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Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. vznikla 

1. února 2016 jako servisní organizace Ministerstva vnitra České republiky. 

Poskytuje služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) 

s využitím více než 40 regionálních pracovišť. Statut NAKIT vymezuje široký 

rozsah činností, který ho předurčuje k vybudování nových kompetencí 

umožňujících např. informační a komunikační technologie nejen provozovat 

a udržovat, ale zároveň je dlouhodobě rozvíjet v souladu s potřebami jejich 

uživatelů. 
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Úvodní slovo ředitele 
23.3.2021 

 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
předkládám vám výroční zprávu Národní agentury pro komunikační a informační 
technologie. 
 
V roce 2020 jsme se soustředili na dodávání infrastrukturních a aplikačních služeb a služeb 

kyberbezpečnosti pro našeho hlavního zákazníka, Ministerstvo vnitra, a pracovali jsme na 

rozvoji klíčových projektů spojených s kritickou infrastrukturou či informačními systémy, 

jako jsou NIS, EKIS, ISOSS, CMS 2.0. a Portál občana.  

 

Uplynulý rok byl pro NAKIT, stejně jako pro další organizace a celou společnost, 

poznamenán děním souvisejícím s epidemií COVID-19 a v důsledku toho to byl rok velmi 

dynamický. Kromě udržování, rozvoje a modernizace současných služeb sehrál NAKIT 

zásadní roli v poskytování IT řešení pro Ministerstvo zdravotnictví v rámci projektu Chytrá 

karanténa. Připravili jsme například virtuální řízení trasovacích hovorů, aplikaci eRouška, 

sadu dashboardů se statistikami pro Centrální řídící tým nebo Centrální rezervační systém 

pro testování a očkování.  

 

Interně se nás rok 2020 dotkl také v souvislosti s potřebou adaptace na nové podmínky 
práce. Všichni zaměstnanci, u kterých to charakter práce umožňuje, se museli rychle 
přeorientovat převážně na distanční formu práce. Způsob práce, ke kterému nás přiměla 
epidemie COVID-19, tedy moderní principy organizace práce a komunikace on-line, 
chceme zachovat a rozvíjet i po jejím odeznění. Ověřili jsme si, že jsme na tento způsob 
fungování technologicky připraveni a vybaveni. 
 
V druhé polovině roku 2020 jsme se soustředili mimo jiné na vytýčení cílů pro nové čtyřleté 
období. Dozorčí rada schválila dokument Strategie 2021-2024. I nadále zůstává naším 
posláním Poskytovat užitečné a bezpečné služby a chceme posilovat zaměření našich 
služeb na oblast eGovernmentu a jeho rozvoj. Tento trend vyústil již v roce 2020 v potřebu 
výraznějších personálních posil, především v oborech zaměřujících se na konzultační 
služby a metodiky digitalizace veřejné správy.  
 
Díky kladnému výsledku hospodaření a celkově zdravým finančním ukazatelům jsme 
připraveni na nové výzvy roku 2021. Chceme poskytovat profesionální a bezpečné služby 
s důrazem na individuální potřeby zákazníků a uživatelskou přívětivost. Chceme rozvíjet 
také obchodní vztahy a odborná partnerství za udržení interní ekonomické a procesní 
efektivity a věnovat se rozvoji kompetencí a odbornosti našich zaměstnanců.  
 
Děkuji všem zaměstnancům NAKIT na centrále v Praze i v regionech za jejich svědomitost, 
soudržnost a píli, se kterou v tomto mimořádném roce plnili své pracovních povinnosti. 
Děkuji také našim obchodním partnerům za dosavadní spolupráci a našim váženým 
zákazníkům za důvěru. Věřím, že jejich důvěru si díky spolehlivosti dodávaných služeb 
udržíme i v následujících letech. 

 
 
 
 
Ing. Vladimír Dzurilla 
ředitel NAKIT 
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Výroční zpráva 
 
 
 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“ nebo 
„Podnik“) je státním podnikem založeným podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“). Zakladatelem NAKIT 
je Ministerstvo vnitra. 
 
NAKIT byl založen zakládací listinou Ministerstva vnitra ze dne 21. 1. 2016 a zapsán 
do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka 77322 dne 1. 2. 2016. 
Identifikační číslo NAKIT je 047 67 543. 
 
NAKIT je nositelem právní subjektivity, provozuje podnikatelskou činnost s majetkem státu 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. S tímto majetkem má právo hospodařit. 
 
Sídlo Podniku je Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00. 
 
Podnik je považován za tzv. „velkou účetní jednotku“ dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
§1b odst. 4. 
 
Podnik k 31. 12. 2020 v rozvaze nevykazuje žádné nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. 
 
Podnik dodržuje veškeré zákonné předpisy v oblasti ochrany životního prostředí 
a pracovněprávních vztahů. 
 
Podnik nemá žádnou pobočku v zahraničí.  
 
V průběhu roku 2020 Podnik obdržel šest žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které byly zodpovězeny v zákonné lhůtě. 
 
V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů naplnil NAKIT povinnost 
uchovávání údajů o skutečném majiteli a jejich zápis způsobem a v rozsahu, který stanoví zákon 
č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen "rejstříkový 
zákon"). 
 
Podnik předpokládá prohloubení dosavadních činností v rámci stávajícího předmětu podnikání. 
 
K 31. 12. 2020 podnik dovršil dlouhodobou strategii svého rozvoje, která byla dle jednotlivých 
sekcí rozdělena do dílčích cílů, které byly průběžně sledovány  
a vyhodnocovány. Podnik vybudoval vlastní ekonomický systém a některé části ukotvil 
do schvalovacích procesů PowerFlow, vedoucí ke snížení nákladů za ERP. Došlo tím ke zrušení 
závislosti na externím dodavateli a podnik má jedinečnou možnost tento ERP dále rozvíjet dle 
vlastních potřeb.  
 
V rámci realizace dlouhodobé strategie podnik zavedl elektronický systém stanovování 
a vyhodnocování výkonnostních ukazatelů zaměstnanců, byl zaveden nový systém vzdělávání 
zaměstnanců mj. i s využitím interních lektorů. V rámci naplňování strategie podnik posílil svou 
pozici jako odborné autority v oblasti bezpečnostních standardů, které též zavedl v podniku. 
Podnik rozvíjel systém projektového řízení včetně softwarové podpory. Naplněním dílčího cíle 
strategie se podařilo prohloubit spolupráci se stávajícími zákazníky a posílit pozitivní zákaznické 
zkušenosti s důrazem na digitalizaci. V průběhu hodnoceného období probíhaly na straně 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-5-cervna-2008-o-nekterych-opatrenich-proti-legalizaci-vynosu-z-trestne-cinnosti-a-financovani-terorismu-16664.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-12-zari-2013-o-verejnych-rejstricich-pravnickych-a-fyzickych-osob-19736.html


5 

 
 

 

podniku a zakladatele intenzivní aktivity spojené s harmonizací dat na úrovni beneficient-lokalita-
služba v konfigurační databázi. Těmito a dalšími kroky byla Strategie podniku pro období 2018-
2020 v zásadních oblastech naplněna a je schválena Strategie rozvoje na další období. 
 
Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení výroční zprávy jsou uvedeny 
v bodu 20. 
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční 

číslo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě 

nezávislých členských firem BDO.  

Zpráva nezávislého auditora 

Zakladateli Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku Národní agentura pro komunikační 

a informační technologie, s. p., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, identifikační číslo 

047 67 543, (dále také podnik) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 

z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu 

a přehledu o peněžních tocích za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a přílohy této účetní 

závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 

informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv podniku Národní 

agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů 

a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, 

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 podniku 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 výroční zprávě 

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 

ředitel podniku. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi                

a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou 

či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak 

tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly 

ve všech významných 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, tj. zda případné 

nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních 

informací. 
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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 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 podniku, k nimž jsme dospěli 

při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci 

uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné věcné 

nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost ředitele, dozorčí rady a výboru pro audit podniku za účetní závěrku 

Ředitel podniku 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 nesprávnosti způsobené 

podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je ředitel podniku povinen posoudit, zda je podnik schopen 

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 ředitel plánuje zrušení podniku nebo ukončení jeho činnosti, 

resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v podniku odpovídá dozorčí rada ve spolupráci 

s výborem pro audit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

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 nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 

a považují se za významné, 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 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 nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než  
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riziko neodhalení významné 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 podniku 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 ředitel podniku uvedl v příloze účetní závěrky. 

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota 

vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost podniku 

nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná 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 podniku nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme 

získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, 

že podnik 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 ředitele a dozorčí radu a výbor pro audit 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 systému. 

V Praze dne 23. března 2021 

Auditorská společnost: Statutární auditor: 

BDO Audit s. r. o. Ing. Ondřej Šnejdar 

evidenční číslo 018            evidenční číslo 1987 
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční 

číslo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě 

nezávislých členských firem BDO.  

Firma: Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Identifikační číslo: 04767543 

Právní forma: Státní podnik 

Předmět činnosti: Dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních a komunikačních technologií a 
souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů státní (veřejné) správy.  

Rozvahový den: 31. 12. 2020 

Datum sestavení účetní závěrky: 23.3.2021 

ROZVAHA 
(v tis. Kč) 

         
Označení AKTIVA 31. 12. 2020 31. 12.2019  

    Brutto Korekce Netto Netto 

a B 1 2 3 4 

       AKTIVA CELKEM 758 163 -125 673 632 490 734 778 

B.       Stálá aktiva 195 477 -121 267 74 210 70 591 

B. I.     Dlouhodobý nehmotný majetek 27 790 -11 773 16 017 11 802 

B. I. 2.   Ocenitelná práva 26 490 -11 773 14 717 9 359 

B. I. 2.1.   Software 16 263 -9 891 6 372 2 427 

B. I. 2.2.   Ostatní ocenitelná práva 10 227 -1 882 8 345 6 932 

B. I. 
5.  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

1 300 0 1 300 2 443 

B. I. 5.2.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 300 0 1 300 2 443 

B. II.     Dlouhodobý hmotný majetek 167 687 -109 494 58 193 58 789 

B. II. 2.    Hmotné movité věci a jejich soubory  158 048 -106 281 51 767 46 612 

B. II. 3.    Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 9 639 -3 213 6 426 7 068 

B. II. 
  

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

0 0 0 5 109 

B.  II. 5.2  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 5 109 

C.       Oběžná aktiva 524 387 -4 406 519 981 599 664 

C. I.     Zásoby 50 242 0 50 242 22 654 

C. I. 1.    Materiál 75 0 75 88 

C. I. 2.    Nedokončená výroba a polotovary 0 0 0 145 

C. I. 3.    Výrobky a zboží 50 167 0 50 167 22 421 

C. I. 3.2.  Zboží 50 167 0 50 167 22 421 

C. II.     Pohledávky 187 598 -4 406 183 192 284 217 

C. II. 1.    Dlouhodobé pohledávky 2 206 0 2 206 0 

C. II. 1.4.   Odložená daňová pohledávka   2 148 0 2 148 0 

C. II. 1.5.   Pohledávky – ostatní 58 0 58 71 

C. II. 1.5.  Jiné pohledávky 58 0 58 71 

C. II. 2.    Krátkodobé pohledávky 185 392 -4 406 180 986 284 146 

C. II. 2.1.   Pohledávky z obchodních vztahů 4 656 -4 406 250 1 000 

C. II. 2.2.   Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 2 749 0 2 749 50 359 

C. II. 2.4.   Pohledávky – ostatní 177 987 0 177 987 232 787 

C. II. 2.4.  Stát – daňové pohledávky 2 577 0 2 577 10 925 

C. II. 2.4.  Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 271 0 12 271 11 879 

C. II. 2.4.  Dohadné účty aktivní 161 520 0 161 520 209 883 

C. II. 2.4.  Jiné pohledávky 1 619 0 1 619 100 

C. IV.     Peněžní prostředky 286 547 0 286 547 292 793 

C. IV. 1.    Peněžní prostředky v pokladně 2 0 2 14 

C. IV. 2.    Peněžní prostředky na účtech 286 545 0 286 545 292 779 

D. I.     Časové rozlišení 38 299 0 38 299 64 523 

D. I. 1.   Náklady příštích období 38 299 0 38 299 64 523 
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Označení   PASIVA 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

a 

  

