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1. Základní údaje o společnosti

Obchodní firma:

Sídlo:

PRAGOGASTRO s.r.o.

Praha 1, Na poříčí 1042/16

IČ:
DIČ:
Právní forma:

26201755
CZ26201755
Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku společnosti: 26. 9. 2000
Zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79265

2. Předmět podnikání a činnosti

Hlavním předmětem podnikání je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Pekařství, cukrářství

Předmětem činnosti je pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb
zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor(§ 4 ŽZ).

3. Údaje o základním kapitálu

Základní kapitál: 2.000.000,00 Kč

Společník:
Jan Mužátko, datum narození 13. května 1970, U bažantnice 550/45, Velká Chuchle, 159 00
Praha 5 - obchodní podíl ve výši I 00%

4. Údaje o činnosti společnosti
Společnost se zaměřuje na dodávky technologií a interiérů pro gastronomické provozy. Při této

činnosti společnost využívala zkušeností, získaných ze spolupráce se společností COLOSEUM
RESTAURANTS, s.r.o., která ovládá společnosti, provozující, nebo sama provozuje, síť restaurací
Pizza Coloseum. Kromě vybavení nových provozů tzv. na klíč pro tyto společnosti, zajišťuje
PRAGOGASTRO i rekonstrukce a opravy stávajících provozů, servis a dodávku gastro-zařízení,

V roce 2004 se provoz společnosti PRAGOGASTRO přestěhoval do nově vybudovaného
centrálního skladu potravin a nápojů v Čimicích a společnost začala rozvíjet činnost i v oblasti
dodávky potravin, nápojů, drogistického zboží a dalších položek pro restaurace. Součástí
centrálního skladu společnosti je provoz pro zpracování masa a ryb. Společnost úzce~
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s dodavateli surovin, především předními italskými dodavateli, s cílem zajistit dodávky čerstvých
surovin, originálních výrobků a vín.

5. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech

Jednatel:
Jan Mužátko, datum narození 13. května 1970, U bažantnice 550/45, Velká Chuchle, 159 00
Praha 5

Dozorčí rada společnosti nebyla zřízena.

6. Následné události

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události.

7. Výzkum a vývoj

V roce 2019 společnost PRAGOGASTRO s.r.o. neprováděla žádné aktivity v oblasti výzkumu a
vývoje.

8. Životní prostředí

Z hlediska aktivit v oblasti životního prostředí společnost v rámci své podnikatelské činnosti
dodržuje právní předpisy v oblasti nakládání s odpady. Společnosti nebyla dosud uložená žádná
pokuta za nedodržení zákonných povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

9. Pobočky v zahraničí

Společnost působí pouze na českém trhu a nevlastní žádné organizační složky v zahraničí.

10. Investiční instrumenty

Společnost nevyužívá ke své činnosti investiční nástroje.

11. Činnost společnosti v roce 2019 a předpoklad pro další období
Cílem společnosti PRAGOGASTRO je komplexnost dodávek jednotlivým zákazníkům, od

rekonstrukcí a oprav provozoven, až po vybavení gastro-zařízením a následně dodávky potravin,
nápojů a veškerých položek pro provoz restaurací pro skupinu pod společností COLOSEUM
RESTAURANTS s.r.o., ale i mimo skupinu.

Během roku 2019 se uskutečni plánovaný přesun střediska centrální výroby ze sesterské
společnosti COLOSEUM RESTAURANTS pod PRAGOGASTRO. Centrální výroba zajišťuje
výrobu polotovarů a hotových výrobků pro celou síť restaurací pod značkou Pizza Coloseum a ro
středisko, poskytující cateringové služby. 3ud;1~'3, o 
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12. Údaje o majetku a finanční situaci
V roce 2019 společnost zaznamenala nárůst celkových tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb

z 120.699 tis. Kč v roce 2018 na 151.771 tis. Kč v roce 2019. Na růstu tržeb se podílely dodávky
vybavení restaurací gastro-technologií a inventářem. V roce 2019 společnost dokončila
rekonstrukci a vybavení kuchyňskou a restaurační technologií objektu Občanská plovárna, kde
společnost skupiny COLOSEUM provozuje restauraci s venkovní terasou a velké konferenční
prostory. Nárůst tržeb byl způsoben i přesunem centrální výroby polotovarů a hotových jídel pod
společnost PRAGOGASTRO.

Společnost má stabilní hospodářský výsledek, za rok 2018 byl hospodářský výsledek před
zdaněním ve výši 4.061 tis. Kč, za rok 2019 byl hospodářský výsledek před zdaněním 4.425 tis.
Kč.

Účetní jednotka nemá účast v jiných společnostech.

13.Přílohy

Přílohou výroční zprávy je:
• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztráty
• Příloha v účetní závěrce
• Zpráva o vztazích
• Zpráva nezávislého auditora



ROZVAHA

otisk podaclho razítka
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v tisících Kč

Obchodní firma nebo Jiný název účetní Jednotky

PRAGOGASTRO
s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikáni, liší-íi se od bydliště

. -~~ J><>říč_í_ ~-~~2/_1_~ .
Praha 1

················································
110 00

, ---- --·- - -- -- -- ~ ·- - ·--- -- -
Označ, číslo Běiné útetnl období Milulé obdobl

AKTIVA
I

řádku
Brutto Korekce Netto Netto- -- --

AKTIVA CELKEM A.+B.+C.+D. 001 +75 702 -1 751 +73 951 +68 335
A Pohledávky za upsaný základní kapitál úetv 353 002

B. Stálá akuva B.1.+ ...+B.111. 003 +2 433 -1 299 +1 134 +1 313
B.I. Dlottiodobý nehmotný majetek B.1.1.+...+B.l.x. 004

B.1.1. Nehmotné výsledky vývoje účty 012, (.)072, (,)091AÚ 005

B.1.2. Ocerilelná práva B.1.2.1. +B.1.2.2. 006

B.1.2.1. Sof1ware účty 013 (,)073 (·)091AÚ 007

B.1.2.2. Ostatní ocenltelná práva ůčtv 014 l•\074, l-\091AÚ 008

B.1.3. Goodwill ůčlv 015 í-\075, í,\091AÚ 009

B.1.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účlv 019, í-\079, l-\091AÚ 010

B.1.5. Poskytnuté zAlohy na dlouhodobý nehmotný majetek 011a nedokončený dloltlodobý netmotnv maietek 8.1.5.1. +B.1.5.2.

