
 

                                       | Quadruple, a.s.  | Výroční zpráva 2021 | 

  1 

 

  

Výroční 

zpráva 

2021 



 

                                       | Quadruple, a.s.  | Výroční zpráva 2021 | 

  2 

 

  

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

PROFIL SPOLEČNOSTI 

NAŠE SLUŽBY 

INFORMACE O STAVU PODNIKÁNÍ 

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY 

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

ÚČETNÍ ZAVĚRKA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah 



 

                                       | Quadruple, a.s.  | Výroční zpráva 2021 | 

  3 

 

 

 

 

 

 

Vážení akcionáři, 

je mi potěšením Vám představit výroční zprávu společnosti Quadruple a.s. za rok 2021. 

Společnost pokračovala ve své strategii velkoobchodního agregátora konvergovaných 

telekomunikačních služeb, což přineslo další rozvoj v oblasti produktového portfolia, sítě 

obchodních partnerů i vlastní infrastruktury a interních procesů.  

V oblasti velkoobchodu úspěšně pokračoval rozvoj velkoobchodní spolupráce se společností 

Vodafone v agregaci lokálních nabídek pevného optického i metalického připojení, která přináší 

nové obchodní příležitosti pro desítky lokálních partnerů při optimalizaci využití jejich stávajících 

síťových kapacit. Také spolupráce se společnosti CETIN se dále rozvíjela. Byla uzavřena 

velkoobchodní smlouva se společností Nordic Telecom 5G o spolupráci v oblasti datových služeb 

5G. Velkoobchodní nabídka mobilních služeb na neomezené volání penetrovala do dalších 

partnerských maloobchodních nabídek. Atraktivita celkové velkoobchodní nabídky společnosti se 

nadále zvyšuje i přes neutěšený stav mezi velkoobchodní a maloobchodní nabídkou velkých 

operátorů. 

Nabídka maloobchodních konvergovaných tarifů pro domácnosti a malé podnikatele, kombinující 

mobilní i fixní telekomunikační služby, je také dobrou příležitostí pro menší obchodní partnery, 

kterým se nevyplatí provozovat vlastního virtuálního operátora. Rovněž pokračovala speciální 

nabídka tarifů pro seniory. 

Výhled na rok 2022 je nejistý. Očekáváme pokles výnosů a ziskovosti, budeme dále konsolidovat 

a optimalizovat interní procesy. Přes obtížnou situaci na trhu a rostoucí inflaci budeme i nadále 

pokračovat v dalším rozvoji nových produktů a služeb v celém portfoliu společnosti. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Košut 

předseda představenstva 

 

 

  

Úvodní slovo předsedy představenstva 
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JMÉNO SPOLEČNOSTI 

Quadruple a.s. 
 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

Vinohradská 184/2396 

130 00 Praha 3, Česká republika 

IČ: 24813745 

DIČ: CZ24813745  

 

 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

5 730 000,- Kč 

191 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 30 000,- Kč 

v listinné podobě 

 

 

AKCIONÁŘI 

COMVERGA a.s. 154 ks 80,6% 

AQUA, a.s. 5 ks 2,6% 

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 10 ks 5,2% 

TKR Jašek, s.r.o. 4 ks 2,0% 

TVNET s.r.o. 3 ks 1,6% 

CORSAT s.r.o. 1 ks 0,6% 

FAYN Telecommunications s.r.o. 3 ks 1,6% 

PRO-ZETA a.s. 1 ks 0,6% 

RNDr. Přemysl Klíma, CSc. 10 ks 5,2% 
 

 

 

 

 

 

 

  

Základní údaje o společnosti 
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PŘEDSTAVENSTVO 

     

Mgr. Martin Košut  RNDr. Přemysl Klíma  Ing. Petr Mikeš  

předseda představenstva člen představenstva  člen představenstva 

 

 

 

 

DOZORČÍ RADA 

 

Předseda dozorčí rady: 

KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o., IČ: 24792705 

 

Členové dozorčí rady:    

Ing. Ervin Wacník 

Ing. Jindřich Rajnoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Základní údaje o společnosti 
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HISTORIE 

Společnost Quadruple byla založena 16. listopadu 2010 

z iniciativy Asociace provozovatelů kabelových a 

telekomunikačních sítí v ČR. 5. května 2013 byla 

uzavřena smlouva o službách virtuálního mobilního 

operátora se společností Vodafone, která nám 

umožňuje poskytovat plný rozsah mobilních služeb. Od 

července 2013 poskytujeme tuto službu našim 

partnerům. Od roku 2015 je součástí mezinárodní 

skupiny COMVERGA. V roce 2017 byla uzavřena 

smlouva o spolupráci se společností CETIN, která 

doplňuje velkoobchodní nabídku společnosti o portfolio 

fixních datových a multimediálních služeb. V roce 2018 

byla nastartována velkoobchodní spolupráce se 

společností Vodafone při agregaci lokálních pevných 

optických i metalických přípojek. 