b 5 6   

        PASIVA CELKEM 632 490 734 778 

A.       Vlastní kapitál 275 865 259 931 

A. I.     Základní kapitál 200 000 200 000 

A. I. 1.   Základní kapitál 200 000 200 000 

A. II.     Ážio a kapitálové fondy 39 325 41 123 

A. II. 2.   Kapitálové fondy 39 325 41 123 

A. II. 2.1.   Ostatní kapitálové fondy 31 518 33 316 

A. II. 2.2.   Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 7 807 7 807 

A. III.     Fondy ze zisku 23 150 22 744 

A. III. 1.   Ostatní rezervní fondy 20 000 20 000 

A. III. 2.   Statutární a ostatní fondy 3 150 2 744 

A. IV.     Výsledek hospodaření minulých let (+/-) -8 731 -8 731 

A. IV. 2.   Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) -8 731 -8 731 

A. V.     Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 22 121 4 795 

B.       Cizí zdroje 240 292 295 838 

B. I.     Rezervy 36 096 59 279 

B. I. 4.   Ostatní rezervy 36 096 59 279 

C.       Závazky 204 196 236 560 

C. I   Dlouhodobé závazky 0 208 

C. I. 8.  Odložený daňový závazek 0 208 

C. II.     Krátkodobé závazky 204 196 236 351 

C. II. 4.   Závazky z obchodních vztahů 95 494 142 998 

C. II. 6.   Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 3 681 29 269 

C. II. 8.   Závazky ostatní 105 021 64 084 

C. II. 8.3.   Závazky k zaměstnancům 24 739 20 173 

C. II. 8.4.   Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 14 008 11 023 

C. II. 8.5.   Stát – daňové závazky a dotace 21 804 4 474 

C. II. 8.6.   Dohadné účty pasivní 44 391 28 271 

C. II. 8.7.   Jiné závazky 79 143 

D.       Časové rozlišení 116 333 179 009 

D.  1.  Výdaje příštích období 30 634 60 085 

D.   2.   Výnosy příštích období 85 699 118 924 
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BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční 

číslo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě 

nezávislých členských firem BDO.  

 

Firma: Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

Identifikační číslo: 04767543 

Právní forma: Státní podnik 

Předmět činnosti: Dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních a komunikačních technologií a 
souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů státní (veřejné) správy.  

Rozvahový den: 31. 12. 2020 

Datum sestavení účetní závěrky: 23.3.2021 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
(v tis. Kč)       

Označení TEXT Skutečnost v 
účetním období 

  

řádku    31. 12. 2020 31. 12. 2019 

výkazu B 1 1 

  I.   Tržby za prodej výrobků a služeb 1 139 259 1 224 831 

  II.   Tržby za prodej zboží 153 508 54 786 

A.     Výkonová spotřeba 755 876 774 808 

A. 
 

1. Náklady vynaložené na prodané zboží 153 462 54 608 

A. 
 

2. Spotřeba materiálu a energie 18 400 19 488 

A.   3. Služby 584 014 700 712 

B.     Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 145 4 666 

D. 
 

  Osobní náklady 520 931 464 180 

D. 
 

1. Mzdové náklady 385 551 343 588 

D. 
 

2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 135 380 120 592 

D. 
 

2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 129 761 113 970 

D.   2.2. Ostatní náklady 5 619 6 622 

E.     Úpravy hodnot v provozní oblasti 15 843 8 467 

E. 
 

1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 761 10 837 

E. 
 

1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé 19 761 10 837 

E. 
 

2. Úpravy hodnot zásob  -3 918 -612 

E.   3. Úpravy hodnot pohledávek 0 -1 758 

  III.   Ostatní provozní výnosy 2 727 4 173 

  1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 890 0 

  
 

3. Jiné provozní výnosy 1 838 4 173 

F. 
 

  Ostatní provozní náklady -16 562 18 851 

F. 
 

3. Daně a poplatky v provozní oblasti 545 280 

F. 
 

4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období -23 183 15 172 

F.   5. Jiné provozní náklady 6 075 3 401 

  *   Provozní výsledek hospodaření (+/-) 19 263 12 816 

  VI.   Výnosové úroky a podobné výnosy 486 486 

  VI. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 486 486 

J.     Nákladové úroky a podobné náklady 85 0 

  2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 85 0 

K.     Ostatní finanční náklady 31 22 

  *   Finanční výsledek hospodaření (+/-) 370 464 

  **   Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 19 633 13 280 

L.     Daň z příjmů -2 488 8 485 

L. 
 

1. Daň z příjmů splatná -132 3 124 

L.   2. Daň z příjmů odložená (+/-) -2 356 5 361 

  **   Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 22 121 4 795 

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 22 121 4 795 

  *   Čistý obrat za účetní období = I + II + III + IV + V + VI + VII 1 295 980 1 284 276 
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 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

 
   

  

P 
 

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období 292 793 317 263 

 
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)   

Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 19 633 13 280 

A.1 Úpravy o nepeněžní operace   -8 631 22 541 

A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 19 761 10 837 

A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv  
 -27 101 12 802 

A.1.3. Zisk (-) / Ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -890 0 

A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -401 -486 

A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 
 

 0 -612 

A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 11 002 35 821 

A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 20 942 39 062 

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů ČR a dohadných účtů aktivních 131 974 -181 176 

A.2.1.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti bez dohadných účtů aktivních 57 387 -18 852 

A.2.1.2 Změna stavu aktivních účtů ČR    26 224 -21 898 

A.2.1.3 Změna stavu dohadných účtů aktivních    48 363 -140 426 

A.2.2 Změna stavu závazků z provozní činnosti, pasivních účtů ČR a dohadných účtů pasivních -87 362 237 388 

A.2.2.1 Změna stavu závazků z provozní činnosti bez dohadných účtů pasivních -48 207 55 183 

A.2.2.2 Změna stavu pasivních účtů ČR    -62 676 174 082 

A.2.2.3 Změna stavu dohadných účtů pasivních    23 521 8 123 

A.2.3 Změna stavu zásob    -23 670 -17 150 

A.2.3.1 Změna stavu zásob bez nedokončené zásoby a polotovarů -27 733 -22 428 

A.2.3.2 Nedokončená zásoba a polotovary    4 063 5 278 

A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
 

  31 944 74 883 

A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků   -85 0 

A.4 Přijaté úroky    486 486 

A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -2 513 -7 448 

A ***             Čistý peněžní tok z provozní činnosti 
 

  29 832 67 921 

Peněžní toky z investiční činnosti 
 

   

B.1 Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv    -23 380 -57 225 

B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv   890 0 

B.4 Změna stavu investičních závazků   -7 401 0 

B ***             Čistý peněžní tok z investiční činnosti 
 

  -29 891 -57 225 

Peněžní toky z finanční činnosti 
 

   

C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -6 187 -35 166 

C.2.5 Přímé platby na vrub fondů    -6 187 -35 166 

C *** 
 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -6 187 -35 166 

F 
 

Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků  -6 246 -24 470 

R  Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 286 547 292 793 
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
 

 

 

(tis. Kč) 
Základní 

kapitál 

Ostatní 

kapitál. 

