to naši klienti, stávající i noví, 

kdo nám dává důvěru a možnost re-

alizovat zajímavé a v mnoha ohle-

dech unikátní projekty.

Mám naději, že pokud si skupina 

KVADOS Group udrží své zamě-

ření na inovace a svou schopnost 

realizovat komplexní a náročné pro-

jekty, které našim klientům přinášejí 

vysokou přidanou hodnotu, pak má 

šanci být na trhu dále úspěšná a při 

vstupu do svého již 30. roku půso-

bení na trhu má být na co hrdá.

Miroslav Hampel 

Generální ředitel a předseda správní rady

V Ostravě 30. 6. 2022
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Obchodní firma KVADOS, a. s.

Sídlo Pivovarská 4/10, Ostrava – Moravská Ostrava

Provozovna Novoveská 1139/22, Ostrava – Mariánské Hory

IČO 258 26 654

Právní forma účetní jednotky akciová společnost

Rejstříkový soud rejstříkový soud v Ostravě

Číslo zápisu B 2085

Základní údaje o společnosti

II.
PROFIL SPOLEČNOSTI

Předmět podnikání

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

•  Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, 

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

•  Zprostředkování obchodu a služeb

•  Velkoobchod a maloobchod

•  Další viz živnostenský rejstřík
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Akciová společnost KVADOS je ve smyslu ustanovení § 66a zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku osobou 

ovládanou. Osoba ovládající má 91% podíl na hlasovacích právech společnosti KVADOS.

Údaje o majetkových podílech

Ostatní akcionáři celkem 9 % 
180 000 Kč 

Martin Tomis 
Milan Dadok 
Petr Gregor 
Martin Kniezek 
Aleš Gasiorek 
Petr Baier

Základní struktura majetkových podílů

Miroslav Hampel 91 % 
1 820 000 Kč 

CELKEM 2 000 000 Kč 100 %

KVADOS je od roku 1992 respek-

tovaným výrobcem a dodavatelem 

vlastních softwarových řešení, služeb 

a poradenství. Základním principem 

naší práce jsou kvalitně řízené pro-

jekty a schopnost porozumět pro-

cesům a působení klientů. Přemýš-

líme a na vše se díváme procesně. 

U každého zákazníka individuálně 

a pečlivě analyzujeme jeho potřeby. 

Poté nastavujeme veškeré postupy  

a činnosti tak, aby výsledkem bylo 

řešení, které podpoří klientův úspěch 

a efektivitu procesů.

Využíváme bohaté zkušenosti našich 

odborníků a know-how prověřené  

v mezinárodním prostředí. Správně 

nastavené procesy zákazníkům šetří 

čas i peníze, přinášejí konkurenční 

výhodu, a hlavně úspěch na trhu.

Dlouhodobě se soustředíme na vy-

hledávání nových tržních příležitostí 

a usilujeme o získání vedoucího po-

stavení v oboru.

Při vývoji řešení preferujeme krea-

tivní a inovativní přístup. Klademe 

si nemalý úkol – trvale dodávat pro-

dukty a služby, které podporují naše 

klienty v uskutečňování vytyčených 

cílů, pomáhají jim k úspěchu a k ze-

fektivnění firemních procesů.

Ve svém podnikání vyznáváme zod-

povědný přístup k místní komunitě, 

životnímu prostředí, zaměstnancům 

i zákazníkům a akcionářům. Aktiv-

ně se zapojujeme do lokálního dění  

a podporujeme četné projekty při-

spívající ke zkvalitnění života nebo 

zlepšení sociální situace obyvatel 

regionu, především hendikepova-

ných dětí.

Naši ekonomickou stabilitu potvr-

zuje hodnocení renomované firmy 

Bisnode Česká republika, která je 

členem mezinárodní sítě Dun & 

Bradstreet (D&B). Podle jejich me-

todiky jsme získali rating AA a eko-

nomické výsledky jsou pravidelně 

ověřovány i nezávislým auditorem.

Jako přední vývojář informačních 

systémů v Moravskoslezském kra-

ji patříme k zakládajícím členům 

sdružení IT Cluster, které propojuje 

vzdělávací instituce a podnikatelské 

subjekty při spolupráci na výzku-

mu nových technologií. Jsme čle-

nem Czech ICT Alliance a Centra 

pro rozvoj dopravních systémů –  

RODOS. Nově jsme se stali členy 

Krajské hospodářské komory MSK. 

Obchodně spolupracujeme se 

špičkovými mezinárodními partne-

ry. KVADOS se jakožto dodavatel 

WMS a řešení pro automatizaci  

a robotizaci stal členem Asociace 

pro inovace v logistice (APIL).

Aby se KVADOS stal silnějším 

partnerem pro růst firem a udržel 

krok do budoucna, vznikla skupi-

na firem KVADOS Group s cílem 

sdružit znalosti a kompetence pro 

zajištění komplexních řešení v ob-

lasti intralogistiky pro obchodní  

a výrobní společnosti. Členy sku-

piny jsou: KVADOS, KVADOS  

Robotics, BETTAROE Robotics, 

PAC Technology a DERUTEX. 

Profil společnosti
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III.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

předseda správní rady Miroslav Hampel

Správní rada

Nejvyšším orgánem společnosti KVADOS je valná hromada akcionářů. Valná hromada volí správní radu, ta násled-

ně volí předsedu správní rady. Předseda správní rady jedná za společnost samostatně. Správní rada je jednočlenná, 

má pouze předsedu. General Director and Chairman of the Board Miroslav Hampel

Project & Product Director  Martin Hamala

Production Director Jiří Vidlář

Marketing and Business Director Hana Prauzková

Economic Director Daniela Šulcová

Personnel Manager Petra Bezděková

Customer Service Director David Färber

R&D Director Antonín Vaněček

Stav k 31. 12. 2021

IV.
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
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Výrobní 
oddělení

Oddělení 
generálního  

ředitele

Projektová 
kancelář

Obchodně- 
-marketingové  

oddělení

Ekonomické 
oddělení

Tým výzkumu  
a vývoje

Provozní 
oddělení

Personální 
oddělení

Produktové 
oddělení

Organizační struktura KVADOSu 

vychází z doporučení mezinárodně 

uznávané a ověřené metodologie 

ITIL založené na procesním říze-

ní. Vnitřní uspořádání společnosti 

je postaveno na co nejefektivněj-

ší komunikaci a na kontinuálním 

předávání znalostí. Umožňuje nám 

čerpat ze zkušeností, odbornosti  

a inovativního myšlení jednotlivých 

zaměstnanců.