 

MISE SPOLEČNOSTI 

Společnost je velkoobchodní agregátor 

konvergovaných telekomunikačních služeb. Nabízí 

svým partnerům možnost stát se virtuálním operátorem 

s vlastní značkou a vlastními službami. Pro obchodní 

partnery, kteří sami nepodnikají v elektronických 

komunikacích, zajišťujeme komplexní provoz 

konvergovaných služeb tak, aby je mohli plně využít ve 

svých obchodních, marketingových, akvizičních a 

retenčních aktivitách. Partnerům s vlastní pevnou 

optickou nebo metalickou sítí nabízí možnost 

velkoobchodní nabídky jejich nevyužité kapacity 

v globální kampani velkého operátora. 

 

 

 

 

Profil společnosti 
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Společnost nabízí velkoobchodní mobilní hlasové a 

datové služby svým partnerům, kteří se chtějí uplatnit na 

českém trhu jako virtuální mobilní operátoři a poskytovat 

mobilní telekomunikační služby pod vlastní obchodní 

značkou. Naši partneři mají možnost využít námi 

předdefinovanou strukturu tarifů, nebo si s naší pomocí 

sestavit vlastní nabídku tarifů a služeb. Při vynaložení 

minimálních nákladů se tak během několika dnů mohou 

stát plnohodnotnými mobilními operátory. 

Partnerům s vlastní pevnou optickou či metalickou sítí 

nabízíme zpřístupnění jejich sítě do globálních 

marketingových kampaní, kdy optimálně zrealizujeme 

jejich velkoobchodní nabídku tak, aby se efektivně využily 

jejich neobsazené přípojky a potenciál jejich sítě. 

Partneři, kteří nepodnikají v elektronických komunikacích 

a telekomunikace nejsou jejich hlavní obchod, však také 

mohou efektivně využívat konvergované telekomunikační 

služby jako součást svého portfolia, akviziční či retenční 

nástroj, prostředek přímé komunikace se svými uživateli, 

součást marketingové či značkové strategie apod. Pro 

tyto partnery má společnost komplexní nabídku na 

zajištění a provoz těchto konvergovaných služeb a jejich 

propojení s obchodními a marketingovými aktivitami a 

procesy partnera. Zajišťujeme kompletní správu 

produktového portfolia, zřizování služeb, maloobchodní 

fakturaci, zajištění plateb a vyúčtování, kompletní 

zákaznickou samoobsluhu a podporu.  

Cílovou skupinou pro tyto služby jsou zájmové a profesní 

organizace, seniorské organizace, společnosti působící 

v maloobchodě, finančních a pojišťovacích službách a 

další. 

 

 

 

 

Naše služby 



 

                                       | Quadruple, a.s.  | Výroční zpráva 2021 | 

  8 

 

 

 

 

 

 

OBCHODOVÁNÍ V ROCE 2021 

MOBILNÍ SLUŽBY 

Retence 

Během celého roku 2021 bylo nutné pokračovat v intenzivním hledání vhodných řešení pro 

partnery společnosti, kteří vnímali konkurenční nabídky jako atraktivní. Tato retenční jednání se 

celkem dařila a přinesla i nové rozšíření nabídky pro naše partnery. Oproti minulým létům však 

výrazně vzrostl churn v zákaznických bázích jednotlivých partnerů. Ten je způsobován především 

neustále vysokými velkoobchodními cenami společnosti Vodafone oproti vlastním retailovým 

nabídkám i retailovým nabídkám ostatních velkých operátorů. Jednání se společností Vodafone 

ohledně cen neustále pokračují. 

Akvizice 

Rozšíření velkoobchodní nabídky společnosti v oblasti pevných přípojek přineslo i nové zájemce 

o služby mobilního virtuálního operátora. Tito partneři připravují vlastní lokální konvergované 

nabídky tak, aby mohli využít stále sílícího trendu směrem ke konvergovaným službám. Dále 

probíhají jednání s partnery, kteří mají zájem spolupracovat na prodeji retailové nabídky 

konvergovaných služeb.  

Zákaznické kmeny 

Pokračovala jednání s vybranými zákazníky, kteří spravují kmeny uživatelů v řádu stovek až tisíců 

SIM s použitím firemních nabídek. Společnost jim nabídla alternativní řešení přechodu na 

virtuálního operátora. Pro prakticky všechny bylo takové řešení principiálně přijatelné, problémem 

se vždy ukázala cenová jednání. Tito firemní zákazníci mají typicky neomezená volání a data za 

ceny nižší, než jsou velkoobchodní nákupní, a přestože by mírné zdražení zřejmě akceptovali, 

tak společnost nebyla schopna se přiblížit jejich současné firemní nabídce. Věříme, že pokud se 

podaří dohodnout se společností Vodafone úpravu cen, bude naše nabídka atraktivní i v tomto 

segmentu. 