B.1.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účtv 051 I,\095AÚ 012

B.1.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ůčlv041, (,\093 013

8.11. Dloltlodobý hmotný majetek 8.11.1+...+8.ll,x 014 +2 433 -1 299 +1134 +1 313
B.11.1. Pozemky a stavby B.11.11.+B.ll.1.2. 015

B.11.1.1. Pozemky účtv 031, 1-)092AÚ 016

B.11.1.2. Stavby ůčtv 021, 1-1081 (·)092AÚ 017

B.11.2. Hmotné movílé věcí a jejich soubory ůčtv 022. (-)082, (·)092AÚ 018 +2 433 -1 299 +1134 +1 313
B.11.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku úetv 097, (-)098 019

B.11.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek B.11.4.1.+ ..+B.11.1.3. 020

B.11.4.1. Pěstitelské cetky trvalých porostů účly 025, 1,1085, (-)092AÚ 021

B.11.4.2. Dospělá zvířata a Jejich skupiny ůčlv 026, 1-1086 /,\092AÚ 022

B.11.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek ůčtv 029. 032 í-1089 í,\092AÚ 023

B.11.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 024a nedokončený dlouhodobý hmotnv majetek 8.11.5.1.+B.ll.5.2.

B.11.5.1. Poskytnuté zAlohy na dlouhodobý hmotný majetek úcty 052, (·)095AÚ 025

B.11.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účtv042 (•)094 026 /~ ud;~
B.111. Dlouhodobý finanční majetek 027 /.. ~ •.. "I",.;'\B.111.1+ ... +B.111.x _o 2
B.111.1. Podíly. olAádaná nebo o\lládajícl osoba ůčtv 043, 061 (,\09BAÚ 028 I~ I..i ,,. JI C:'
B.111.2. Zápůjčky a úvěry. o\lládaná nebo olAádající osoba 029 ::.:: ~ .,.. ,,-

ůčtv 066, (·)096AÚ J,

B.111.3. Podíly. podstatný IAiv 030 "'-;;:, 'TI>účty 043, 062. (•)096AÚ ~ ~
B.111.4. Zápůjčky a úvěry • podstatný IAiv účlv 067 (,1096AÚ 031 \'"C' --1eč.::ií §J ~ AV J'

B.111.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly účlv 043, 063, 065 1-)098AÚ 032 ~ 54 o'-o/"""'·B.111.6. Zápůjčky a úvěry. ostatní 033 --... I ?•••v·---
účty 068, (-)098AÚ

B.111.7. Ostatní dlouhodobý finančnl majetek 8.111.7.1.+B.lll.7.2. 034

B.111.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek ůétv 043, 069 (·)096AÚ 035

B.111.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek ůčtv 053 <-l095AÚ 036

C. Oběžná aktiva C.l.+C.ll.+C.111.+C.IV. 037 +73 016 -452 +72 564 +66 754
C.I. Zásoby C.1.1+... +C.l.x 038 +9 054 +9 054 +10 429
C.1.1. Materiál úetv111 112.119 (-\191 039

C.1.2. Nedokončená výroba a polotovary ůčtv 121, 122, (·\192 (•)193 040 +510 +510 +497
C.1.3. Výrobky a zboží C.l.3.1.+C.1.3.2. 041 +8 544 +8 544 +9 932



r -- ------ ~- - - --- - --- -- --
-1 ~í:

- - -~ - - - - -- -- -- --- ----~-- -
Označ. AKTIVA

Běžné úéetnl období Minulé období l
tádku Brutto Korekce Netlo- - Netto- - - - - --- -- - - ·- ~- - - - - - -- --

C.1.3.1. Výrobky
ůčtv 123, 1-l194 042

C.1.3.2. Zbož.i
ůčtv 131 132. 139 1-l196 043 +8 544 +8 544 +9 932

C.1.4. Mladá a ostatní zvírala a jejich skupiny
účlv 124. 1-l195 044

C.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby úélv 151, 152, 153, l-l197, 1-1198, 1-\199 045

C.11. Pohledávky C.11.1 +C.11.2. +C.11.3. 046 +61 746 -452 +61 294 +55 641
C.11.1. Dlouhodobé pohledávky C.11.1.1 + ...+C.11.1.x. 047

C.11.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů
ůttv 31 lAÚ, 313AÚ, 315AÚ l·l391AŮ 048

C.11.1.2. Pohledávky • olAádaná nebo olAádajlci osoba
ůčlY 351AÚ. ť·\391AÚ 049

C.11.1.3. Pohledávky· podstatný wv ůčtv 352AÚ. 1·1391AÚ 050

C.11.1.4. Odložená daňová pohledávka
účlv 481 051

C.11.1.5. Pohledávky • ostatní C.11.1.5.1.+ ... -tC.ll.1.5.4. 052

C.11.1.5.1 Pohledávky za společníky ůčtv 354AÚ. 355AÚ, 358AÚ, (·)391AÚ 053

C.11.1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy ůčtv 314AÚ l-l391AÚ 054