Fondy 

Oceňovací 

rozdíly 

z přecenění 

majetku a 

závazků 

Zákonný 

rezervní 

fond 

Ostatní 

fondy 

ze zisku 

 

Fond 

zakl. 

Neuhr. 

ztráta 

min. let 

HV 

Běžn. 

obd. 

Celkem 

Zůstatek 

k 31. 12. 

2018 200 000 33 695 7 807 19 000 3 172 

 

 

0 

 

 

-18 731 45 359 290 302 

Příděl ze 

zisku a 

pohyb 

mezi 

fondy 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

1 000 

 

5 523 

 

 

 

 

28 836 

 

 

 

 

10 000 

 

-45 359 

 

0 

Čerpání 

fondů 

vyjma 

fondu 

zakl. 

0 -379 0 0 -5 951 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 0 -6 330 

Zisk 

běžného 

období 0 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 4 795 4 795 

Čerpání 

fondu 

zakl. 

0 0 0 0 0 

 

 

 

-28 836 

 

 

 

0 0 -28 836 

          

Zůstatek 

k 31. 12. 

2019 200 000 33 316 7 807 20 000 2 744 

 

 

0 

 

 

-8 731 4 795 259 931 

Příděl ze 

zisku a 

pohyb 

mezi 

fondy 

 

0 0 

 

 

 

0 

 

0 4 795 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 -4 795 0 

Čerpání 

fondů 

vyjma 

fondu 

zakl. 0 -1 798 0 0 -4 389 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 0 -6 187 

Zisk 

běžného 

období 0 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 22 121 22 121 

Čerpání 

fondu 

zakl. 0 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 0 0 

          

Zůstatek 

k 31. 12. 

2020 200 000 31 518 7 807 20 000 3 150 

 

 

0 

 

 

-8 731 22 121 275 865 
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číslo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě 

nezávislých členských firem BDO.  

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

1. Všeobecné informace 
 

1.1. Základní informace  
 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „Podnik“ nebo „NAKIT“) 

je státní podnik. Je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost.  Zakladatelem Podniku je stát.  Podnik vznikl ke dni 1. 2. 2016. Funkci 

zakladatele vykonává jménem státu Ministerstvo vnitra České republiky. K 31. 12. 2018 je sídlo Podniku 

v Praze 10, Kodaňská 1441/46, Česká republika. Identifikační číslo Podniku je 04767543  

a je v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsán v oddílu A, vložka 77322.   

Podnik je podnikatelským subjektem v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

jeho pozdějších úprav. 

 

Předmětem podnikání Podniku je: 

 

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

b) dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, 

včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů státní (veřejné) správy. Provoz, dodávka 

a rozvoj systémů informačních a komunikačních technologií, které nakládají s citlivými daty nebo 

utajovanými informacemi, včetně datových registrů a datových skladů, 

c) provoz, podpora a rozvoj kritické komunikační infrastruktury státu, včetně CMS, zejména dle zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 

a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

d) poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy, 

e) mapování síťové a související infrastruktury ve vlastnictví veřejnoprávních subjektů spolu s analýzou 

stávajících a budoucích komunikačních potřeb a poptávky po službách neveřejných sítí ze strany 

veřejnoprávních subjektů. Součástí této liniové činnosti bude rovněž vybudování a provozování 

zabezpečeného geoinformačního systému obsahujícího informace o infrastruktuře neveřejných sítí, 

f) strategická podpora rozvoje neveřejné síťové a související infrastruktury a služeb neveřejných sítí 

pro veřejnoprávní subjekty zahrnující tvorbu, implementaci a aplikaci strategie pro funkční, 

organizační, architektonický a technický rozvoj neveřejných sítí pro veřejnoprávní subjekty, jakož 

i přípravu doporučení a metodik pro realizaci synergických efektů při výstavbě neveřejných sítí, 

Součástí této činnosti je rovněž identifikace a implementace vhodných bezpečnostních opatření 

do architektury neveřejných sítí a služeb, 

g) koordinace výstavby neveřejných sítí v gesci Ministerstva vnitra, 

h) mapování dostupnosti a využitelnosti investičních prostředků pro rozvoj neveřejných sítí včetně 

analýzy plánovaných investičních akcí vhodných pro souběžnou realizaci neveřejné síťové 

a související infrastruktury. 

 

Orgány Podniku jsou ředitel a dozorčí rada. Statutárním orgánem Podniku je ředitel, resp. zástupce 

ředitele. 

 

Organizační struktura vrcholového vedení k 31. 12. 2020 je následující: 
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Statutárními orgány Podniku jsou k 31. 12. 2020: 

 

Jméno Pozice Den vzniku 

funkce 

Zapsáno do 

obchodního 

rejstříku 

Ing. Vladimír Dzurilla Ředitel 24.1.2018 17.3.2018 

Ing. Antonín Chlum Zástupce ředitele 10.8.2017 30.9.2017 

 

Podnik zastupuje ředitel, v době nepřítomnosti ředitele jeho zástupce. 

 

V průběhu roku 2020 nedošlo k žádným změnám ve vrcholovém vedení. 

 

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2020 bylo následující: 

 

Jméno Pozice Den vzniku 

funkce 

Zapsáno do 

obchodního 

rejstříku 

    

brig. gen. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc. Místopředseda 15.10.2018 22.12.2018 

Ing. Tomáš Hampl Člen 1.7.2020 13.8.2020 

JUDr. Jaroslav Strouhal Člen 1.7.2020 13.8.2020 

Mgr. Jan Ďoubal Člen 8.6.2020 13.8.2020 

Pavel Čech Člen 6.10.2017 9.12.2017 

 

Změny v dozorčí radě v průběhu roku 2020 byly následující: 

 

Jméno Pozice Den zániku 

funkce 

Zapsáno do 

obchodního 

rejstříku 

JUDr. Ing. Jiří Nováček Předseda 30.6.2020 13.8.2020 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. Předseda 1.12.2020 Dosud nezapsáno 

 

Složení výboru pro audit k 31. 12. 2020 bylo následující: 

 

Jméno Den vzniku funkce 

Ing. Michal Plaček 20.2.2019 

Ing. Mgr. David Sláma 19.9.2019 

Mgr. Emil Ubias 16.9.2019 

 

V průběhu roku 2020 nedošlo k žádným změnám ve výboru pro audit (dále také „Vpa“). V roce 2020 

se konalo šest zasedání Vpa, kterých se účastnil plný počet členů. V plném personálním obsazení 

pracoval Vpa v souladu s platnou legislativou, Statutem NAKIT a Statutem Vpa. Vpa na svých 

zasedáních projednával mj. Zprávu o činnosti Vpa za rok 2019, Strategii NAKIT 2018–2020, seznamoval 

se s jejím vznikem, stejně tak okolnostmi vzniku Prováděcí plánu Strategie a jeho implementaci.  Vpa 

byl rovněž seznámen s řízením rizik NAKIT a existencí Výboru pro řízení rizik, který se řídí metodickým 

pokynem Ministerstva financí ČR. Standardní informací předkládanou Vpa byl report projektů Podniku. 