Datové balíčky 

Pokračovala jednání se společností Vodafone o úpravě cen mobilních dat a implementaci dalších 

datových balíčků. Během roku 2021 byly implementovány velké datové balíčky 30 a 50 GB, což 

výrazně oživilo naši nabídku. 

  

Informace o stavu podnikání 
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DSL SLUŽBY 

V této oblasti dále pokračovala spolupráce se společností CETIN. Další integrace všech 

zákaznických procesů a diagnostických nástrojů do platformy společnosti průběžně pokračuje 

v souvislosti s používáním obslužné platformy SDP Partner 4.0.  

 

IPTV 

V oblasti IPTV má společnost otestované řešení spolu s připravenou mobilní aplikací. Aktivní 

marketing a akviziční činnost v rámci konvergované nabídky bude spuštěna po zapojení 

odpovídající nabídky fixního připojení. 

 

PROGRAM SENIOR60+ 

Pokračovalo poskytování zvýhodněných mobilních služeb pro seniory. Potvrzuje se, že senioři 

změnu operátora dlouho zvažují, pokud se však k ní odhodlají, zůstávají stabilními zákazníky. 

Rozšíření portfolia datových služeb nepřineslo zatím žádnou odezvu. V průběhu roku 2021 

rozhodlo představenstvo společnosti o integraci programu Senior do standardní retailové nabídky 

Q-CZ a optimalizaci procesů a nákladů s tím spojených. Integrace bude dokončena v roce 2022.  
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PROVOZ V ROCE 2021 

Velkoobchodní i maloobchodní nabídka služeb byla v roce 2021 rozšiřována v oblasti mobilních 

telekomunikačních služeb jak o nové tarifové portfolio zaměřené na velkoobjemové balíčky, tak 

byla integrováno nové technologické portfolio umožňující poskytovat stacionární 5G internetové 

přípojky na frekvenci 3.7 GHz.  

Společnost Quadruple dále se svými partnery rozšiřuje funkcionality obslužné platformy sítě Q-

CZ tak, aby výsledný konvergentní produkt měl svůj virtuální obraz a umožňoval snadný 

management poskytovaných služeb. V souvislosti s rozsáhlými optimalizacemi na této platformě 

došlo také ke sloučení veškerých frontend aplikací projektu Q3. Rozšíření platformy umožňuje 

využití rozdílných billingových strategií/modelů (varianty Prepaid/postpaid/subscription) i různé 

platební kanály.  

V oblasti poskytování služeb fixního internetu byly nově připojováni Open Access provideři, kteří 

zvýšili celkovou penetraci pokrytí na území ČR a Quadruple. Současně došlo k aktualizaci pokrytí 

stávajících poskytovatelů a skokovému zvyšování rychlosti v koncovém bodě.  

V projektu Q3 docházelo v průběhu roku 2021 k problémům na straně Objednatele, které mělo 

dopad na nově instalované optické přípojky v koncovém bodě. Tento problém se však ve 

spolupráci s Quadruple podařilo odstranit. 

V roce 2021 došlo ke složitému technologickému propojení 5G providera, který poskytuje globální 

pokrytí ČR až do rychlostí 150 Mbps. Trend navyšování rychlostí a spotřebovaných dat nadále 

pokračuje. V roce 2021 překročil datový tok poskytovaných služeb 2Gbps. 

Společnost se stala členem RIPE/LIR a dostala přiděleny vlastní bloky IPv4 a IPv6 adres. Tyto 

adresy byly začleněny do technologického bloku Quadruple a jsou produkčně využívány. IPv6 

adresový blok je podrobován technologickým PoC na různých částech infrastruktury. 

Technologie v rámci DC CE-Colo se nadále rozšiřuje a doplňuje o SW celky, které mají za 

následek zvýšení zabezpečení či rozšíření dohledu jednotlivých prvků sítě. Technologický propoj 

do MOR2 v rámci DC je aktivně využíván a dosahuje 30% kapacity obsazenosti.  

Nadále dochází k technologickým jednání s peeringovými partnery, aby v případě nutnosti 

rozdělit datový traffic na národní / zahraniční byla definovány potřebné kroky, které je nutné 

provést. 

V rámci roku 2021 Quadruple věnovalo velké úsilí v optimalizaci interních procesů v oblasti 

vyúčtování, validace faktur a optimalizaci procesního flow v oblasti supportu. Byly definovány 

společné kondice poskytovaných RT služeb a procesní flow bylo sjednoceno.  

MMO nabídka byla aktualizována o nové pokrytí a tarify a současně došlo také k navýšení 

nabízených rychlostních profilů. 

 

Marketingové aktivity byly v roce 2021 zaměřeny na online kampaně a konané konference 

v rámci České republiky. 
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FINANČNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2021 

Tržby společnosti dosáhly v roce 2021 výše 17, 595 mil. Kč, což představuje pokles o 9 % oproti 

předchozímu roku. Tento pokles tržeb byl způsoben poklesem spotřeby mobilních služeb, který 

se ještě nepodařilo kompenzovat z růstu fixních a konvergovaných služeb. Současně rychlost 

poklesu akcelerovala oproti předchozímu roku, kdy pokles činil 3,3%. 