Uvědomujeme si, že lidský po-

tenciál je jedním z pilířů vysoce 

úspěšné organizace, a proto usilu-

jeme o stabilitu a stálost zejména 

klíčových pracovníků top man-

agementu a také střední úrovně 

vedení. Takto nastavený model 

pomáhá rychle a správně reagovat 

na požadavky klientů a partnerů  

a nacházet pro ně ta nejvhodněj- 

ší řešení.

Oddělení  
služeb

Oddělení 
systému řízení

V.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Generální ředitel

PB tým

Release  
a testovací tým

WEB tým

Technologie 
HW tým

Marketingové 
oddělení HR tým

Tým QEB

Správa provozu 

.NET tým

Project 
management

Obchodní 
oddělení Tým recepce

Tým ISMS

Service Desk 
SFA

Tým ITSM

Service Desk 
VENTUS

BI tým

Analytický tým

Android 
a Cpp tým

Výrobní oddělení

Projektová kancelář

Obchodně-marketingové oddělení Personální oddělení

Oddělení systému řízení

Oddělení služeb
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VI.
VÝZKUM A INOVACE

Rok 2021 byl pro nás rokem, kdy 

jsme úspěšně dokončili moder-

nizaci našeho datového centra  

a implementovali všechny pořízené 

technologie. Spolupracovali jsme 

jako jeden z garantů na projektu  

s názvem „Platforma pro konfi-

guraci komponent a procesů pro 

průmysl 4.0“, který je zaměřen na 

zjednodušení implementace mo-

derních autonomních technologií. 

Některé z výstupů projektu jsme 

využili pro první komerční zakáz-

ku, která je postavena na využití 

autonomních zařízení pro logistic-

ké procesy ve fulfillmentové spo-

lečnosti. Také jsme ve spolupráci  

s vysokými školami započali reali-

zaci projektu, jenž se zaměřuje na 

využití privátních 5G sítí v logistic-

kých procesech.

Aktivně spolupracujeme s vysokými 

školami na výzkumných projektech 

v rámci smluv o inovačním part-

nerství. V projektu IPR s názvem  

„Lokalizační data mobilních ope-

rátorů pro plánování města“ byla 

úspěšně ukončena 3. a 4. etapa 

projektu. V projektu ROPID „Vyu-

žití mobilních dat pro projektování 

veřejné dopravy“ byla v průběhu 

roku 2021 také úspěšně završena 

3. a 4. fáze projektu.

VII.
CERTIFIKACE

Stejně jako v předchozích letech, 

i letos společnost KVADOS, a.s., 

úspěšně prošla recertifikačním 

auditem auditorské společnosti  

BUREAU VERITAS, který ověřil, že 

její procesy a poskytované služby 

jsou v souladu s nejvyššími stan-

dardy v oblasti bezpečnosti a kva-

lity poskytovaných softwarových 

produktů a služeb.

Byly nám bez výhrad potvrzeny 

platnosti všech certifikací. Kon-

krétně se jedná o normy:

•  ISO 9000 (norma řízení kva-

lity při poskytování produktů),

•  ISO 20000 (norma řízení kva- 

lity při poskytování služeb IT),

•  ISO 27000 (řízení informač-

ní bezpečnosti),

•  ISO 10006 (řízení kvality  

v projektech).

Znovu jsme obhájili také titul Micro-

soft Gold Certified Partner, a to pro 

období 2021/2022.
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Ve svém podnikání vyznáváme zod-

povědný přístup k místní komunitě, 

životnímu prostředí, zaměstnancům  

i zákazníkům a akcionářům. Aktiv-

ně se zapojujeme do lokálního dění  

a podporujeme četné projekty při-

spívající ke zkvalitnění života nebo 

zlepšení sociální situace obyvatel 

regionu, především hendikepovaných 

dětí. Spolupracujeme rovněž s okolní-

mi středními i vysokými školami a po-

dílíme se na rozvoji mladých talentů.

Součástí strategie KVADOSu je 

také maximální pozornost věnova-

ná ochraně životního prostředí ve 

všech aspektech podnikání. Syste-

maticky vyhledáváme a do běžného 

provozu průběžně zavádíme ekolo-

gicky šetrnější postupy a techno-

logie, aby naše podnikání nemělo 

negativní dopad na okolí. 

Uvědomujeme si, že pevné part-

nerství je založeno na trvalých 

hodnotách, jako jsou důvěra, re-

spekt, dialog, vzájemná podpora. 

Na budování a prohlubování svých 

obchodních vztahů vytrvale pracu-

jeme a vážíme si toho, že můžeme 

být spolehlivým partnerem reno-

movaných českých i zahraničních 

firem a institucí.

Partnery společnosti KVADOS jsou:  

Abel 

Arrow ECS

Asseco Solutions

AT Computers

AUTOCONT

Cloverleaf

DAQUAS

Dell

eD system

ESET software

GOPAS

HEWLETT-PACKARD

Honeywell

Ingram Micro Czech Republic

ITeuro

Kardex Remstar

Kariéra PLUS

KODYS

Komora projektových manažerů

KS – program

LOGICON Partner

Microsoft

NetDirect

Nexia AP

PENTA CZ

ProGlove

S&T

Slezská univerzita v Opavě

Smarty CZ

T-Mobile Czech Republic

TINT

T.S.Bohemia

VALET MT

Vodafone Czech Republic

VŠB-TUO

Vysoká škola logistiky o.p.s

Zebra Technologies CZ

Jako člen významných zájmových 
sdružení a aliancí se podílíme na 
mezinárodních výzkumných projek-
tech a získáváme exkluzivní přístup 
k nejmodernějším technologiím i zá-
sadním informacím, které využíváme 
ve prospěch našich klientů.