C.11.1.5.3 Dohadné účty aktivní ůčtv 388 055

C.11.1.5.4 Jiné pohledávky ůčtv 335 371, 373 374,375.376 378, ť·l391AÚ 056

C.11.2. Krátkodobé pohledávky C.11.2.1. + ... +C.11.2.x. 057 +61 746 -452 +61 294 +55 641
C.11.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů ůttv 31 lAÚ, 313AÚ, 315AÚ, l-l391AÚ 058 +20 022 -452 +19 570 +18 111
C.11.2.2. Pohledávky. olAádaná nebo olAádajlcl osoba ůčlv 351AŮ, 1·1391AÚ 059 +41 093 +41 093 +36 203
C.11.2.3. Pohledávky· podstatný IAív ůčtv 352AÚ l•l391AÚ 060

C.11.2.4. Pohledávky • ostatnl C.ll.2.4.1.+ ...+C.11.2.4.6. 061 +631 +631 +1 327
C.11.2.4.1 Pohledávky za společníky

ůčtv 354AÚ, 355AÚ 358AÚ. 1->391AÚ 062

C.11.2.4.2 Sociálnl zabezpečeni a zdravotní pojištění
ŮČIV 336, /-l391AÚ 063

C.11.2.4.3 Stát • daňové pohledávky ůčtv 341 342,343 345, l-1391AÚ 064 +213 +213 +102
C.11.2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy ůl;tv 314AÚ, 1-1391AÚ 065 +418 +418 +927
C.11.2.4.5 Dohadné účty aktivní ůčlY 388 066

C.11.2.4.6 Jiné pohledávky ůčtv 335,371,373 374,375.376 378, ť-\391AÚ 067 +O +O +298
C.11.3. časové rozlišení aktiv C.11.3.1+...+C.ll.3.x. 068

C.11.3.1. Náklady plíštich období ůčtv 381 069

C.11.3.2. Komplexní náklady pNštích období ůčtv 382 070

C.11.3.3. Příjmy přištlch obdob! ůčtv 385 071

C.111. Krátkodobý finanční majetek C.111.1+ ... +C.lll.x. 072

C.111.1. Podíly- ovládaná nebo ovládající osoba ůčtv 254. 259. l·l291AŮ 073

C.111.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek ůčtv 251,253 256,257,259. ť-l291AÚ 074

C.JV. Peněžní prostledky C.IV.1+... +C.IV.x. 075 +2 216 +2 216 +684
C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně úttv 211,213,261 076 +2 215 +2 215 +671
C.IV.2. Peněž.ní prostředky na účtech

ůttv 221 261 077 +1 +1 +13
o. časové rozlišeni aktiv 0.1+ ...+0.>t. 078 +253 +253 +268
0.1. Náklady plištích období účtv 381 079 +253 +253 +268
0.2. Komplexnl náklady pllštich obdob I

ůčtv 382 080

10.3. Příjmy pi'ištich období ůčtv 385 081



í - - ----- - ------ - - ---- - - -- - -- - - - ---- - - -,
Označ. PASIVA číslo Běžné účetní období Minulé období I

I fádku Netto Netto
I,- - --- -- ·- - ·-PASIVA CELKEM

A.+B.+C,+O. 001 +73 951 +68 335
A Vlaslní kapitál 002 +19 416 +17 231A.l.+A,ll,+A.111.+A.IV,+A.V.+A.VI.
Al. Základní kapitál 003 +2 000 +2 000A.1.1,+ .. ,+A.l.x.
Al.1. Základní kapitál ůelv 411 nebo 491 004 +2 000 +2 000
Al.2. Vlastni podíly(-) ůě1Y(.)252 005

Al.3. Změny základního kapllálu ůčlv {+/.)419 006

Ali. Ažio a kapitálové fondy A.11.1.+ ...+A.ll.x. 007 +7 485 +7 485
Ali.I. Ažio ůč1V412 008

All.2. Kapílálové fondy A.11.2.1.+ ...+A.ll.2.5, 009 +7 485 +7 485
All.2.1. Osta tni kapitálOvé fondy účtv413 010 +7 485 +7 485
All.2.2. Oceňovací rozdíly z pfeceněni majetku a závazků(+/.) úelv C+/·)414 011

All.2.3. Oceňovací rozdíly z p/ecenění p/i pleménách obchodnlch korporací (+/·) účty (+/-)418 012

All.2.4. Rozdíly z p/eměn obchodních korporací t-r-)
ŮČIV 417 013

All.2.5. Rozdíly z oceněni při p/eměnách obchodních korporacl t-r-) ůětv416 014

AIII. Fondy ze zisku A,lll.1.+ ... +A.111.x. 015

Alll.1. Ostatní rezervní ·fond úelv 421 422 016

Alll.2. Statutární a ostatní fondy úelv 423 427 017

AIV. Výsledek hospoda/enl minulých let(+/-) A.IV.1.+... +A.IV.x. 018 +6 491 +4 583
AIV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/.)

účív 428. 429 019 +7 746 +6 768
AIV2 Jiný výsledek bospodaření minulých let(+/·) účtv 426 020 -1 255 -2 185
AV. Výsledek hospodařeni běžného účetního období(+/-) Aktiva· A.1.-A.II.-A,111.-A.IV -B.-C.-D.•A.VI 021 +3 440 +3 163
AVI. Rozhodnuto o zálOhové výplalě podílu na zisku(·) ůětv 432 022

B.+C. Cizí zdroje 8,+C. 023 +52 758 +48 856
B. Rezervy 8.1.+ ...+B.x. 024

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky útlv 452 025

B.2. Rezerva na daň z příjmů účtv 453 026

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů ůčtv 451 027

B.4. Ostatni rezervy UČIV 459 028

C. Závazky C.I. +C.11. +C.111. 029 +52 758 +48 856
C.I. Dlouhodobé závazky C.1.1.+ ... +C.l.x. 030 +118 +88
C.1.1. Vydané dluhopisy C.1.1.1,+C.l.1.2. 031