Vpa byl na svých zasedáních v průběhu roku 2020 informován také o situaci a opatřeních NAKIT 

a poskytování služeb NAKIT v době nouzového stavu způsobeného koronavirovou pandemií.  Dalším 

projednávaným bodem ze strany Vpa byly výsledky kontroly Následné veřejnosprávní kontroly 

Ministerstva vnitra ČR z roku 2019 a nápravná opatření zpracovaná NAKIT k výsledkům této kontroly. 

Všechna nápravná opatření byla ze strany NAKIT již učiněna a o tomto stavu byla informována dozorčí 

rada. Vpa se rovněž vyjadřoval k Strategii NAKIT 2021+. Na posledním zasedání roku 2020 Vpa byl 

také prezentován Finanční a investiční plán 2021, který vzal Vpa na vědomí. 

 

Závěrem Vpa konstatoval, že s ohledem na stanovený plán práce Vpa pro rok 2020 v oblastech hlavních 

činností, které jsou Vpa svěřeny Stanovami Vpa a obecnou legislativou, neshledal na konci roku 2020 

žádné závažné negativní skutečnosti, o kterých by měla být dozorčí rada informována. 
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2. Základní zásady zpracování účetní závěrky 
 

Účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky 

č. 500/2002 Sb. k tomuto zákonu a podle Českých účetních standardů pro podnikatele v platném znění. 

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena 

v historických cenách kromě níže uvedených případů. Účetní závěrka je zpracována za období 1.1. – 

31.12.2020, srovnatelné období je 1.1. – 31.12.2019. 

 

3. Účetní postupy  
 

Způsoby oceňování, které Podnik používal při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2020, jsou následující: 

 

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 

pořízení a náklady s pořízením související.  

 

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je rovnoměrně amortizován 

na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku podle odpisového plánu Podniku, 

a to po dobu 4 let, ve výjimečných případech je doba životnosti stanovena na dobu delší. 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 40 tis. Kč za položku, se účtuje jednorázově 

do nákladů při pořízení a dále je veden pouze v operativní, resp. podrozvahové evidenci. 

 

Plán amortizace je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě 

očekávané doby životnosti. Hranice pořizovací ceny pro aktivaci technického zhodnocení dlouhodobého 

nehmotného majetku je 40 tis. Kč. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou 

zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné 

položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků 

generovaných daným aktivem. 

 

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu 

pořízení a náklady s jeho pořízením související. Podnik nezařazuje do pořizovací ceny dlouhodobého 

hmotného majetku úroky z úvěrů. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje 

se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Reprodukční pořizovací cena tohoto majetku 

se stanovuje na základě znaleckého posudku, resp. na základě tržních cen srovnatelného majetku 

co do opotřebení a funkčních vlastností. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace 

na pořízení majetku. 

 

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě 

očekávané doby životnosti. 

 

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho 

zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka 

je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. 

 

Pokud zůstatková hodnota penězotvorné jednotky přesahuje její odhadovanou zpětně získatelnou 

částku, je zůstatková hodnota penězotvorné jednotky snížena o opravnou položku na tuto zpětně 

získatelnou částku. Penězotvorná jednotka je nejmenší identifikovatelná skupina aktiv, která vytváří 

peněžní příjmy výrazně nezávislé na peněžních příjmech z jiných aktiv nebo skupiny aktiv.  
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Opravná položka je tvořena zejména v případě projektů, u nichž není známo, kdy a zda dojde k jejich 

realizaci a v případě plánovaného prodeje, pokud předpokládaná prodejní cena, po zohlednění nákladů 

souvisejících s prodejem, je nižší než zůstatková hodnota vykázaná v účetnictví.   

 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu, 

pokud náklady na něj v úhrnu za dané účetní období převýší částku 40 tis. Kč a technické zhodnocení 

je v tomto roce uvedeno do užívání. Běžné opravy a údržba se účtují přímo do nákladů. 

 

Dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 40 tis. Kč za položku, se považuje za zásoby, 

účtuje se jednorázově do nákladů při spotřebě a dále je veden pouze v operativní evidenci. Dlouhodobý 

hmotný majetek, jehož cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je odepisován metodou rovnoměrných 

odpisů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.  

 

 

3.3. Krátkodobý finanční majetek 
 

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.  

 

 

3.4. Zásoby 
 

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena 

zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky 

nakoupených zásob užívá Podnik metodu váženého průměru. 

 

Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy 

obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. 

 

V případě dlouhodobých smluv zůstatková hodnota nedokončené výroby také zahrnuje část 

administrativní režie. Přijaté subdodávky a jiné přímé náklady jsou účtovány přímo do nákladů 

a současně je zaúčtována nedokončená výroba proti aktivaci. Přijaté subdodávky jsou oceněny 

pořizovací cenou. K zúčtování nedokončené výroby dochází v okamžiku zachycení tržby 

za uskutečněnou dodávku. 

 

3.5. Pohledávky 
 

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným 

pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury 

pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků.  

 

3.6. Vlastní kapitál 
 

Majetkové postavení a fondy Podniku se řídí zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění úprav. 

Základní kapitál odpovídá podle tohoto zákona tzv. kmenovému jmění, tedy obchodnímu majetku 

Podniku, k němuž má Podnik právo hospodaření při svém vzniku. Základní kapitál zahrnuje zapsané 

i nezapsané kmenové jmění, a to v návaznosti na účetní předpisy. Ostatní kapitálové fondy vytváří 

Podnik v souladu s postupy účtování pro podnikatele. 

 

Dále Podnik vytváří rezervní fond ze zisku, který byl postupně tvořen až do výše 10 % základního 

kapitálu. Podnik rovněž tvoří fond kulturních a sociálních potřeb (dále i „FKSP“). 

 

3.7. Cizí zdroje 
 

Podnik tvoří rezervy, pokud má současný závazek a je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto 

závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku.  