KVADOS je členem těchto sdružení:

Czech ICT Alliance

IT Cluster

Centrum pro rozvoj dopravních 
systémů – RODOS

Komora projektových manažerů

Klub personalistů MSK

Asociace pro inovace v logistice, z.s.

VIII.
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

IX.
PARTNERSTVÍ
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X.
ZÁKLADNÍ UKAZATELE 2021
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Označ.  
a

A K T I V A  
b

Řád.  
c

Běžné účetní období
Min. úč. 
obdobíBrutto  

1
Korekce  

2
Netto  

3

AKTIVA CELKEM 001 274 929 -83 239 191 690 137 790

B. Dlouhodobý majetek 002 156 548 -75 553 80 995 71 536

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 60 644 -42 714 17 930 25 842

B.I.2. Ocenitelná práva 004 60 644 -42 714 17 930 25 842

B.I.2.1. Software 005 60 506 -42 662 17 844 25 738

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva 006 138 -52 86 104

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 007 45 626 -32 839 12 787 5 963

B.II.1. Pozemky a stavby 008 103 -17 86 89

B.II.1.2. Stavby 009 103 -17 86 89

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 010 45 346 -32 822 12 524 5 836

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 011 38 0 38 38

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 012 38 0 38 38

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

013   139 0 139 0

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 014 139 0 139 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 015 50 278 0 50 278 39 731

B.III.4. Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv 016 10 764 0 10 764 6 984

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 017 10 018 0 10 018 10 018

B.III.6. Zápůjčky a úvěry – ostatní 018 29 496 0 29 496 22 729

C. Oběžná aktiva 019 115 383 -7 686 107 697 63 457

C.I. Zásoby 020 2 216 0 2 216 8 280

C.I.1. Materiál 021 1 399 0 1 399 413

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2021 V celých tisících Kč

Označ.  
a

A K T I V A  
b

Řád.  
c

Běžné účetní období
Min. úč. 
obdobíBrutto  

1
Korekce  

2
Netto  

3

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 022 811 0 811 7 861

C.I.3 Výrobky a zboží 023 6 0 6 6

C.I.3.2 Zboží 024 6 0 6 6

C.II. Pohledávky 025 109 206 -7 686 101 520 30 562

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 026 42 631 0 42 631 6 234

C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 027 42 631 0 42 631 6 234

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 028 80 0 80 80

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 029 42 551 0 42 551 6 154

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 030 66 575 -7 686 58 889 24 328

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 031 60 545 -7 686 52 859 14 186

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní 032 6 030 0 6 030 10 142

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky 033 0 0 0 1 712

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 034 26 0 26 2 428

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 035 6 004 0 6 004 6 002

C.IV. Peněžní prostředky 036 3 961 0 3 961 24 615

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 037 392 0 392 298

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 038 3 569 0 3 569 24 317

D. Časové rozlišení aktiv 039 2 998 0 2 998 2 797

D.1. Náklady příštích období 040 1 854 0 1 854 2 462

D.3. Příjmy příštích období 041 1 144 0 1 144 335
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60167
P A S I V A  

b
Řád.  

c

Stav v běž.  
účet. období  

5

 Stav v min. 
účet. období  

6

PASIVA CELKEM 042 191 690 137 790

A. Vlastní kapitál 043 71 003 65 127

A.I. Základní kapitál 044 2 000 2 000

A.I.1. Základní kapitál 045 2 000 2 000

A.II. Ážio a kapitálové fondy 046 -9 900 -9 900

A.II.2. Kapitálové fondy 047 -9 900 -9 900

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 048 -9 900 -9 900

A.III. Fondy ze zisku 049 435 442

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 050 210 210

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 051 225 232

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 052 72 584 69 459

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 053 72 584 69 459

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 054 5 884 3 126

B.+C. Cizí zdroje 055 110 921 67 655

B. Rezervy 056 1 421 2 093

B.4. Ostatní rezervy 057 1 421 2 093

C. Závazky 058 109 500 65 562

C.I. Dlouhodobé závazky 059 20 262 660

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 060 19 340 0

C.I.8. Odložený daňový závazek 061 922 660

C.II. Krátkodobé závazky 062 89 238 64 902

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 063 2 160 0

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 064 2 049 904

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 065 35 730 15 925

Označ.  
a

P A S I V A  
b

Řád.  
c

Stav v běž.  
účet. období  

5

 Stav v min. 
účet. období  

6

C.II.8. Závazky ostatní 066 49 299 48 073

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 067 30 049 40 000

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 068 3 460 3 367

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 069 1 674 1 927

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 070 14 116 3 119

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 071 0 33

C.II.8.7. Jiné závazky 072 0 -373

D. Časové rozlišení pasiv 073 9 766 5 008

D.1. Výdaje příštích období 074 8 978 3 438

D.2. Výnosy příštích období 075 788 1 570
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Označ.  
a