Provozní výsledek hospodaření dosáhl zisku ve výši 2,242 mil. Kč oproti zisku 2,457 mil. Kč 

v předchozím roce, což představuje pokles o 8,7 %. Ukazatel EBITDA pak dosáhl výše 2,539 

mil. Kč oproti 2,777 mil. Kč v předchozím roce, což představuje pokles o 8,6 %. 

Finanční náklady činily v roce 2021 celkem 10 tis. Kč, oproti 7 tis. Kč v roce předchozím. 

Společnost dosáhla v roce 2021 celkový zisk před zdaněním ve výši 2,232 mil. Kč oproti zisku 

2,450 mil. Kč v předchozím roce, což znamená pokles o 8,9 %. 

Celkový zisk po zdanění činil 1,802 mil. Kč. 

 

PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OBDOBÍ PO KONCI 

ROZVAHOVÉHO DNE 

Společnost očekává v roce 2022 stabilní finanční výsledky. Budou pokračovat rozvojové aktivity 

v nových službách, především v agregaci optických a metalických přípojek, konvergovaných 

službách a maloobchodních nabídkách. Rovněž bude pokračovat rozšiřování spolupráce se 

strategickými velkoobchodními partnery. 

Vzhledem k nárůstu provozu jsou plánovány investice do telekomunikační infrastruktury. 

Pozornost bude věnována další optimalizaci a zefektivnění provozu a procesů obsluhy partnerů 

a zákazníků, zejména dokončení integrace nabídky Senior do Q-CZ a s tím souvisejícímu snížení 

nákladů. 

V roce 2022 očekáváme pokračování poklesu tržeb a tomu odpovídající pokles provozního i 

celkového hospodářského výsledku. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

V roce 2021 nebyly uskutečněny žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. 

Nebyly učiněny žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. 

Nevznikla žádná organizační složka v zahraničí. 
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Společnost v souladu se svoji dlouhodobou outsourcingovou strategií nezaměstnávala na konci 

roku 2021 žádné zaměstnance, podobně jako v předchozím roce. 

Provoz společnosti je zajišťován prostřednictvím smluvních partnerů outsourcingem jednotlivých 

procesů.  

 

 

 

 

 

 

 

Společnost vykázala v roce 2021 celkový hospodářský zisk po zdanění ve výši 1.802.104,08 Kč.  

 

Představenstvo navrhuje, aby: 

▪ Hospodářský zisk roku 2021 ve výši 1.802.104,08 Kč byl použit k úhradě ztráty z minulých 

účetních období. 

 

 

Praha, dne 2. března 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Košut 

předseda představenstva 

 

  

Pracovně právní vztahy 

Návrh na rozdělení zisku 
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SPOLEČNOST JE OVLÁDÁNA TĚMITO OSOBAMI: 

• COMVERGA a.s., Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

 

Ovládaná osoba nemá žádné další vztahy k jiným osobám. 

COMVERGA je ovládající osobou dalších společnosti, kterou tvoří: 

• COMVERGA Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 28A, Warszawa, Polsko 

• COMVERGA GmbH, Potsdamer Platz 10,10785 Berlin, Německo 

 

Ostatní společnosti, v nichž má COMVERGA a.s. podíl: 

• COOP Mobil s.r.o., IČO: 02129485 

Během sledovaného účetního období nebylo učiněno žádné jednání na popud ovládající osoby 

na úseku majetkové činnosti. 

 

PŘEHLED AKTIVNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU 

OVLÁDAJÍCÍ K 31. 12. 2021: 

• „Smlouva o společném provozování MVNE řešení“ ze dne 17. 12. 2013  

• „Smlouva o poskytování služeb – vedení účetnictví“ ze dne 8. 2. 2016 

• „Smlouva o poskytování služeb Outsourcing BSS verze 2.0 a rozšíření poskytovaných 

služeb ve stávajícím MVNE řešení“ ze dne 2. 1. 2017 

• „Smlouva o akceptaci platebních karet v prostředí veřejné datové sítě internet“ ze dne 13. 

03. 2018 

• „Smlouva o zpracování osobních údajů“ ze dne 08. 11. 2018 

 

 

  

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 
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PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI 

Smlouvy byly realizovány za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku. Rovněž 

veškeré operace prováděné na základě již dříve uzavřených a platných smluv bylo plnění 

zaplaceno za cenu obvyklou. Ovládané osobě nevznikla finanční újma.  

Kromě uvedených skutečnosti nevyvíjela ovládaná osoba žádnou jinou činnost, která by měla 

podobu právních úkonů či opatření konaných na popud, či v zájmu ovládající osoby. 