C.1.1.1. ~ěnitelné dklhoplsy ÚčlV 473 032

C.1.1.2. Ostatní dluhopisy účty 473 033

C.1.2. Závazky k úvěrovým institucím účtv 461 034

C.1.3. Dlouhodobé pnjaté zálohy účtv 475 035

C.1.4. Závazky z obchodních vztahů ůětv 479 036

C.1.5. Dlouhodobé směnky k úhradě ůčtv 478 037

C.1.6. Závazky- ovládaná nebo ovtádajicí osoba účtv471 038

C.1.7. Závazky • podstatný vtív účtv 472 039

C.1.8. Odložený daňový závazek ůětv481 040 +118 +88
C.1.9. Závazky· ostalnl C.1.9.1.+ ... +C.l.9.3. 041

C.1.9.1. Závazky ke společníkům úelv 364,365,366 367,368 042

C.1.9.2. Dohadné účty paslvnl úelv 389 043

C.1.9.3. Jiné závazky úelv 372, 373 377, 379, 474 479 044

C.11. Krátkodobé závazky C.11.1.+ ...+C.ll.x. 045 +52 640 +48 768



r-· - i
Označ. PASIVA číslo Běžné účetní období Minulé období

ládku Netto Netto.-- - - -- --- -- -- --- --- --· -------- --- -- -
C.11.1. Vydané dluhopisy C.ll.1.1.+C.11.1.2. 046

C.11.1.1. Vyměnitelně dluhopisy ůčtv 241 047

C.11.1.2. Ostatnl dluhopisy últv 241 048

C.11.2. Závazky k úvěrovým lnstituclm účtv221. 231,232 049 +12 422 +12 265
C.11.3. Krátkodobé plijaté zálohy últv 324 050 +1 240 +6 610
C.11.4. Závazky z obchodních vztahů ůtfv 321,325 051 +34 407 +27 159
C.11.5. Krátkodobé směnky k úhradě ůttv 322 052

C.11.6. Závazky • ovládaná nebo ovládající osoba úetv 361 053

C.11.7. Závazky • podstatný vliv ůttv 362 054

C.11.8. Závazky ostatní C.118.1.+ .. +C.11.8.7. 055 +4 571 +2 734
C.11.8.1. Závazky ke společníkům ůčtv 364, 365 366, 367 368 056

C.11.8.2. Krátkodobé finančnl výpomoci úétv 249 057

C.11.8.3. Závazky k zaměstnancům ůčtv 331 333 058 +467 +317
C.11.8.4. Závazky ze sociálnlho zabezpečeni a zdravotního pojištěni úttv 336 059 +661 +153
C.11.8.5. Stát - daňové závazky a dotace ...,,,, 341 342,343 345,346 347 060 +3 422 +2 207
C.11.8.6. Dohadné účty pasivní úetv 389 061 +O +39
C.11.8.7. Jiné závazky ůčtv 372, 373 377. 379 062 +21 +18
C.111. Casové rozlišeni pasiv C.111.1.+ ... +C.lll.x. 063

C.111.1. Výdaje přištlch obdobl úétv 383 064

C.111.2. Výr,osy přištich období úetv 384 065

D. Casové rozlišeni pasiv 0.1.+ ...+D.x. 066 +1 777 +2 248
D.1. Výdaje prlštlch obdob I úélv 383 067 +1 777 +2 248
D.2. Výnosy plíštich obdobl ůttv 384 068

Sestaveno dne: 05.6.2020
--- -----------~

Podpisový záznam fyzické osoby. která je účetní jedr,otkou nebo statutárního orgánu ůčetnl jednotky, poznámka

Právnl forma společnost s ručením omezeným
účetní jednotky:
Předmět podnikáni:
Velkoobchod s nábytkem, kobercí a svítidly

Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Pozn.:

MUZATKO JAN
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

otisk podacího razítka

k .. ~..1.. ', .1. ~- .'. -~. ~ .1. ~- .... 
I Od: 1.1.2019 Do: 31.12.2019

v tislcích Kč

Obchodní firma nebo jiný název účetnl Jednotky

PRAGOGASTRO
s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní Jednotky
a mlsto podnikáni, lišl-U se od bydliště

Praha 1
············ ···································
110 00

í"" 1

Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo Skutečnost v účetnlm obdob!
ládku sledovaném minulém--I. Tržby z prodeje výrobků a služeb úttv601, 602 001 +30 063 +9 324

li. Tržby za prodej zboží ůětv 604 002 +121 708 +111 375
A Výkonová spoti'eba A.1.+...+A.x. 003 +131 178 +97 628
A.1. Náklady "Y"aložené na prodané zbožl úé1v 504 004 +96 268 +87 113
A2. Spotřeba materiálu a energie účtv 501, 502, 503 005 +10 536 +6 865
A.3. Služby účtv511, 512. 513,518 006 +24 374 +3 650
B. Změna stavu zásob l.4astnl činnosU (+/-) účtv 581, 582, 583, 584 007 -13 +2 031
C. Aktivace(·) účty 585,586,587,588 008

o. Osobní náklady 0.1,+ ... +0.x.
009 +7 654 +5 074

0.1. Mzdové náklady úety 521, 522, 523 010 +5 781 +3 855
0.2. Náklady na sociální zabezpečeni. zdravotní pojištěni a ostatnl náklady D.2.1.+0,2.2. 011 +1 873 +1 219
0.2.1. Náklady na sociální zabezpečeni a zdra110tní pojištěni účtv 524, 525, 526 012 +1 845 +1 209
0.2.2. Ostatnl náklady účtv 527, 528 013 +28 +10
E. Úprava hodnot v provozní oblasti E.1.+...+E.x. 014 +578 +289
E.1. úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1,+E.1.2. 015 +178 +236
E.1.1 Úpravy hodnot dloi.tlodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé úé1v 551, 557 016 +178 +236
E.1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné účty 559 017