T E X T

b

Řád.  
c

Skutečnost v účetním období

sledovaném 
1

minulém 
2

 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 001 167 343 141 939

 II. Tržby za prodej zboží 002 22 123 126

 A. Výkonová spotřeba 003 107 708 75 067

 A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 004 12 338 123

 A.2. Spotřeba materiálu a energie 005 7 700 9 990

 A.3. Služby 006 87 670 64 954

 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007 7 374 -1 181

 C. Aktivace (-) 008 0 -13 910

 D. Osobní náklady 009 58 650 69 076

D.1. Mzdové náklady 010 43 313 51 298

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění  
a ostatní náklady

011 15 337 17 778

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 012 13 960 16 119

D.2.2. Ostatní náklady 013 1 377 1 659

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 014 11 821 9 751

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku

015 11 921 10 911

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku – trvalé

016 11 921 10 911

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 017 -100 -1 160

 III. Ostatní provozní výnosy 018 9 905 518

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 019 51 0

III.3. Jiné provozní výnosy 020 9 854 518

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2021 V celých tisících Kč

Označ.  
a

T E X T

b

Řád.  
c

Skutečnost v účetním období

sledovaném  
1

minulém  
2

F. Ostatní provozní náklady 021 7 292 1 283

F.3. Daně a poplatky v provozní oblasti 022 72 61

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 023 -671 1 137

F.5. Jiné provozní náklady 024 7 891 85

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 025 6 526 2 497

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 026 2 318 2 333

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 027 2 318 2 333

J. Nákladové úroky a podobné náklady 028 1 486 1 583

 J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 029 1 486 1 583

VII. Ostatní finanční výnosy 030 589 772

K. Ostatní finanční náklady 031 1 342 870

* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 032 79 652

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 033 6 605 3 149

L. Daň z příjmů 034 721 24

L.1. Daň z příjmů splatná 035 459 0

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 036 262 24

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 037 5 884 3 125

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 038 5 884 3 125

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + IV. + VII. 039 202 278 145 688
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PS. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů  
na začátku účetního období

24 615

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním 6 605

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace 10 366

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 11 921

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv -672

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv -51

A. 1 4 Výnosy z podílů na zisku 0

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění 
dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky

-832

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0

A. * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním  
a změnami pracovního kapitálu

16 971

A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -26 050

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv -71 159

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

39 045

A. 2 3 Změna stavu zásob 6 064

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

0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním -9 079

A. 3 Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění  
dlouhodobého majetku

-1 486

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -21 381

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 51

B. 3 Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -21 330

Peněžní toky z finančních činností

C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 9 651

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty -7

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu,  
ážia a fondů ze zisku.

0

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů -7

C. 2 6 Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně 0

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 9 644

U. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků -20 654

KS. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 3 961

Přehled o peněžních tocích (výkaz CASH-FLOW) sestavený společností KVADOS, a.s. za účetní období roku 2021

Skutečnost v účetním  
období v celých tisících Kč

Skutečnost v účetním  
období celých tisících Kč

A. 4 Přijaté úroky 2 318

A. 5 Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období -721

A. 6 Přijaté podíly na zisku 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -8 968
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1 Obecné údaje

1.1 Popis účetní jednotky

1.2 Osoby mající podstatný nebo  
rozhodující vliv na společnost

1.3 Struktura společnosti

1.4 Zaměstnanci společnosti,  
osobní náklady 

1.5 Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 
členům orgánů společnosti

2 Používané účetní metody, obecné 
účetní zásady a způsoby oceňování 
majetku a závazků

2.1 Způsob ocenění majetku

2.2 Způsob stanovení reprodukční  
pořizovací ceny

2.3 Změny v oceňování, odpisování  
a postupu účtování

2.4 Opravné položky 

2.5 Odpisování

2.6 Přepočet cizích měn na českou měnu

3 Doplňující údaje k Rozvaze  
a Výkazu zisku a ztráty

3.1 Hmotný a nehmotný majetek

3.2 Finanční majetek

3.3 Pohledávky a závazky

3.4 Přechodné účty aktiv a pasiv

3.5 Bankovní úvěry a půjčky 

3.6 Daně

3.7 Dotace na investiční a provozní účely 

3.8 Vlastní kapitál

3.9 Podrozvahové operace

3.10 Obchodní transakce uskutečněné mezi  
spřízněnými osobami

3.11 Výdaje vynaložené za účetní období  
na výzkum a vývoj

3.12 Výnosy z běžné činnosti –  
členění vybraných položek

4 Významné události po datu účetní uzávěrky

XI.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
k 31. 12. 2021 1 OBECNÉ ÚDAJE

1.1 POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY

Obchodní jméno:
KVADOS, a.s., Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava

IČO:
258 26 654

Právní forma:
akciová společnost

Datum vzniku:
4. 1. 1999 

Rejstříkový soud: 
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě

Číslo zápisu:
B 2085

 

Jmenovitá hodnota jedné kmenové akcie na jméno 

v listinné podobě je 10 tisíc Kč.

Základní kapitál činí 2 mil. Kč a je v plné výši splacen.

Předmět činnosti: 

–   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  

1 až 3 živnostenského zákona

–   činnosti v oblasti informačních technologií  

(CZ -NACE: 620)

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2021. 

Účetním obdobím je kalendářní rok.
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Zaměstnanci 2021 2020

průměrný evidenční počet zaměstnanců 102 122

z toho řídící pracovníci 1 1

Správní rada:
Počet členů správní rady: 1

Předseda správní rady:  

Miroslav Hampel, Úzká 478, Poruba, 735 14 Orlová 

Datum narození: 12. 11. 1971

 

Způsob jednání:  

Člen správní rady zastupuje společnost při jednáních 

vůči třetím osobám samostatně.

1.2 OSOBY MAJÍCÍ PODSTATNÝ NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV NA SPOLEČNOST 

Společnost KVADOS, a. s., je ve smyslu ust. § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

osobou ovládanou. 

Osobou ovládající je pan Miroslav Hampel.

1.3 STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Organizační struktura je blíže popsána v V. kapitole této výroční zprávy.

1.4 ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI, OSOBNÍ NÁKLADY

1.5 POSKYTNUTÁ PENĚŽITÁ ČI JINÁ PLNĚNÍ ČLENŮM ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

Účetní jednotka v  běžném účetním období neposkytla členům orgánů společnosti ostatní plnění v  peněžní  

či v naturální formě, ani bezplatné užívání osobního auta.

2  POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ  

MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnic-

tví 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.

Účetní závěrka je sestavena ke dni 31. 12. 2021 v korunách českých.

Účetní jednotka respektuje a plně aplikuje obecné účetní zásady a zachovává zásadu nepřetržitého trvání  

účetní jednotky.

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., § 39, v platném znění. Údaje přílohy vycházejí  

z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, 

které má účetní jednotka k dispozici.

2.1 ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU

Hmotný a nehmotný majetek 

Nakupovaný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou.