 

V Praze, 2. března 2022 

 

 

 

 

Mgr. Martin Košut 

předseda představenstva 
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Účetní závěrka rok 2021 
 

 

 

 

 

OBSAH 

 

• Příloha k účetní závěrce 
• Rozvaha v plném rozsahu 
• Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 
• Cashflow 
• Přehled o změnách vlastního kapitálu 
• Datum sestavení účetní závěrky: 15. 2. 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 ………………………………….                                      ………………………………….      

                 Mgr. Martin Košut                                                               Ing. Petr Mikeš                                                                                                             
            předseda představenstva                                          člen představenstva 
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Příloha k účetní závěrce za rok 2021 
  

  

OBECNÉ ÚDAJE 

  

  

Popis účetní jednotky: Quadruple a.s. 

se sídlem: Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 

  

Právní forma: Akciová společnost 

IČO: 24813745 

  

  

Rozhodující předmět činnosti: 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
• výkon komunikačních činností na území ČR 
 

 

Datum vzniku: 22. února 2011 

  

Účetní období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

  

Rozvahový den: 31. 12. 2021 
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Orgány společnosti k 31.12 2021: 

PŘEDSTAVENSTVO  
Předseda představenstva Mgr. Martin Košut 
Člen představenstva RNDr. Přemysl Klíma, CSc. 
Člen představenstva Ing. Petr Mikeš 

    

DOZORČÍ RADA  
Předseda dozorčí rady KAŇKA A ŠAFKA, advokáti s.r.o. 
Člen dozorčí rady Ing. Jindřich Rajnoch 
Člen dozorčí rady Ing. Erwin Wacník 

  

V obchodním rejstříku byly provedeny v účetním období tyto změny a dodatky: 

Mgr. Martin Košut byl vymazán jako předseda představenstva dne 27.5.2021. 
RNDr. Přemysl Klíma, CSc byl vymazán jako člen představenstva dne 27.5.2021. 
Ing. Petr Mikeš byl vymazán jako člen představenstva dne 27.5.2021. 
Mgr. Martin Košut byl zapsán jako předseda představenstva jako 27.5.2021. 
RNDr. Přemysl Klíma, CSc byl zapsán jako člen představenstva 27.5.2021. 
Ing. Petr Mikeš byl zapsán jako člen představenstva dne 27.5.2021 
Společnost KAŇKA & ŠAFKA byla vymazána jako předseda dozorčí rady dne 27.5.2021 
Ing. Jindřich Rajnoch byl vymazán jako člen dozorčí rady dne 28.9.2021. 
Ing. Ervin Wacník byl vymazán jako člen dozorčí rady dne 27.5.2021. 
Společnost KAŇKA & ŠAFKA byla zapsána jako předseda dozorčí rady dne 27.5.2021 
Ing. Jindřich Rajnoch byl zapsán jako člen dozorčí rady dne 28.9.2021. 
Ing. Ervin Wacník byl zapsán jako člen dozorčí rady dne 27.5.2021. 
  

Základní kapitál: 5.730.000, - Kč 

  

Podílem 20 % a více se na základním kapitálu společnosti podílejí: 

COMVERGA a.s.  
IČO: 25909498 
 

Název a sídlo společnosti, ve které má účetní jednotka vyšší než 20% podíl na základním jmění nebo uplatňuje 
rozhodovací práva k 31. 12. 2021: 

Společnost nemá vyšší jak 20% podíl ani neuplatňuje rozhodovací práva v jiném podniku. 

  

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů: 

Společnost v daném účetním období neměla žádné zaměstnance. 
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Odměny statutárních a dozorčích orgánů: 

Společnosti vyplatila odměny předsedovi a členům představenstva. Celková výše odměn činila 318 tis. Kč. 

  

Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění v peněžní nebo naturální podobě akcionářům, společníkům 
řídícím, statutárním nebo dozorčím orgánům (podle jednotlivých kategorií v úhrnné výši). 

Společnost neposkytla.  

   

 

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPÚSOBECH OCEŇOVÁNÍ 

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 463/1991 Sb. o 
účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/200 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném 
znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat 
ve svých aktivitách. 

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč) – v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak. 

 

1. Způsob ocenění 

Majetek a závazky jsou oceňovány cenou pořízení. 

2.  Způsob ocenění majetku v reprodukčních pořizovacích cenách 

Společnost nemá.  

3. Zásoby 

Zásoby jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách, kterou zahrnuje skutečná cena pořízení a vedlejší 
pořizovací náklady. 
Účtování zásob je prováděno způsobem A evidence zásob. 
Výdej ze skladu je účtování metodou FIFO. 

 

4. Podstatné změny v účetním období: 

ve způsobu oceňování: nebyly žádné 
v postupech odpisování: nebyly žádné 
v postupech účtování: nebyly žádné 

  

5. Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů 

Doba odepisování hmotného majetku je stanovena shodně s odpisy daňovými – rovnoměrné nebo zrychlené 
odepisování. 
Doba odepisování nehmotného majetku je stanovena na dobu 36 měsíců od jeho pořízení. 
Účetní odepisování je měsíční. 
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6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: 

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost měsíční kurz vyhlášení ČNB vždy první pracovní 
den v měsíci. 
K rozvahovému dni jsou pohledávky a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítány na českou měnu kurzem 
ČNB platným k 31.12.2021, kurz CZK/EUR 24,86. 