E.2. Úpravy hodnot zásob '"""559
018

E.3. úpravy hodnot pohledávek účtv 558, 559 019 +400 +53
Ill. Ostatní pro110znl výnosy 111.1.+ .. ,+lll.x. 020 +503 +17
111.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku ůčtv 641 021 +O +44
111.2. Trtby z prodaného materiálu ůčtv 642 022

111.3. Jiné provozní llýnosy '""' 844,846,847,848.697 023 +503 -27
F. Ostatnl pro110znl náklady F,1,+ ...+F.x. 024 +9 856 +11 949
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku ~541 025 +O +552
F.2. Prodaný materiál úétv :.42 026

F.3. Daně a poplatky účtv 531,532,538 027 +699 +606
F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexnl náklady plíštlch období účty 552, 554, 555 028

F.5. Jiné provoznl náklady účty 543,544, :.45, 548,547,548,549,597 029 +9 157 +10 791
• Provozni výsledek hospodafeni (+/-) t.+l.x.+ll.+ll.x.+111.·A.·B.·C.-D.-E.•F. 030 +3 021 +3 745

rv. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku • podíly IV.1.+ ...+IV.x 031

rv.r. Výnosy z podilú - ovládaná nebo ovládající osoba účty 661,665 032

IV.2. Ostatnl výnosy z podllů 033úélv 661, 665 ~-,111:~ 
G. Náklady vynaložené na prodané podíly úilv 561 034 V(~- =»:n· ?

v. Výnosy z ostatního dlouhodobého f11ančnlho majetku V.1.+... +V.x. 035 I ff I~ e:,
V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládajici osoba 036 . ~ r

ůčtv 681,665
""V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

ÚČIV 661, 665 037 :i -rn -~\" . ťl\. ;Ito, ev. č. spot~,"~,_ 54
'I: , 
~
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VÝKAZZISKUAZTRÁTY J číslo
I

Skutečnost v účetním období I
řádku sledovaném minulém IL -- --- ~~- ---· --- -- - -·=-- --

H. Náklady solNisejlci s ostatnlm dlouhodobým filanailm majetkem
ui'.tv 561,566 038

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 039 +2 020 +1 086Vl.1.+,..+Vl.>t

Vl.1. Výnosové úroky a podobné i.ýnosy • o\lládaná nebo ovládej lcl osoba 040 +2 020 +1 086litlv662,665

Vl.2. Ostatní i.ýnosové úroky a podobné i.ýnosy 041účty 662, 665

I. Úprall)I hodnot a rezeí\/Y ve finanční oblasti ůčlv 574,579 042

J. Nákladové úroky a podobné náklady
J.1,+ ... +J,x.

043 +553 +506
J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - o\lládaná nebo o\lládaJlcí osoba účty 562 044 +5 +2
J.2. Ostalnl nákladové úroky a podobné náklady účty 562 045 +548 +504
VII. Ostalni finanční výnosy účty 661,663,664,666,667,668,669,698 046 +257 +191
K. Ostatní fr,anční náklady účtv 561,563,564,565,566,567, S6S, 569,598 047 +320 +455
. Finanční i.ýsledek hospodafeni (+/-) 048 +1 404 +316IV. +V. +VI. +VII.-G.-H.-1..J.·K... Výsledek hospodafenl před zdaněním(+/-) 049 +4 425 +4 061
L. Daň z pfijmú L.1.+ ... +Lx, 050 +985 +898
L.1. Daň z ptlJmú splalná účty 591, 593, 595, 599 051 +955 +873
L.2. Daň z p1ijmů odložená(+/-) ůčtv 592 052 +30 +25
.. Výsledek hospoda1ení po zdaněni (+/-} 053 +3 440 +3 163··-L.

M. P1ewd podllu na i.ýsledku nospodaření společníkům (+/-} ůčlY 596 054

- Výsledek hospodaleni za účelní období(+/-} 055 +3 440 +3 163••-M.

Cistý obral za účetní období= I. + li. + Ill. • IV. + V. + VI. + VII. I. +li. +lil. +IV •V.+Vl.+VII. 056 +154 551 +121 993

Sestaveno dne: 05.6.2020 Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní Jednotkou nebo statutámlho orgánu účetní jednolky, poznámka

I Právní forma společnost s ručením omezeným
účetni jednotky:
Pfedměl podrikání:

1 Velkoobchod s nábylkem, koberci a svítidly

I Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Pozn.:
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P R A G O G A S T R O s. r. o.

Příloha v účetní závěrce

k 31. prosinci 2019

Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky
5.6.2020 Mužátko Jan, jednatel
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1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma: PRAGOGASTRO s.r.o.

Sídlo:

IČ:
DIČ:
Právní forma:

Praha 1, Na Poříčí 1042/16

26201755
CZ26201755
Společnost s ručením omezeným

Rozvahový den:

Okamžik sestavení účetní závěrky:

Datum vzniku společnosti:
Zapsána Městským soudem v Praze:

31.12.2019

5.6.2020

26.9.2000
Oddíl C, vložka 79265

1.1. Osoby, které se podílejí na základním kapitálu (společníci):

Jan Mužátko, datum narození 13. května 1970 - obchodní podíl ve výši 100%

1.2. Statutární orgán: Jan Mužátko, jednatel společnosti

- jednatel je oprávněn jednat za společnost v celém rozsahu a samostatně

Základní kapitál: 2.000.000,00 Kč

2. Předmět podnikání a činnosti účetní jednotky

Hlavním předmětem podnikání společnosti je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Pekařství, cukrářství

Předmětem činnosti společnosti je:
Pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný
provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor (§ 4 ŽZ).
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3. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Účetní jednotka nemá účast v jiných společnostech.