V účetním období 2021 nenabyla společnost majetek darováním, vkladem či jiným způsobem, který by předpokládal 

ocenění reprodukční pořizovací cenou. Majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady.
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Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku  

80 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací 

náklady – zejména dopravné. 

Zásoby – zbylé komponenty z vyřazeného hmotného majetku jsou oceněny v poměrné části zůstatkové ceny.

Účtování zásob je prováděno způsobem A, výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO (první do skladu, první 

ze skladu).

Společnost účtuje o nedokončené výrobě. Ocenění nedokončené výroby se provádí v kalkulovaných cenách – kalku-

lované hodinové sazbě.

Finanční majetek – dlouhodobý

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové 

účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti. 

U poskytnutých půjček se k datu účetní závěrky účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k účtu  

067 – Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv a ve prospěch účtu v účtové skupině 066 – Finanční výnosy.

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou k datu účetní závěrky oceněny v pořizovací ceně.

Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochyb-

ným a nedobytným částkám. 

Způsob tvorby opravných položek je popsán v samostatné kapitole „Opravné položky“.

Závazky

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.2 ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY

V účetním období 2021 nepoužila účetní jednotka reprodukční pořizovací cenu.

2.3 ZMĚNY V OCEŇOVÁNÍ, ODPISOVÁNÍ A POSTUPU ÚČTOVÁNÍ

V účetním období 2021 došlo ke změně hodnotové hranice dlouhodobého hmotného majetku, která se zvýšila na 

80 tis. Kč. Společnost využila možnosti dané zákonem a použila u vybraného majetku mimořádné odpisy podle  

§ 30a zákona o daních z příjmů. .

V roce 2016 se společnost rozhodla učinit v účetním odepisování nehmotného majetku pořízeného vlastní činností 

opatření, které by lépe vystihovalo životní cyklus majetku ve vztahu k objemu tržeb generovaných tímto majetkem.  

Nehmotný majetek nad 60 tis. Kč pořízený vlastní činností bude účetně odepisován 6 roků/72 měsíců, přičemž odpi-

sové sazby v jednotlivých obdobích reflektují fázi životního cyklu standardního produktu společnosti. Tento postup byl 

použit i u majetku již zařazeného a odpisy upraveny odpovídajícím způsobem

2.4 OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku

V účetním období 2021 nebyly vytvořeny opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku.

Opravné položky k zásobám

V účetním období 2021 nebyly vytvořeny opravné položky k zásobám.

Opravné položky k pohledávkám

Při tvorbě zákonných opravných položek společnost postupovala podle zákona č. 593/1992 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů a zákona o rezervách. Zákonné opravné položky byly k příslušné pohledávce tvořeny přednostně před opravnými 

položkami účetními.

Účetní opravné položky jsou tvořeny po tvorbě zákonných opravných položek tak, aby celková opravná položka včetně 

zákonné položky činila:

 a)  50 % hodnoty pohledávky při 6 měsících po lhůtě splatnosti,

 b)  100 % hodnoty pohledávky při 12 měsících po lhůtě splatnosti,

 c)  100 % hodnoty pohledávky u pohledávek, kde hrozí promlčení, případně pohledávek  

z titulu smluvních pokut, kde je nízká pravděpodobnost vymožení.

Účetní jednotka vytvořila v roce 2021 tyto opravné položky k pohledávkám:

Zákonné opravné položky

V účetním období 2021 má společnost vytvořené zákonné opravné položky k pohledávkám

• dle § 8a ZoR ve výši 34 tis. Kč,

• dle § 8 ZoR ve výši 1 330 tis. Kč.

Účetní opravné položky

V roce 2021 má společnost vytvořené účetní opravné položky 

• ve výši 50 % k pohledávkám po splatnosti delší než 6 měsíců a činí 2 tis. Kč, 

• ve výši 80 % k pohledávkám po splatnosti delší než 12 měsíců a činí 135 tis. Kč,

• ve výši 100 % k pohledávkám z titulu smluvních pokut a k pohledávkám, u kterých hrozí promlčení,  
 celkem ve výši 6 185 tis. Kč.

2.5 ODPISOVÁNÍ

Odpisový plán účetních odpisů hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela  

z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání.

Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Daňové odpisy uplatňuje účetní jednotka zrychlené, rovnoměrné i mimořádné, na základě posouzení jednotlivých 

majetků vedením společnosti při zařazení do užívání. V roce 2021 využila účetní jednotka možnost mimořádných 

odpisů podle § 30a ZDP.

Odpisování drobného majetku je prováděno v závislosti na jeho hodnotě a je stanoveno interním předpisem.

Drobný hmotný majetek v ocenění do 1 000,00 Kč je účtován na účet 501 – Spotřeba materiálu.

Drobný hmotný majetek v ocenění od 1 000,00 Kč do 10 000,00 Kč (má své inventární číslo) je účtován na účet 501  

a odepsán do nákladů ve výši 100 % v roce zařazení.

Drobný hmotný majetek v ocenění od 10 000,00 Kč do 80 000,00 Kč (má své inventární číslo) je účtován na účet 

022/500 a odepsán do nákladů rovnoměrně po dobu 24 měsíců.

Drobný nehmotný majetek v ocenění od 500,00 Kč do 60 000,00 Kč je účtován na účet 518 a odepsán do nákladů 

ve výši 100 % při zařazení do užívání. Výjimku tvoří drobný nehmotný majetek pořízený v rámci poskytnutí dotace  

z fondů EU, ten je časově rozlišen po dobu jeho platnosti.

2.6 PŘEPOČET CIZÍCH MĚN NA ČESKOU MĚNU 

Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na českou měnu je používán denní kurz ČNB. 