 

7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky: 

Nenastaly. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 
 
Popis významných položek pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice účetní jednotky 
  
 
ROZVAHA 
AKTIVA 
B.I.  
Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
Druh nehmotného majetku Pořizovací 

cena 
Oprávky Zůstatková 

cena 
Software 6 700 6 700 0 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 
Celkem 6 700 6 700 0 

 
   
B. II.  
Dlouhodobý hmotný majetek 
 
Druh hmotného majetku Pořizovací 

cena 
Oprávky Zůstatková 

cena 
Budovy 0 0 0 
Hmotný movitý majetek 445 445 0 

- Stroje a zařízení 445 445 0 
- Dopravní prostředky 0 0 0 

Jiný hmotný movitý majetek 0 0 0 
Nedokončené investice 0 0 0 
Pozemky 0 0 0 
Celkem 445 445 0 
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1. Majetek pronajatý na základě smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (u plátce DPH bez 
daně) 

Společnost nevlastní. 
 

2.  Hlavní přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle tříd: 

 
 
Druh majetku Přírůstky 

nákup 
 

Likvidace 
Úbytky 
Prodej 

 
Ostatní 

Změna 
stavu 

Software 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Celkem 0 0 0 0 0 
      
Budovy 0 0 0 0 0 
Movitý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

- Stroje a zařízení 0 0 0 0 0 
- Dopravní prostředky 0 0 0 0 0 

Jiný hmotný movitý majetek 0 0 0 0 0 
Nedokončené investice 0 0 0 0 0 
Pozemky 0 0 0 0 0 
Celkem 0 0 0 0 0 
      

 
 

3. Souhrnná výše majetku v pořizovacích cenách (popřípadě odhad), který není uveden v rozvaze společnosti 
(drobný hmotný a nehmotný majetek vedený pouze v operativní evidenci): 

Společnost vede DHIM a DNIM účetně a nemá majetek sledovaný v operativní evidenci. 
 

4. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo u nemovitostí věcným břemenem: 

 Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem. 

  

5. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví: 

Společnost takový majetek nevlastní. 
 
B.III. 

Dlouhodobý finanční majetek 

Společnost nevlastní podíly v jiných společnostech. 
 

C.I. 

Zásoby 

Stav zásob společnosti v celkové výši 218 tis. Kč 

Většinu zásob tvoří  koncová zákaznická zařízení (CPE)  a SIM karty. 
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C.II.2 

Krátkodobé pohledávky 

Struktura krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů v celkové výši 1.724 tis. Kč 

 
Druh pohledávky Hodnota pohledávky Pohledávky po 

splatnosti 
Odběratelé 1 804 89 
Poskytnuté provozní zálohy 0 0 
Ostatní pohledávky 9 0 
Opravné položky -89 0 
Celkem 1 724 89 

 

 

Pohledávky po splatnosti delší 1 rok: 

Pohledávky po splatnosti delší 1 rok činí k 31.12.2021 89 tis. Kč. 

Účetní opravné položky k pohledávkám po splatnosti činí k 31.12.2021 89 tis. Kč.  
Jedná se o opravné položky k pohledávkám vůči společnosti MYPART INVESTMENT, SE. 
 

PASIVA 
A. 
Vlastní kapitál 
  

1. Změny vlastního kapitálu v účetním období podle jednotlivých položek: 

 

 
 Stav Přírůstky Úbytky 

 
Stav vlastního kapitálu k 1.1.2021 5 428 0 0 
Změny vlastního kapitálu celkem  0 0 

- Základní kapitál  0 0 
- Emisní ážio  0 0 
- Zákonný rezervní fond  0 0 
- Rozdělený zisk 2020  0 0 
- Výsledek hospodaření 2021  1 802 0 
- Oceňovací rozdíly  0 0 

Stav vlastního kapitálu k 31.12.2021 7 230   
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2. Rozdělení zisku 

Společnost použila vytvořený zisk z roku 2020 ve výši 2.378 tis. Kč k částečné úhradě ztrát z minulých let. 
 
 

3. Základní kapitál, počet a druh cenných papírů v nominální hodnotě: 

 

 
Rozpis Počet Druh Nominální 

hodnota 
Celkem Nesplaceno 

      
Akcie 191 Na jméno 30 0000 5 730 000 0 
      
Celkem 191   5 730 000 0 

 
  
 B.I. 
Rezervy 
Společnost v daném účetním období vytvořila rezervu na odměny členům představenstva ve výši 300 tis. Kč. 
  