 



14 

 
 

BDO Audit s. r. o., česká společnost s ručením omezeným (IČO 453 14 381, registrovaná u Rejstříkového soudu Praha, oddíl a vložka C. 7279, evidenční 

číslo Komory auditorů ČR 018) je členem BDO International Limited (společnosti s ručením omezeným ve Velké Británii) a je součástí mezinárodní sítě 

nezávislých členských firem BDO.  

Součástí položky „Rezerva na daň z příjmů“ jsou i uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto 

zálohy nižší než rezerva na daň z příjmů. 

 

Dlouhodobé závazky vč. úvěrů i krátkodobé závazky vč. úvěrů se vykazují ve jmenovitých hodnotách. 

Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku 

od rozvahového dne. 

 
Podnik vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň  
z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako 
krátkodobá pohledávka. 
 

3.8. Leasing 
 
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována 
do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu 
trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány 
v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. Podnik aktivuje příslušnou hodnotu 
najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky 
nájemného hrazené předem se časově rozlišují rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. 
 

3.9. Přepočet cizích měn 
 

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem stanoveným 

Českou národní bankou k prvnímu dni běžného kalendářního měsíce. 

 

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým 

kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty 

z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

 

3.10. Účtování nákladů a výnosů 
 

Výnosy a náklady se obecně účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. 

 

Tržby se účtují k okamžiku poskytnutí služby (s výjimkami popsanými níže) nebo prodeje zboží 

zákazníkovi a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. 

 

Podnik účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát 

a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. 

 
3.11. Daň z příjmů 
 

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 

a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními 

a daňovými odpisy atd.).  

 
Daň z příjmů právnických osob je vykazována v rozvaze jako součást položky „Stát – daňové závazky 

a dotace“ v případě, že daňový závazek převyšuje zaplacené zálohy na daň. V opačném případě částka 

převyšující daňovou povinnost z titulu zaplacených záloh na daň je vykázána v položce „Stát – daňové 

pohledávky“. Daňový náklad je ve výkazu zisku a ztráty vykázán jako daň z běžné činnosti. 

 

Daňový náklad je ve výkazu zisku a ztráty vykázán jako daň z běžné činnosti. 

 
3.12. Odložená daň  
 

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo 

závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou.  
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3.13. Zaměstnanecké požitky 
 
Na nevybranou dovolenou Podnik vytváří rezervu. Na odměny a bonusy zaměstnancům, kterým vznikl 
nárok na vyplacení k rozvahovému dni, Podnik vytváří dohadnou položku. Na odměny a bonusy 
zaměstnancům, kterým nevznikl nárok na vyplacení k rozvahovému dni, Podnik vytváří rezervu. 
 

3.14. Spřízněné strany 
 

Spřízněnými stranami Podniku se rozumí: 

 

• stát prostřednictvím zakladatele Podniku, státní instituce, státní podniky a společnosti, popř. jiné 

právnické osoby, kde stát má rozhodující vliv, přičemž rozhodující je i podstata vztahu, a nikoli jen 

právní forma; 

• členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, včetně společností, 

nebo institucí a podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný, poměrný nebo rozhodující vliv. 

 

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 17 - Transakce 

se spřízněnými stranami. 

 

3.15. Peníze a peněžní ekvivalenty 
 

Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně 

přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu.  

 

Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově 

směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají 

významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše 

tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu.  

 

Podnik sestavil přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. 

 

3.16. Změny účetních metod a odhadů 
 

V období 2020 resp. 2019 nedošlo k žádné významné změně účetních metod a odhadů.  

 

3.17. Následné události 
 

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

v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 

existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky 

došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou 

důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 
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4. Dlouhodobý majetek 
 

4.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 
 
 
31. 12. 2019 
 

(tis. Kč) 

Počáteční 

Zůstatek 
Přírůstky *) Úbytky *) 

Konečný 

zůstatek 

Software 10 022 99 0 10 121 

Ocenitelná práva 300 7 009 0 7 309 

Nedokončený dlouhodobý  

nehmotný majetek  
0 9 550 -7 107 2 443 

Celkem 2019 10 322 16 658 -7 107 19 873 

*) Kategorie Přírůstky a Úbytky zahrnuje rovněž převody nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku. 

 

 

(tis. Kč) 

Počáteční  

zůstatek 

oprávek 

Přírůstky Úbytky 

Konečný 

zůstatek 

oprávek 

Zůstatková 

 hodnota 

Software -5 789 -1 906 0 -7 694 2 427 

Ocenitelná práva -31 -346 0 -377 6 932 

Nedokončený  

dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 2 243 

Celkem 2019 -5 820 -2 252 0 -8 071 11 802 

 
 
31. 12. 2020 
 

(tis. Kč) 

Počáteční 

Zůstatek 
Přírůstky *) Úbytky *) 

Konečný 

zůstatek 

Software 10 121 6 515 -373 16 263 

Ocenitelná práva 7 309 3 399 -480 10 228 

Nedokončený dlouhodobý  

nehmotný majetek  
2 443 10 807 -11 950 1 300 

Celkem 2020 19 873 20 721 -12 803 27 791 

*) Kategorie Přírůstky a Úbytky zahrnuje rovněž převody nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku. 

 

 

(tis. Kč) 

Počáteční 

zůstatek 

oprávek 

Přírůstky Úbytky 

Konečný 

zůstatek 

oprávek 

Zůstatková 

hodnota 

Software -7 694 -2 570 373 -9 891 6 372 

Ocenitelná práva -377 -1 506 0 -1 883 8 345 

Nedokončený  

dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 0 1 300 

Celkem 2020 -8 071 -4 076 373 -11 774 16 017 
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4.2. Dlouhodobý hmotný majetek 
 
 
31. 12. 2019 
 

(tis. Kč) 

Počáteční 

Zůstatek 
Přírůstky *) Úbytky 

Konečný 

zůstatek 

Stroje, přístroje a zařízení 88 565 43 445 -84 131 926 

Dopravní prostředky 6 961 0 0 6 961 

Ostatní movitý majetek  5 831 0 -35 5 796 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 9 638 0 0 9 638 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 267 47 674 -42 832 5 109 

Celkem 2019 111 262 91 119 -42 951 159 430 

*) Kategorie Přírůstky a Úbytky zahrnuje rovněž převody nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. 