Za den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzovních rozdílů se považuje den přijetí faktury, zboží nebo 

obdobného dokladu a den provedení úhrady dle výpisu z bankovního účtu. V případě pokladních dokladů je to den 

výdeje nebo příjmu hotovosti.
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3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3.1 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK

Skupina majetku
Pořizovací cena Oprávky  

majetku Zůstatková cena

2021 2020 2021 2021 2020

Dlouhodobý HM 45 487 tis. Kč 43 412 tis. Kč 32 839 tis. Kč 12 648 tis. Kč 5 963 tis. Kč

Pozemky 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

Budovy, haly, stavby 103 tis. Kč 103 tis. Kč 17 tis. Kč 86 tis. Kč 89 tis. Kč

Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí 45 346 tis. Kč 43 271 tis. Kč 32 822 tis. Kč 12 524 tis. Kč 5 836 tis. Kč

Dopravní prostředky 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

Inventář 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

Jiný HIM 38 tis. Kč 38 tis. Kč 0 tis. Kč 38 tis. Kč 38 tis. Kč

Nedokončený HIM 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

Nehmotný majetek 60 644 tis. Kč 60 644 tis. Kč 42 713 tis. Kč 17 931 tis. Kč 25 842 tis. Kč 

Nedokončený NHIM 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

K datu účetní závěrky jsou aktiva a pasiva vyjádřena v cizí měně přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému 

je účetní závěrka sestavena.

Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Účetní jednotka nemá majetek pořízený formou finančního pronájmu. 

Majetek neuvedený v rozvaze 

Společnost nevlastní žádný majetek neuvedený v rozvaze, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku,  

o kterém je účtováno jako o zásobách.

Hmotný majetek zatížený zástavním právem 

Majetek společnosti není zatížen zástavním právem. 

3.2 FINANČNÍ MAJETEK

Půjčky 

Společnost uzavřela s asociací IT Cluster v 2016 smlouvu o dlouhodobé půjčce s rámcem 11 mil. Kč. Kč pro financo-

vání projektu „Výzkumný a vývojový projekt IT Cluster 2016 – 2019“ na kterém také věřitel jako partner participuje. 

Úroková sazba činí 3 %. V roce 2021 došlo k dalšímu čerpání půjčky. Zůstatek poskytnuté půjčky k 31. 12. 2021 

činí 10 074 tis. Kč.

K rozvahovému dni je účtováno o úrokovém výnosu ve výši 259 tis. Kč. O úrokovém výnosu se účtuje ve prospěch 

účtu v účtové skupině 66 – Finanční výnosy na vrub analytického účtu  067/130 – Ostatní půjčky. Celkový zůstatek 

účtu, na kterém jsou evidovány úroky, činí k rozvahovému dni 690 tis. Kč.

Společnost uzavřela v roce 2017 se společností Tech Experts s.r.o. (v čase sepsání smlouvy pod názvem TECHIZOL 

s.r.o.) smlouvu o zápůjčce ve výši 12 000 tis. Kč s nejzašším termínem vrácení ke dni 31. 10. 2022. Společnost  

o této zápůjčce a úrocích k ní účtuje na analytickém účtu 068/100. Úrok za minulé období od 23. 11. 2020  

do 22. 11. 2021 byl stanoven ve výši 5,77 % p.a. Dodatkem došlo ke každoročnímu navýšení úrokové sazby  

od 23. 11. 2021 na 9,04 % p.a. 

Společnost poskytla v roce 2019 společnosti EcoSun Production s.r.o. zápůjčku ve výši 8.000 tis. Kč s konečnou 

splatností do 15. 12. 2020, s nejzašším termínem vrácení ke dni do 15. 12. 2022. Společnost má tuto zápůjčku  

KVADOS   3938   KVADOS



Dlužné cenné papíry – emitované dluhopisy 

Společnost nemá emitované dluhopisy.

Ostatní cenné papíry

Společnost eviduje dluhopis Masaryk Station 01, emitent Penta RE Funding CR, s.r.o. v objemu 100 ks o jmenovité 

hodnotě 50 tis. Kč/kus. Úrokový výnos je fixní, 4,250 %. Datum splatnosti je 2. 10. 2023.

Dále společnost pořídila dluhopis Waltrovka Východ 02, emitent Penta RE Funding CR, s.r.o. v objemu 100 ks  

o jmenovité hodnotě 50 tis. Kč/kus. Úrokový výnos je fixní, 4,150 %. Datum splatnosti je 8. 10. 2022.

Společnost neeviduje na účtu 256/100 žádné dluhové cenné papíry držení do jednoho roku do splatnosti.

3.3 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

Pohledávky po lhůtě splatnosti

Počet dnů po lhůtě splatnosti
2021 2020

obchodní styk ostatní obchodní styk ostatní

61–90 1 832 tis. Kč 0 tis. Kč 1 114 tis. Kč 0 tis. Kč

91–180 1 088 tis. Kč 0 tis. Kč 136 tis. Kč 0 tis. Kč

181–360 4 tis. Kč 0 tis. Kč 176 tis. Kč 0 tis. Kč

nad 360 1 526 tis. Kč 6 000 tis. Kč 1 547 tis. Kč 6 000 tis. Kč

Počet dnů po lhůtě splatnosti
2021 2020

obchodní styk ostatní obchodní styk ostatní

61–90 100 tis. Kč 0 tis. Kč 262 tis. Kč 0 tis. Kč

91–180 72 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

181–360 14 tis. Kč 0 tis. Kč -2 tis. Kč 0 tis. Kč

nad 360 -5 tis. Kč 0 tis. Kč -8 tis. Kč 0 tis. Kč

Závazky po lhůtě splatnosti

Společnost neměla ke 31. 12. 2021 závazky na sociální a zdravotní pojištění po splatnosti, závazky vzniklé v rámci 

vyúčtování mezd za prosinec 2021 byly uhrazeny v zákonném termínu, tj. v lednu 2022.

Účetní jednotka má v rozvaze vyúčtované veškeré závazky.

Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva.

3.4 PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV

Účetní jednotka na účtech účtové skupiny 38 časově rozlišuje náklady a výnosy v souvislosti s konkrétním titulem  

v určité známé výši, jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem, a sice mezi dvěma nebo více za sebou 

jdoucími účetními obdobími. 

Odhady a předpoklady stanovila účetní jednotka na základě všech jí dostupných informací. Skutečné hodnoty v bu-

doucnu se mohou od zaúčtovaných odhadů odlišovat. 

i úroky vedené na účtu 068/200. Úrok byl sjednaný na 6,5 % p.a. V průběhu roku 2021 bylo ze zápůjčky částečně 

splaceno 2 500 tis. Kč.