  
C.II. 
Závazky 
Struktura krátkodobých závazků z obchodního styku 1.099 tis. Kč. 
 
Druh závazku Hodnota závazku Závazky po 

splatnosti 
Dodavatelé 911 0 
Dodavatelé – intercompany 181 0 
Ostatní závazky 7 0 
Celkem 1 099 0 

 

1. Závazky po splatnosti delší 1 rok. 

Společnost nemá závazky delší 1 rok. 
 

2. Ostatní závazky: 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění společnost nemá. 
Daňové závazky po splatnosti společnost nemá. 

 

3. Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky za jinou jednotku za 
poskytnutý bankovní úvěr, popřípadě další odhadnutá rizika, na která nebyla vytvořena v účetnictví 
rezerva): 

Tyto závazky společnost nemá. 
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VÝSLEDOVKA 
II.  
Podstatnou část tržeb tvoří prodej služeb 17.554 tis. Kč.  
 
A.3 
Specifikace nákladů za služby v celkové výši 14.754 tis. Kč 
 

 V tis. Kč 
Reprezentační náklady  
Nájemné 6 
Reklama a propagace 53 
Poradenské služby 150 
Služby přímo vztahující se k výkonům 14 458 
Výkony spojů 8 
Personální služby  
Ostatní služby 79 
Celkem                            14 754 

 

 

 

1. Náklady na odměny auditorským společnostem 

V roce 2021 společnost nevynaložila žádné náklady auditorským společnostem. 
 
 

2. Náklady na výzkum a vývoj 

V roce 2021 společnost nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj. 
 
 

3. Dopady na společnost v souvislosti s pandemií způsobené COVID-19 

 
V souvislosti s pandemií způsobené COVID-19 společnosti neznamenala žádné výrazné dopad na její 
chod. 
Vzdálená komunikace mezi Partnery byla především uskutečňována prostřednictvím aplikací Circuit Unify, 
Jitsi Meet, Telegram. 
 

4. Podrozvahová evidence 

Společnost na podrozvahových účtech vede zásoby společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 
v prostorách společnosti Quadruple a v prostorách Partnerů HSP.  
Jedná se o zařízení Zyxel VMG 8623-T50B. 
 

 
 



řád Minulé úč.

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001 17 210 -7 234 9 976 8 192

B. 003 7 145 -7 145 0 297

B. I. 004 6 700 -6 700 0 244

2 006 6 700 -6 700 0 244

2.1 007 6 700 -6 700 0 244

B. II. 014 445 -445 0 53

2 018 445 -445 0 53

B. III. 027 0 0 0 0

C. 037 8 847 -89 8 758 7 894

C. I. 038 218 0 218 145

3 041 218 0 218 145

3.2 043 218 0 218 145

C. II. 046 2 236 -89 2 147 2 367

C. II. 1 047 341 0 341 341

1.5 052 341 0 341 341

1.5.2 054 341 0 341 341

C. II. 2 057 1 895 -89 1 806 2 026

2.1 058 1 813 -89 1 724 1 940

2.4 061 82 0 82 86

2.4.3 064 82 0 82 85

2.4.4 065 0 0 0 1

C. III. 072 0 0 0 0

C. IV. 075 6 393 0 6 393 5 382

C. IV. 1 076 2 0 2 4

2 077 6 391 0 6 391 5 378

D. 078 1 218 0 1 218 1

D. 1 079 1 0 1 1

3 081 1 217 0 1 217 0

IČ

24813745

Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

Quadruple a.s. 

(v celých tisících Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 

Sb. ve znění pozdějších předpisů

13000

Obchodní firma nebo jiný 

název účetní jednotky

ke dni 31. prosince 2021

(BILANCE)

ROZVAHA

Vinohradská 2396/18

Praha

AKTIVA
Běžné účetní období

a c

Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)

b

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)

označ

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 až 20 +24)

Hmotné movité věci a jejich soubory

Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)

Software

Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 72 + 75)

Zásoby   (ř.39 + 40 + 41 + 44 + 45)

Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)

Výrobky a zboží (ř.42 + 43)

Zboží

Pohledávky  (ř. 47 + 57 + 68)

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé pohledávky  (ř. 58 až 61)

Dlouhodobé pohledávky  (ř. 48 až 52)

Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Příjmy příštích období

Peněžní prostředky  (ř. 76 +77)

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky na účtech

Časové rozlišení aktiv  (ř. 79 až 81)

Náklady příštích období 

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 73 +74)