 

(tis. Kč) 

Počáteční 

zůstatek 

oprávek 

Přírůstky Úbytky 

Konečný 

zůstatek 

oprávek 

Zůstatková 

hodnota 

Stroje, přístroje 

a zařízení -79 789 -6 843 60 -86 572 45 354 

Dopravní prostředky -6 961 0 0 -6 961 0 

Ostatní movitý majetek  -3 494 -1 078 34 -4 538 1 258 

Oprávky k oceňovacímu rozdílu z nabytého 

majetku -1 928 -642 0 -2 570 7 068 

Nedokončený dlouhodobý hmotmý majetek 0 0 0 0 5 109 

Celkem 2019 -92 172 -8 563 94 -100 641 58 789 

 
31. 12. 2020 
 

(tis. Kč) 

Počáteční 

Zůstatek 
Přírůstky *) Úbytky 

Konečný 

zůstatek 

Stroje, přístroje a zařízení 131 926 20 586 -389 152 123 

Dopravní prostředky 6 961 0 -6 599 362 

Ostatní movitý majetek  5 796 0 -233 5 563 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 9 638 0 0 9 638 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 109 15 817 -20 626 0 

Celkem 2020 159 430 36 103 -27 847 167 686 

*) Kategorie Přírůstky a Úbytky zahrnuje rovněž převody nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku. 

 

(tis. Kč) 

Počáteční zůstatek 

oprávek 
Přírůstky Úbytky 

Konečný 

zůstatek 

oprávek 

Zůstatková 

hodnota 

Stroje, přístroje 

a zařízení -86 572 -14 155 0 -100 727 51 396 

Dopravní prostředky -6 961 0 6 599 -362 0 

Ostatní movitý majetek  -4 538 -872 218 -5 192 371 

Oprávky k oceňovacímu rozdílu z nabytého 

majetku -2 570 -642 0 -3 212 6 426 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

Celkem 2020 -100 641 -15 669 6 817 -109 463 58 193 

 

V období 2020 resp. 2019 Podnik neobdržel žádné dotace na investiční účely, rovněž neobdržel 

bezplatně žádný dlouhodobý hmotný majetek. 
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5. Pohledávky 
 

K 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 2019 Podnik nevykazoval žádné pohledávky s dobou splatnosti delší než 

pět let.  

 

V období 2020 resp. 2019 Podnik neobdržel žádné dotace na provozní účely.  

 

Přehled opravných položek k pohledávkám je následující: 

 

(tis. Kč) 31.12.2018 Tvorba Čerpání 31.12.2019 Tvorba Čerpání 31.12.2020 

Účetní opravná položka 

k pohledávkám 

 

6 164 

 

0 

 

-1 758 

 

4 406 

 

0 

 

0 

 

4 406 

Celkem 6 164 0 -1 758 4 406 0 0 4 406 

 

6. Krátkodobý finanční majetek 
 

Hlavním peněžním ústavem Podniku je Československá obchodní banka, a.s., u které má Podnik 

založen běžný/kontokorentní účet. Kontokorentní rámec, který umožňuje Podniku mít záporný zůstatek, 

je uveden v Poznámce 10 - Bankovní úvěry a výpomoci. 

 

7. Vlastní kapitál 
 

Základní kapitál k 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 2019 činí 200 000 tis. Kč, rezervní fond tvoří k 31.12. 

2020 částku ve výši 20 000 tis. Kč. Změny vlastního kapitálu, ke kterým došlo v průběhu roku 2020 

a 2019, jsou uvedeny v Přehledu o změnách vlastních kapitálu. 

 

8. Rezervy 
 

 

(tis. Kč) 

Zůstatek k 

31. 12. 2018 
Tvorba 

Rozpuštění 

/ použití 

Zůstatek k 

31. 12. 2019 
Tvorba 

Rozpuštění 

/ použití 

Zůstatek k 

31. 12. 2020 

Sociální  

a zdravotní  

pojištění 5 915 3 463 -3 295 6 083 4 330 -6 083 4 330 

Nevybraná 

dovolená 2 001 2 194 -2 001 2 194 2 569 -2 194 2 569 

Rezerva na 

odstupné a 

konkurenční 

doložky 0 0 0 0 963 0 963 

Nenárokové 

složky mezd 9 750 5 031 -4 151 10 630 6 152 -10 630 6 152 

Ostatní 26 441 16 076 -2 145 40 372 11 996 -30 286 22 082 

Celkem 44 107 26 764 -11 592 59 279 26 010 -49 193 36 096 

Rezerva 

DzPPO* 4 393 0 -4 393 0 0 0 0 

Celkem 48 500 26 764 -15 985 59 279 26 010 -49 194 36 096 

 

Rezerva na sociální a zdravotní pojištění je vytvořena zejména na odvody k nevyplacené části 

smluvních mezd, odměnám za výsledek hospodaření, nevybrané dovolené a ostatním bonusům 

souvisejícím se mzdovou oblastí. 

 

Ostatní rezervy byly vytvořeny zejména za účelem pokrytí známých rizik a pravděpodobných ztrát 

z probíhajících soudních a mimosoudních sporů a z nich vyplývajících závazků. Podnik rovněž vytvořil 

rezervu na nenárokové složky mezd skládající se ze subjektivní složky mezd včetně individuálních 

bonusů smluvních mezd. 
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9. Krátkodobé závazky 
 

K 31. 12. 2020 neměl Podnik krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti,  

k 31. 12. 2019 pak ve výši 60 tis. Kč. 

 

K 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 2019 Podnik neměl dlouhodobé ani krátkodobé závazky, k nimž bylo 

zřízeno zástavní právo nebo záruka ve prospěch věřitele.  

 

Závazky ke spřízněným stranám jsou uvedeny v poznámce 15 – Transakce se spřízněnými stranami. 

 

Dohadné účty pasivní zahrnují především odhadované nárokové odměny zaměstnanců. 

 

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činily 14 008 tis. Kč. Jedná 

se o neuhrazený závazek z mezd za prosinec 2020, který byl uhrazen následující měsíc. 

 

K 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 2019 Podnik neevidoval žádné splatné daňové nedoplatky u místně 

příslušných finančních orgánů. 

 

10. Bankovní úvěry a výpomoci 
 

Banka Termíny/ 

Podmínky 

Měna Celkový limit 

 tis. Kč 

31. 12. 2019 

tis. Kč 

31.12.2020 

tis. Kč 

ČSOB, a. s. kontokorentní úvěr CZK 100 000 0 0 

 

Podnik splňuje všechny podmínky, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě. 