Dále společnost poskytla zápůjčky do ovládaných společností Logistický park Paskov, a.s. a Bettaroe Robotics s.r.o.
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3.5 BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY 

Společnost má k 31. 12. 2021 uzavřený revolvingový bankovní úvěr ve výši 20 000 tis. Kč pro případ eliminování rizika 

druhotné platební neschopnosti v důsledku koronavirové epidemie. Společnost načerpala z tohoto úvěru k 31. 12 .2021 

částku 13 000 tis. Kč.

Společnost čerpala v roce 2021 také z investičního úvěru 8 500 tis. Kč na modernizaci DATACENTRA. 

3.6 DANĚ

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

V běžném účetním období nebyl doúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za minulé účetní období.

Splatná daň

Účetní jednotka má za rok 2021 splatnou daň z příjmů ve výši 459 tis. Kč. Společnost realizuje projekt na výzkum  

a vývoj, jehož náklady snižují základ daně. 

Odložená daň

Účetní jednotka účtuje o odložené dani. Její výpočet je založen na závazkové metodě, sazba daně odpovídá výši platné 

v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny.

3.7 DOTACE NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY

Dotace k úhradě nákladů se účtují do ostatních provozních a finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účto-

váním nákladů na stanovený účel.

Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení snižuje jejich 

pořizovací cenu.

Název projektu Rozhodnutí/Smlouva
Absolutní částka  
dotace může činit 
nejvýše

Zbývá k čerpání

Modernizace 
datového centra 
KVADOS  
2019–2021

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. j. MPO 540697/20/61400 
vydané dle § 14 zákona 
č.218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci 
Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurence- 
schopnost (OP PIK)

5 140 040,50 Kč 0 Kč

V roce 2021 účetní jednotka účtuje o těchto dotacích:

3.8 Vlastní kapitál

Základní kapitál 2 000 tis. Kč

Zákonný rezervní fond 210 tis. Kč

Ostatní fondy ze zisku 435 tis. Kč

Oceňovací rozdíly – při přeměnách -9 900 tis. Kč

Výsledek hospodaření z minulých let 72 584 tis. Kč

Výsledek hospodaření roku 2021 5 884 tis. Kč

Vlastní kapitál 71 003 tis. Kč

Základní kapitál 

Druh akcií 

Kmenové akcie na jméno  

v listinné podobě 

Počet akcií 

200 

Nominální hodnota 

10 000 Kč 

Nesplacené akcie 

0 Kč 

Lhůta splatnosti 

–
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Zákonný rezervní fond

Společnost v předchozích účetních obdobích vytvořila rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu,  

tj. 200 tis. Kč. Dalších 10 tis. Kč společnost nabyla fúzí v roce 2011. 

K datu účetní závěrky činí výše zákonného rezervního fondu 210 tis. Kč.

Ostatní fondy

Statutární orgán společnosti (valná hromada) rozhodl o tvorbě sociálních fondů. Fondy jsou tvořené ze zisku po zda-

nění a jsou účelově zaměřené na podporu zaměstnanců (příspěvek na dovolenou, jazyky, odborné certifikace, podpora 

zdraví, ostatní). V roce 2021 nebyly fondy tvořeny.

Oceňovací rozdíly při přeměnách

Oceňovací rozdíl vznikl k 1. 1. 2011. Jedná se o rozdíly mezi účetním a reálným oceněním majetku/závazku zanikající 

účetní jednotky (k 31. 12. 2010). Převod do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti KVADOS, a. s. je řešen 

smlouvou o fúzi.

Rezervy

Účetní jednotka k 31. 12. 2021 vytvořila účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou za rok 2021 včetně rezervy 

na odvody na zdravotní a sociální pojištění ve výši 789 tis. Kč a rezervu na nevyplacené prémie za rok 2021 ve výši  

632 tis. Kč

Účetní jednotka nemá významné potenciální ztráty a rizika, na které by v roce 2021 tvořila rezervu.

3.9 PODROZVAHOVÉ OPERACE

V podrozvahové evidenci vede účetní jednotka odepsané nepromlčené pohledávky. K 31. 12. 2021 eviduje na 

podrozvahovém účtu pohledávky ve výši 9 tis. Kč.

3.10 OBCHODNÍ TRANSAKCE USKUTEČNĚNÉ MEZI SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI

Struktura vztahů mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou – 82 odst. 2 písm. a) ZOK

KVADOS, a.s.
Ostrava

IČ: 25826654

KVADOS 
Robotics s.r.o

Ostrava
IČ: 27817121

Ovládající osoba: 
Miroslav Hampel

Úzká 476, Orlová-Poruba  
735 14

KVADOS 
Holding a.s.

Ostrava
IČ: 27827135

Logistický park 
Paskov, a.s.

Ostrava
IČ: 09055819

Bettaroe Rent 
and Services s.r.o.

Ostrava
IČ: 13967614

PASKOV Invest s.r.o
Ostrava

IČ: 10784454

BETTAROE 
Robotics s.r.o

Praha
IČ: 07642211

JANKA Radotín, a.s.
Praha

IČ: 07628013

DERUTEX, s.r.o.
Příbor

IČ: 25836404

PAC technology s.r.o.
Ostrava

IČ: 03460096

COMTRIX s.r.o
Ostrava

IČ: 42867703

JANKA Radotín, a.s.
Praha

IČ: 07628013 
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3.11 VÝDAJE VYNALOŽENÉ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ NA VÝZKUM A VÝVOJ

Náklady na výzkum a vývoj 2021

Mzdové náklady 590 tis. Kč 

HW vybavení 34 tis. Kč

Účetní jednotka vynaložila v daném účetním období náklady na výzkum a vývoj u projektu, zahájených v květnu 2021.