4. Účetní postupy a zásady používané společností

a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Společnost eviduje dlouhodobý hmotný majetek. Za dlouhodobý hmotný majetek
jsou považovány samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným
technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok, u kterých
ocenění převyšuje částku 40 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován
v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl pořízen a náklady s jeho
pořízením související.
Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován nehmotný majetek v ocenění vyšším
než 60 tis. Kč. Společnost neeviduje žádný nehmotný dlouhodobý majetek.

Metody a doby odepisování podle skupin majetku

Účetní odpisy jsou rozdílné od daňových odpisů. Účetní odpisy jsou rovnoměrné,
stanovené na dobu životnosti majetku. V roce 2019 byly odpisy uplatněny v plné výši,
daňové odepisování nebylo přerušeno.

b) Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč

Dle charakteru drobného majetku a jeho hodnoty je majetek jednorázově zaúčtován
do spotřeby nebo časově rozlišován do nákladů při zvážení doby použitelnosti po dobu
2 až 3 let.

V roce 2019 společnost uplatňovala časové rozlišení drobného hmotného majetku
do nákladů. Časově nerozlišený drobný majetek je účtován na účtu 381 - náklady
příštích období.

c) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek společnost k 31. 12. 2019 nevlastní.

d) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek společnost k 31. 12. 2019 nevlastní.
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e) Zásoby
Od roku 2014 přešla společnost na účtování zásob způsobem B. Oceňování
nakupovaných zásob je prováděno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje



cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související přeprava
a clo u dovozu ze zahraničí.

S. Změna účetní metody

V roce 2019 nedošlo ke změně účetní metody. Poslední změnou bylo rozdílné účtování
drobného majetku, kdy od roku 2017 je časově nerozlišený, dosud do nákladů nerozpuštěný
drobný majetek účtován na účtu 381 - náklady příštích období a nikoliv na účtech 022 - hmotné
movité věci a jejich soubory, jako v minulosti.

6. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení,
náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související.

OHM v návaznosti na hodnoty v rozvaze (v Kč)

OHM k 31. 12. 2019:

Účet Název PS Obrat MD Obrat D KS k 31.12.2019
022001 Samostatné movité věci 2 432 940,00 0,00 0,00 2 432 940,00

Oprávky k samostatným movitým
082001 věcem -1120 206,16 0,00 178 260,00 -1298466,16

Celkem 1312 733,84 0,00 178 260,00 1134473,84

7. Zásoby

Stav zásob k 31. 12. 2019 je evidován jako zboží na skladě ve výši 8 544 tis. Kč. Společnost dále
v roce 2019 účtovala o nedokončené výrobě, která se týkala nákladů rozpracované zakázky,
dokončené a vyfakturované v roce 2020. Nedokončená výroba byla k 31.12.2019 ve výši 51 O tis.
Kč.

8. Tvorba opravných položek

V roce 2019 byly tvořeny opravné položky k nepromlčeným pohledávkám déle než 18 měsíců po
splatnosti.

Účet Název PS Obrat MD Obrat D KS k 31.12.2019
Opravné položky k pohledávkám

391001 zákonné daňové -26 273,51 0,00 216 797,66 -243 071,17
Opravné položky k pohledávkám

391002 účetní -26 444,28 0,00 182 774,54 -209 218,82
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9. Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurzy ČNB.

10. Naiatý maietek na základě smlouvy o finančním pronájmu

V roce 2019 společnost splácela druhým rokem leasingové splátky ze smluv o finančním
leasingu na tři nákladní automobily s dobou trvání finančního leasingu do roku 2023.

11. Závazky, úvěry a finanční výpomoci

Běžné závazky jsou hrazeny postupně podle data splatnosti.

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění k 31.12.2019 v celkové výši 661 tis. Kč byly
uhrazeny v roce 2020.

Společnost eviduje k 31. 12. 2019 krátkodobé revolvingové bankovní úvěry od UniCredit Bank v
celkové výši 8 000 tis. Kč a dále společnost čerpá kontokorentní úvěr ve výši 4 422 tis. Kč.

12. Pohledávky a závazky vůči spřízněným osobám

b) závazky a pohledávky vůči spřízněným osobám

V období roku 2019 společnost neevidovala žádné závazky a pohledávky z půjček ke spřízněným
osobám, s výjimkou závazků a pohledávek vůči sesterské společnosti z využití bankovního
nástroje cash pooling.

b) závazky a pohledávky vůči společníkům

Společnost neeviduje žádné závazky ani pohledávky za společníkem.

13. Pohledávky a závazky z obchodního styku

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů za odběrateli 31.12.2019 činí 20 022 tis. Kč.
Z toho:

ve splatnosti
z toho po splatnost do 30 dnů celkem
z toho po splatnosti do 90 dnů celkem
z toho po splatnosti do 180 dnů celkem
z toho po splatnosti do 360 dnů celkem
z toho po splatnosti nad 360dnů celkem
ostatní pohledávky na účtech 315

8.100 tis. Kč
8.365 tis. Kč
1.640 tis. Kč
1.126 tis. Kč

211 tis. Kč
547 tis. Kč

33 tis. Kč
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Krátkodobé závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům k 31. 12. 2019 činí 34 407 tis. Kč.
Z toho:

ve splatnosti
z toho po splatnost do 30 dnů celkem
z toho po splatnosti do 90 dnů celkem
z toho po splatnosti do 180 dnů celkem
z toho po splatnosti do 360 dnů celkem
z toho po splatnosti nad 360 dnů celkem
ostatní závazky na účtech 325

l l .267 tis. Kč
4.559 tis. Kč
8.006 tis. Kč
7.350 tis. Kč
1. 775 tis. Kč
1.442 tis. Kč

8 tis. Kč.

14. Přehled ostatních pohledávek a závazků k 31. 12. 2019

Pohledávky za poskytnuté krátkodobé provozní zálohy - společnost poskytla zálohy
dodavatelům na dodávky zboží. K 31.12.2019 jsou evidovány v celkové výši 418 tis. Kč.