Pohledávky z obchodních vztahů



PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní

období období

5 6

PASIVA CELKEM   (ř. 83 + 104 + 147) 082 9 976 8 192

A. Vlastní kapitál   (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103) 083 7 230 5 428

A. I. Základní kapitál (ř. 85 až 87) 084 5 730 5 730

1 Základní kapitál 085 5 730 5 730

A. II. Ážio a kapitálové fondy   (ř. 89 + 90) 088 3 286 3 286

A. II. 1 Ážio 089 3 286 3 286

A. III. Fondy ze zisku  (ř. 97 + 98) 096 0 0

A. IV. Výsledek hospodáření minulých let  (+/-) (ř. 100 + 101) 099 -3 588 -5 966

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 100 -3 588 -5 966

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 

/ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/

Cizí zdroje  (ř. 105 + 110) 104 1 820 1 650

B. Rezervy   (ř. 106 až 109) 105 300 335

4 Ostatní rezervy 109 300 335

C. Závazky  (ř. 111 + 126 + 144) 110 1 520 1 315

C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 112 + 115 až 122) 111 0 0

C. II. Krátkodobé závazky  (ř. 127 + 130 až 136) 126 1 520 1 315

3 Krátkodobé přijaté zálohy 131 6 5

4 Závazky z obchodních vztahů 132 1 095 1 209

8 Závazky - ostatní (ř. 137 až 143) 136 419 101

8.5 Stát - daňové závazky a dotace 141 402 72

8.6 Dohadné účty pasivní 142 17 29

D. Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149) 147 926 1 114

D. 1 Výdaje příštích období 148 926 1 114

cba

označ

1 802 2 378

B. + C.

102



Číslo

řádku běžném minulém

c 1 2

01 17 554 19 220

02 41 94

A. 03 14 785 16 232

04 23 49

2. 05 8 5

3. 06 14 754 16 179

D. 09 318 260

1. 10 238 195

2. 11 80 66

2. 1 12 80 66

E. 14 297 183

1. 15 297 319

1. 1 16 297 319

3. 19 0 -136

20 128 145

3 23 128 145

F. 24 81 326

3. 27 0 1

4. 28 -35 72

5. 29 116 253

30

K. 47 10 7

49 2 232 2 450

L. 50 430 72

1. 51 430 72

53 1 802 2 378

55 1 802 2 378

56 17 723 19 459

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 

účetní jednotky

ke dni 31. prosince 2021

Obchodní firma nebo jiný název účetní 

jednotkyZpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

(v celých tisících Kč)

13000

Skutečnost v účetním období

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

Tržby za prodej zboží 

Služby

I.

Označení

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Vinohradská 2396/18

Praha

IČ

24813745

Quadruple a.s. 

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

TEXT

b  a

II.

Spotřeba materiálu a energie

1.

2 457

Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)

III.

(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)

2 242*

Náklady vynaložené na prodané zboží

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady                         

(ř. 12 + 13)

Mzdové náklady

Osobní náklady (ř. 10 + 11)

Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17 )

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Úpravy hodnot pohledávek

Jiné provozní výnosy

Daně a poplatky

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

Jiné provozní náklady

Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23) 

-7

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48)

48

Ostatní finanční náklady

Daň z příjmů  (ř. 51 + 52)

-10
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

**

***

Výsledek hospodaření po zdanění  ( +/- ) (ř. 49 - 50)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 53 - 54)

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII

**

*

Daň z příjmů splatná

*

Finanční výsledek hospodaření ( +/- )



běžném minulém

P. 5 382 2 819

Z. 2 232 2 450

A. 1 262 391

A. 1 1 297 319

A. 1 2 -35 72

A. * 2 494 2 841

A. 2 -1 052 -207

A. 2 1 -997 103

A. 2 2 18 -347

A. 2 3 -73 37

A. ** 1 441 2 634

A. 4 0 0

A. 5 -430 -72

A. *** 1 011 2 563

B. *** 0 0

C. 2 0 0

C. *** 0 0

F. 1 011 2 563

R. 6 393 5 382

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

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

Přijaté úroky

Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

Změna stavu zásob

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

Peněžní toky z investiční činnosti

Peněžní toky z finančních činností

Změna stavu opravných položek, rezerv 

Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním

Úpravy o nepeněžní operace

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Označení TEXT

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Skutečnost v účetním období

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 

500/2002 Sb.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

(výkaz cash-flow)

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 

účetní jednotky

Obchodní firma nebo jiný název účetní 

jednotky

Quadruple a.s. 

Vinohradská 2396/18

ke dni 31. prosince 2021
(v celých tisících Kč)

13000

Praha



Počáteční 

zůstatek
Zvýšení Snížení

Konečný 

zůstatek

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 5 730 0 0 5 730

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

C. Součet A +/- B 5 730 XX XX XX

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

* Součet A +/- B +/- D XX XX XX 5 730

E. 3 286 0 0 3 286

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/ztráta minulých účetních období -3 588 0 0 -3 588

K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX 1 802 XX 1 802

* 5 428 1 802 0 7 230

PŘEHLED O ZMĚNÁCH 

VLASTNÍHO KAPITÁLU
Zpracováno v souladu s 

vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název 

účetní jednotky

ke dni 31. prosince 2021
Quadruple a.s. 

(v celých tisících Kč)
Sídlo, bydliště nebo místo 

podnikání účetní jednotky

Vinohradská 2396/18

Praha

13000

Celkem

Ažio