 

11. Daň z příjmů 
 

Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) Podnik vyčíslil při použití daňové sazby 19 % 

následovně: 

 

 2019 2020 

Položky odložené daně 

 

 

Základ 

tis. Kč 

Odložená 

daňová 

pohledávka 

tis. Kč 

Odložený 

daňový 

závazek 

tis. Kč 

 

 

Základ 

tis. Kč 

Odložená 

daňová 

pohledávka 

tis. Kč 

Odložený 

daňový 

závazek 

tis. Kč 

Rozdíl mezi účetní a daňovou 

zůstatkovou cenou 

dlouhodobého majetku -20 003 0 -3 801 -26 449 0 -5 025 

Daňová ztráta 0 0 0 12 890 2 449 0 

Ostatní rezervy 18 906 3 592 0 24 861 4 724 0 

Celkem -1 097 3 592 -3 801 11 302 7 173 -5 025 

Čistá odložená daňová 

pohledávka (+) / závazek (-)   -208  2 148  

 

V roce 2020 vykázal Podnik daňovou ztrátu. V roce 2019 Podnik vykázal náklady na splatnou daň 

z příjmů právnických osob ve výši 3 124 tis. Kč.  
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12. Leasing 
 

Podnik má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz poznámka 3.5 

– Leasing a dále poznámka 12 – Majetek a závazky nevykázané v rozvaze). 

 

Výše nájemného z majetku najatého Podnikem formou operativního leasingu k 31. 12. 2020 resp. k 31. 

12. 2019 činila 9 514 tis. Kč resp. 8 021 tis. Kč.  

 

Podnik neevidoval k 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 2019 žádný finanční leasing. 

 

13. Majetek a závazky nevykázané v rozvaze 
 

Podnik eviduje v operativní evidenci k 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 2019 drobný majetek 

a v podrozvahové evidenci majetek najatý (vykázán v pořizovací ceně), který není vykázán v rozvaze. 

 

(tis. Kč) 31. 12. 2019   31.12.2020 

Najatý/podpůrný majetek 37 755 45 085 

Drobný hmotný majetek 30 209 35 785 

Drobný nehmotný majetek 4 611 5 951 

Celkem 72 575 86 821 

 

14. Potenciální závazky 
 

V průběhu roku 2020 bylo s Podnikem zahájeno exekuční řízení týkající se vymáhané peněžní 
povinnosti ve výši 1 393 tis. Kč. Podnik považuje tuto peněžní povinnost za neoprávněnou a postupuje 
v souladu s právními předpisy. 

 

Vedení Podniku si není vědomo žádných dalších významných potenciálních závazků Podniku k 31. 12. 

2020. 

 

15. Zásoby 
 

Přehled opravných položek k zásobám je následující: 

 

(tis. Kč) 31.12.2018 Tvorba Čerpání 31.12.2019 Tvorba Čerpání 31.12.2020 

Opravná položka ke zboží 4 530 0 -612 3 918 0 -3 918 0 

Celkem 4 530 0 -612 3 918 0 -3 918 0 

 

16. Zaměstnanci  
 

Rozpis osobních nákladů: 

 31. 12. 2019  31. 12. 2020  

 
Celkem 

zaměstnanci* 

Z toho:  

vedení Podniku 

a DR* 

Celkem 

zaměstnanci* 

Z toho:  

vedení 

Podniku a DR* 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 412 12 448 13 

v tis. Kč     

Mzdové náklady 343 588 16 589 385 551 15 768 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 120 592 4 707 129 761 4 563 

Sociální náklady 6 622 275 5 619 81 

Osobní náklady celkem 464 180 21 571 520 931 20 412 

*bez nákladů na odstupné a konkurenčních doložek 
Pozn. Vedení je definováno jako úroveň Ř a Ř-1 
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17. Transakce se spřízněnými stranami 
Kromě odměn uvedených v poznámce 16 – Zaměstnanci neobdrželi v roce 2020 resp. 2019 členové 

současných ani bývalých statutárních a dozorčích orgánů a vedoucí zaměstnanci Podniku žádné 

půjčky, přiznané záruky, zálohy ani jiné výhody nad rámec kolektivní smlouvy, s výjimkou řídících 

zaměstnanců Podniku, kteří mají svěřena motorová vozidla do osobního užívání ke služebním 

i soukromým účelům a dále bylo uzavřeno ze strany Podniku s pojišťovnou Kolektivní pojištění 

odpovědnosti z výkonu povolání týkající se těchto řídících zaměstnanců. V rámci své běžné obchodní 

činnosti Podnik v průběhu roku realizoval řadu transakcí se spřízněnými stranami. Přehled významných 

transakcí realizovaných v roce 2020 resp. 2019 a souvisejících pohledávek (bez opravných položek) 

a závazků vůči spřízněným stranám je následující: 

 

 

31. 12. 2019 

Výnosy 

tis. Kč 

Náklady 

tis. Kč 

Pohledávky 

tis. Kč 

Závazky 

tis. Kč 

Ministerstvo vnitra* -1 392 312 10 172 264 034 -180 612 

Česká pošta, s. p. -2 208 5 267 540 -111 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 0 586 216 0 

Jiné -487 0 0 0 

Celkem -1 395 007 16 025 264 790 -180 723 

* vč. SZR, HZS, ZSMV, PČR, ZZMV 

 

 

31. 12. 2020  

Výnosy 

tis. Kč 

Náklady 

tis. Kč 

Pohledávky 

tis. Kč 

Závazky 

tis. Kč 

Ministerstvo vnitra* -1 218 012 7 387 137 802 -34 262 

Česká pošta, s. p. 0 6 091 19 -792 

Ministerstvo zdravotnictví -51 886 0 16 851 0 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 0 3 203 0 -3 

Jiné -8 244 0 0 0 

Celkem -1 278 142 16 682 154 672 -35 058 

* vč. SZR, HZS, ZSMV, PČR, ZZMV 

 

18. Odměna auditorské společnosti  
Celkové náklady na odměnu auditorské společnosti za statutární audit činily k 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 

2019 vždy částku ve výši 260 tis. Kč. 

 

19. Přehled o peněžních tocích 
Podnik pro účely přehledu o peněžních tocích nepovažoval k 31. 12. 2020 resp. k 31. 12. 2019 čerpané 

kontokorentní úvěry za peněžní ekvivalenty (viz poznámka 9 – Bankovní úvěry a výpomoci). 

 

20. Následné události 
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu ode dne 27. února 

2021 na dobu 30 dnů. Vzhledem k probíhajícímu nouzovému stavu jsou dopady na (budoucí) 

hospodaření Podniku analyzovány a rovněž byla přijata příslušná opatření k minimalizaci negativních 

dopadů na Podnik. 

 

 

V Praze dne 23. 3. 2021 

 

 

 

…………………........... 

Ing. Vladimír Dzurilla 

ředitel 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.  
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