Využití hlasového ovládání při procesech příjmu, skladování a expedice v reálných provozních podmínkách skladů  

s důrazem na odezvu systému v reálném čase

Přehled jednání učiněných v účetním období 2021, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo 

jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby 

zjištěného podle poslední účetní závěrky - § 82 odst. 2 písm. d) ZOK

VK 71 003 tis. Kč, z toho 10 % = 7 100,3 tis. Kč

Transakce vyšší než 10 % VK: Ve sledovaném období byly realizovány na popud ovládané osoby půjčky do společnosti 

Bettaroe Robotics s.r.o. ve výši 34 181 tis. Kč z toho k 31. 12. 2021 bylo již splaceno 14 522 tis. Kč, zůstatek 

zápůjčky včetně úroků činí k 31. 12. 2021 14 522 tis. Kč.

Dále bylo zapůjčeno do společnosti Logistický park Paskov, a.s. 11 501 tis. Kč, částka je vyčíslená včetně úroků za 

období 2021.

Osoby ovládané Ovládající osobou

 1)  Společnost KVADOS, a.s. je akciová společnost,  

ve které ovládající osoba vlastní 91% majetkový podíl, IČ: 25826654

 2)  Společnost KVADOS Robotics s.r.o. je společnost,  

kde je ovládající osoba 100% vlastník, IČ: 27817121

 3)  Společnost KVADOS Holding a.s. je akciová společnost,  

ve které ovládající osoba vlastní 100% majetkový podíl, IČ: 27827135

  a) Společnost JANKA Radotín, a.s. je dceřiná společnost,  

   ve které mateřská společnost vlastní 25% majetkový podíl, IČ: 07628013

  b) Společnost Bettaroe Robotics s.r.o. je dceřiná společnost,  

   ve které mateřská společnost vlastní 100% majetkový podíl, IČ: 07642211

   I.) Společnost Bettaroe Rent and Services s.r.o. je dceřiná společnost,  

    ve které mateřská společnost vlastní 100% majetkový podíl, IČ: 13967614

  d) Společnost Logistický park Paskov, a.s. je dceřiná společnost,  

   ve které mateřská společnost vlastní 47,5%. majetkový podíl, IČ: 09055819

  e) Společnost PASKOV Invest s.r.o. je dceřiná společnost,  

   ve které mateřská společnost vlastní 95%  majetkový podíl, IČ: 10784454

  f) Společnost COMTRIX s.r.o. je dceřiná společnost,  

   ve které mateřská společnost vlastní 50%  majetkový podíl, IČ: 42867703

  g) Společnost PAC technology s.r.o. je dceřiná společnost,  

   ve které mateřská společnost vlastní 50%  majetkový podíl, IČ: 03460096

  h) Společnost DERUTEX, s.r.o. je dceřiná společnost,  

   ve které mateřská společnost vlastní 40%  majetkový podíl, IČ: 25836404

 4)  Společnost JANKA Radotín, a.s., je akciová společnost,  

ve které ovládající osoba vlastní 50% majetkový podíl, IČ: 07628013.
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Miroslav Hampel

Podpis statutárního zástupce

4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

Společnost převedla revolvingový úvěr na výši 25 000 tis. Kč na úvěr do výše 970 tis. EUR.

Společnost poskytla finanční půjčky do společnosti Bettaroe Rent and Services s.r.o., která je využila na nákup 

robotů za účelem pronájmu. 

K 31. 12. 2021 zůstává závazek společnosti vůči ovládající osobě z titulu půjčky ve výši 30 049 tis. Kč.

Ze vztahů mezi propojenými osobami nevznikla ovládané osobě KVADOS, a.s., žádná újma.

V Ostravě 30. 6. 2022 

3.12 VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI – ČLENĚNÍ VYBRANÝCH POLOŽEK

Výnosy 2021 2020

Prodej zboží 1 444 tis. Kč 126 tis. Kč

Prodej vlastních výrobků a služeb 188 022 tis. Kč 141 939 tis. Kč

Změna stavu zásob vlastní činnosti 7 374 tis. Kč -1 181 tis. Kč

Aktivace 0 tis. Kč -13 910 tis. Kč

Prodej majetku 51 tis. Kč 0 tis. Kč

Ostatní provozní výnosy 9 905 tis. Kč 518 tis. Kč

Ostatní finanční výnosy 589 tis. Kč 772 tis. Kč

Úroky 2 318 tis. Kč 2 333 tis. Kč 

Penalizační poplatky 30 tis. Kč 9 tis. Kč

V roce 2021 společnost vyfakturovala do zahraničí služby v objemu 18 764 tis. Kč a prodala do zahraničí HW  

v objemu 56 tis. Kč.
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XII.
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
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Nexia 
AP 

Zpráva nezávislého auditora 

NEXIA AP a.s. 
Člen Nexia lnternational 
Sokolovská 5/49 
186 00 Praha 8 

vv , o overen1
účetní závěrky 

k 31. prosinci 2020 

KVADOS, a.s. 

Praha, červen 2021 

Tel.: +420 221 584 301. +420 221 584 302 
Fax: +420 221 584 319 
E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz
http://www.nexiaprague.cz 

IČ0/1D No.: 48 1 17013 
DIČ/Tax No.: CZ 48 117013 
Obchodní rejstřík/Commercial register: 
Městský soud v Praze. oddíl B. vložka 14203 
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Kontaktní spojení:

Recepce:  +420 596 126 210 

 +420 596 126 211 

E -mail:  office@kvados.cz 

Web:  kvados.cz

Souřadnice GPS: 

49°50'2.434"N, 18°15'5.091"E 

Sídlo společnosti:

Pivovarská 4/10 

702 00 Ostrava 1 

Česká republika

Místo uložení výroční zprávy a ostatních podkladů použitých k jejímu zpracování:

Veškeré dokumenty a materiály uvedené v této výroční zprávě a podklady použité ke zpraco vání výroční zprávy jsou ulo-

ženy v provozovně společnosti na adrese Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava -Mariánské Hory, a to v ekonomickém 

oddělení společnosti.

KVADOS, a. s.

Novoveská 1139/22 

709 00 Ostrava -Mariánské Hory 

Česká republika

XIII.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
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