Pohledávky za ovládanou nebo ovládající osobou - společnost využívá bankovní nástroj cash
pooling. K 31.12.2019 společnost eviduje pohledávku, vyplývající z cash poolingu za sesterskou
společností COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. ve výši 41.093 tis. Kč.

Stát - daňové pohledávky- společnost eviduje k 31.12.2019 pohledávky za státem v částce 213
tis. Kč.

Jiné pohledávky- společnost neeviduje jiné pohledávky.

Závazky z krátkodobých přijatých záloh - společnost přijala zálohy v celkové výši 1.240 tis.
Kč na dodávku restaurační technologie do nově budované frenchisy v Hradci Králové.

Stát - daňové závazky a dotace - závazky z titulu daně z přidané hodnoty, spotřební daně,
silniční daně. K 31.12.2019 jsou evidovány v celkové výši 3.422 tis. Kč.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - v celkové částce 661 tis. Kč
společnost eviduje sociální a zdravotní pojištění předepsané v roce 2019 a uhrazené v roce 2020.

Jiné závazky - společnost eviduje jiné závazky v celkové částce 21 tis. Kč.

Závazky vůči zaměstnancům
- závazky vůči zaměstnancům tvoří mzdy za období 12/2019, uhrazené v období 01/2020

v částce 467 tis. Kč
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15. Zaměstnanci

Roční přepočtený stav zaměstnanců na hlavní pracovní poměr činí 28 pracovníků
Osobní náklady za sledované období:
- z toho mzdové náklady
- z toho zákonné náklady na sociální a zdravotní pojištění
- ostatní náklady

7 .654 tis. Kč
5.781 tis. Kč
1.845 tis. Kč

28 tis. Kč

16. Časové rozlišení

Účet 381 (náklady příštích období) celkem 253 tis. Kč
Zahrnuje časově rozlišené pojištění majetku a časově rozlišené účtování drobného
majetku do nákladů

Účet 383 (výdaje příštích období) celkem 1.777 tis. Kč
Časově rozlišené roční bonusy, slevy za odběr zboží, poplatky a vyúčtování služeb a
energií týkajících se roku 2019

17. Rezervy

Společnost v roce 2019 neúčtovala o rezervách.

18. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost k 31. 12. 2019 nemá závazky nevykázané v rozvaze.

19. Jiný výsledek hospodařeni minulých let

Rozbor položek účtu 426000:
Zůstatek na účtu 426000 je 1.255 tis Kč a je tvořen náklady z faktur z předchozích účetních
období.

20. Daň z příimů a hospodářský výsledek za rok 2019

Výsledek hospodaření před zdaněním v hodnoceném období činí 4.425.248,09 Kč

Z toho výsledek hospodaření po zdanění činí 3.439.586,09 Kč ~ =«;o1. 2 "(;
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Daň z příjmu za rok 2019 je ve výši 985.662, - Kč, z toho:
Splatná daň z příjmu: 955.320, - Kč
Odložená daň z příjmu: 30.342,- Kč

21. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) 31. prosinec 2019
PRAGOGASTRO s.r.o,

I I 4. 5. 6. 7.
Označení Položky vlastního kapitálu stav k zvýšení snížení stav k

31.12.2018 31.12.2019
A. Základní kapitál 2 000 2 000
B. Vlastní podíly (·) o o
C. Změny základního kapitálu(+/-) o o
D. Ážio o o
E. Ostatní kapitálové fondy 7 485 7 485

F. Oceňovací rozdíly z přeceněn! majetku a o ozávazků(+/-)

G. Oceňovací rozdfly z přecenění při přeměnách o oobchodních korporací (+/-)
H. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) o o
I. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních o okorporací (+/-)
J. Ostatní rezervní fondy o o
K. Statutární a ostatní fondy o o
L. Nerozdělený zisk minulých let 6 768 978 7 746
M. Neuhrazená ztráta minulých let ( ·) o o
N.

Jiný výsledek hospodaření minulých let(+/-)
-2 185 930 -1 255.

o. Výsledek hospodaření běžného účetnfho 3 163 277 3 440období (+/-)

P. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na ozisku (·)
* Vlastní kapitál celkem 17 231 2 185 19 416

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVlD-19 (koronavirus).
V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I
když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této
pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně
očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení společnosti není v současné době ~ho~
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spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na společnost. Jakýkoli negativní vliv,
respektive ztráty, zahrne společnost do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020.

Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a
dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem
k tom u byla účetní závěrka k 31. l 2. 2019 zpracována za předpokladu, že společnost bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.

Sestavila: Ing. Milena Šancová

Schválil: Jan Mužátko, jednatel

V Praze dne 5.6.2020
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PR A G O G A S T R O s. r. o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Za rok 2019

Sestaveno dne: Statutární orgán účetní jednotky:
31.3.2020 Mužátko Jan, jednatel
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Podle ust. §82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních
předpisů.

Obchodní jméno: PRAGOGASTRO s.r.o. (dále Ovládaná osoba)

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Praha 1, Na Poříčí 1042/16

IČ:26201755

Datum vzniku společnosti: 26. 9.2000

Spisová značka: C79265 vedená u Městského soudu v Praze

Statutární orgán, jednatel společnosti PRAGOGASTRO s.r.o. v souladu s ustanovením §82 a násl.
Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů,
vypracoval na základě své povinnosti zprávu, která popisuje vztahy s propojenými osobami, tj.
vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím
k nutnosti respektovat ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, týkající se obchodního tajemství.

1. Popis struktury vztahů uvnitř podnikatelského seskupení

1. Ovládající osoba
Jan Mužátko, nar. 13. května 1970, Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice 550/45, PSČ 15900,
vlastnící obchodní podíl ve výši 100% ze zapsaného základního kapitálu 2.000.000 Kč.

2. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Ovládající osoba, uvedená v odstavci 1, dále společně vlastní:

COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o., IČ 629 15 797, se sídlem Na poříčí 1042/16, Nové Město,
J 1000 Praha 1, vlastnící obchodní podíl ve výši I 00%.

Coloseum Majetková, s.r.o., IČ 050 63 477, se sídlem Fugnerovo náměstí 1808/3, Nové Město,
120 00 Praha 2, vlastnící obchodní podíl ve výši 10%

3. Další ovládané osoby ve skupině

Ovládající osoba nepřímo přes společnost COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o. dále vlastní
zcela, nebo zčásti následující společnosti. Sloupec Podíl (%) vyjadřuje výši obchodního podílu,
vlastněnou společností COLOSEUM RESTAURANTS s.r.o.
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Základní
DatumIČ kapitál (v tis. Podíl(%) vzniku

Obchodní firma Kč)

COLOSEUM MYSLBEK s.r.o. 26172364 100 100 26.4.2000 
COLOSEUM LIBEREC s.r.o. 26171953 100 100 20.4.2000 
RESTAURACE BUDĚJOVICE s.r.o. 26202913 100 100 4.10.2000 
COLOSEUM KORUNA s.r.o. 26204614 100 100 12.10.2000 
COLOSEUM ANDĚL s.r.o. 26205751 100 100 18.10.2000 
COLOSEUM POŘÍČÍ s.r.o. 26732378 200 100 14.11.2002 

COLOSEUM BUDĚJOVICKÁ s.r.o. 26490170 200 100 8.12.2001 

COLOSEUM PARDUBICE s.r.o. 25978942 200 100 6.12.2002 

COLOSEUM NÁRODNÍ s.r.o. 24130257 200 100 17.6.2011 
ARÉNA KLADNO s.r.o. 02892341 100 100 15.4.2014 

PIVOVAR NÁRODNÍ TŘÍDA s.r.o. 03453596 100 50 2.10.2014 

COLOSEUM LEGEROVA s.r.o. 28541006 200 100 2.3.2009 

COLOSEUM KLADNO s.r.o. 03798747 100 100 13.2.2015 

Coloseum Majetková, s.r.o. 05063477 200 90 7.5.2016 

BIG-HAM, s.r.o. 63674548 40 100 20.4.1995 

COLOSEUM LUKA s.r.o. 04543581 40 100 5.11.2015 

Restaurant Vysočany, s.r.o. 02888572 100 50 14.4.2014 

Restaurace Průhonice a.s. 28199430 18000 100 12.12.2007 

2. Úloha ovládané osoby ve skupině, způsob a prostředky ovládání

Hlavní úlohou Ovládané osoby ve skupině je aktivní podnikatelská činnost. Ovládající osoba
přímo ovládá Ovládanou osobu a je jediným společníkem ovládané osoby. Ovládající osoba je
zároveň jediným jednatelem ve společnosti.

3. Informace o vztazích k ovládající osobě

V roce 2019 nenastaly žádné právní úkony, týkající se struktury společností ve skupině
vzhledem k ovládající osobě.

4. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi
osobami ovládanými

Mezi společností PRAGOGASTRO a ostatními ovládanými osobami existují Rámcové kupní
srn louvy o podmínkách dodávek zboží, kde je předmětem smluv úprava práv a povinností
smluvních stran při prodeji potravinářského a nepotravinářského sortimentu a dodávek služeb,
souvisejících s provozem restauračních zařízení v ostatních ovládaných osobách.
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5. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami
Ze vztahů mezi propojenými osobami plynou především tyto výhody:

zázemí významného podnikatelského seskupení na území České republiky pod
kombinovanou ochrannou známkou
využívání synergií mezi podniky v rámci skupiny, využívání vytvořeného podnikatelského
systému, který představuje specifický způsob provozování restauračních zařízení
společný marketing, využití vytvořeného know-how v rámci celé skupiny
společný postup ve věci ochrany informací, osobních údajů a dat společností
využití výhod rámcových dodavatelských smluv na zboží a služby pro celou skupinu
společný postup při řešení financování společností v rámci skupiny, především využití
bankovního nástroje cash-pooling

6. Přehled jednání, učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud
nebo v zájmu ovládající osoby, nebo ji ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo
majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného podle poslední
účetní závěrky

žádná jednání, výše uvedená, v posledním zdaňovacím období neproběhla

7. Posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle§ 71
a 72

ovládané osobě v posledním zdaňovacím období žádná újma nevznikla
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FSG • FINAUDIT

Zpráva nezávislého auditora
určená společníkům společnosti PRAGOGASTRO s.r.o.

DOVERA ZAVAZUJE

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti PRAGOGASTRO s.r.o., IČ: 26201755, sídlem Na
poříčí 1042/16, 110 oo Praha 1 - Nové Město (dále jen "Společnost"), sestavené na základě českých účetních
předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
PRAGOGASTRO s.r.o. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období
od 1.1.2019 do 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro
audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem
přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické
povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výročnízprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi
o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou

ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetnízávěrku
Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou .

• • • •



D0VERA ZAVAZUJE

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou
možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko
neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu
mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo
obcházení vnitřních kontrol.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu,
abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom
mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednatelem
a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota
vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti
nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší
povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a
pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se
schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data
naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní
závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat osoby pověřené správou a řízením společnostiJ>RAGOGASTRO s.r.o. mimo
jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu
učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním'sYJ>timu.

V Praze dne 10. června 2020
,,. audit~., o
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FSG Finaudit, s.r.o.

tř. Svobody 645/2, Olomouc,
evidenční číslo společnosti č. 154

Ing. Jakub Šteinfeld
evidenční číslo statutárního auditora č. 2014
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