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Vážení akcionáři a obchodní partneři, 

milí kolegové a přátelé, 

rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se 

nějakým způsobem dotkly asi každého státu na světě, 

České republiky nevyjímaje. Zatímco jeho první polovina se 

nesla především v duchu vysokých cen ropy a rekordního 

posilování české měny, druhá byla především ve znamení 

pádu velkých zahraničních bank a akciových trhů. Bylo 

zřejmé, že doba rychlého růstu ekonomiky se stane alespoň 

na nějakou dobu minulostí. 

 

Podle OSN čelí světová ekonomika největšímu poklesu 

od Velké deprese ve třicátých letech 20. století. Výsledky 

minulých recesí přitom ukazují, že informační technologie 

a telekomunikace patří mezi nejrychleji zasažená odvětví. 

Na každou recesi však může být nahlíženo i jako na 

příležitost. Dochází k očištění trhu od slabých hráčů a tlak 

na rychlejší nástup inovací. Tímto způsobem pohlížíme na 

vzniklou situaci i v ANECTu a pozitivní obchodní výsledky 

loňského roku nás v tom utvrzují. 

 

V roce 2008 totiž dosáhl ANECT obratu přes 720 milionů 

korun, což bylo o téměř 100 milionů korun více než v roce 

2007. Zisk z hlavních provozních činností byl o 2 miliony 

korun vyšší než v roce předešlém. Největší nárůst tržeb 

jsme zaznamenali v oblasti servisu, téměř o 15 procent. 

V oblasti prodeje zboží a projektů byly výsledky v roce 2008 

spíše stagnující. 

 

Co za těmito pozitivními obchodními výsledky stálo? 

Především důvěra. Důvěra našich zákazníků, že i v době 

ekonomické nestability jim můžeme být spolehlivým 

partnerem, který jim prostřednictvím svých řešení a služeb 

rovněž pomáhá dosahovat lepších podnikatelských 

výsledků. 

 

Mám-li se ohlédnout zpět za rokem 2008 z pohledu 

největších obchodních úspěchů, napadá mě hned několik 

příkladů z komerčního i veřejného sektoru. V hlavní budově 

České pojišťovny jsme například inovovali komunikační 

infrastrukturu, pro AVG Technologies propojili páteřní 

komunikaci poboček v Česku a USA a České spořitelně 

jsme připravili analýzu stavu ICT a poskytli konzultace 

v rámci organizace telco procesu. 

 

Na Ministerstvu fi nancí jsme provedli kompletní redesign 

ATM infrastruktury a poskytli servis pro komunikační 

infrastrukturu, na Ministerstvu kultury jsme převzali 

svěřenou správu informačního systému a na konci roku 

jsme získali zakázku na zajištění provozu komunikační 

a systémové infrastruktury Ministerstva práce a sociálních 

věcí, v rámci které budeme ministerstvu poskytovat přes 

padesát služeb technického i provozního charakteru. 

 

Nemohu opomenout ani výrazné úspěchy v oblasti prodeje 

hi-tech technologií, kde ANECT dosud dodal a nainstaloval 

okolo 20 jednotek TelePresence v devíti státech střední 

a východní Evropy v objemu 2,1 milionů amerických dolarů. 

Nejvzdálenější implementace proběhla v Kazachstánu a asi 

nejprestižnější zakázkou byla instalace pro Úřad vlády 

v Turecku.  

 

V roce 2008 došlo k řadě důležitých změn i v rámci samotné 

naší společnosti. V dubnu jsme například v Plzni otevřeli 

nové vývojové centrum, které se zaměřuje především na 

oblast vývoje aplikací. V květnu jsme v rámci vrcholového 

managementu zřídili novou pozici ředitele pro inovace 

a strategický rozvoj. V samotném závěru roku došlo navíc 

ke změně na pozici generálního ředitele. 

 

Proč všechny ty změny? V roce 2008 naše společnost 

oslavila jubilejních patnáct let od svého vzniku. Přestože 

šlo o velmi úspěšných patnáct let, tak místo toho, abychom 

se spokojeně plácali po ramenou, rozhodli jsme se tohoto 

okamžiku využít k důkladnému zhodnocení situace na 

trhu a přípravě nové strategie společnosti. Její zahájení 

jsme naplánovali již na počátek roku 2009. 

 

V rámci nové strategie se chceme zaměřit na vstup do 

dvou nových segmentů, služeb a médií, a rovněž na vstup 

na trh integrace podnikových procesů na aplikační vrstvě. 

Současně chceme posílit naše postavení ve stávajících 

segmentech, jako jsou výroba, veřejná správa, fi nance 

a telekomunikace, a rovněž na trhu řešení na úrovni 

podnikové komunikační a systémové infrastruktury. 

 

Abych se ale stále netočil jen kolem obchodu. Rok 2008 

přinesl i změnu v oblasti našeho přístupu k sociální 

odpovědnosti. V jeho průběhu jsme totiž zřídili nový fond 

na podporu projektů společenské odpovědnosti a také 

Radu fondu ANECT složenou ze zaměstnanců fi rmy, 

která rozhoduje o nejvhodnějších způsobech podpory. 

Zaměstnanci naší fi rmy se loni rovněž poprvé zapojily do 

takzvaného komunitního dne, kdy v rámci pracovní doby 

pomáhali potřebným v několika vybraných organizacích.  

 

V roce 2008 jsme také již počtvrté v řadě zorganizovali 

štafetový závod fi remních a manažerských týmů anect 

extrém®, kterého se zúčastnilo 33 čtyřčlenných týmů. 

Jako největší sponzor a generální partner jsme také 

podpořili brněnské Mistrovství světa ve voltiži, na kterém 

se v konkurenci nejlepších jezdců světa stal mistrem světa 

český jezdec Petr Eim. 

 

V zajímavých momentech velmi výrazného roku 2008 bych 

mohl pokračovat, ale protože jsem omezen prostorem 

papíru, využiji závěru mého slova k poděkování všem, kteří 

se na úspěchu ANECTu v roce 2008 podíleli. Rád bych ocenil 

především práci odvedenou ze strany našich zaměstnanců 

a přízeň a podporu, kterou nám věnovali naši zákazníci 

a obchodní partneři.  

 

Těším se, že naše vzájemná spolupráce bude úspěšně 

pokračovat i v roce 2009. Jak jsem již uvedl na začátku, 

v současné ekonomické situaci může dojít k očištění trhu 

od slabších hráčů. Pevně věřím, že společnost ANECT 

zůstane i s vaší podporou mezi těmi nejsilnějšími. 

 

 

                   Jaroslav Hloušek

            generální ředitel, ANECT a.s.
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Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

V Brně dne 5. května 2009

           

 Ing. Miroslav Řihák

     předseda představenstva společnosti ANECT a.s.

Zpráva Ing. Miroslava Řiháka o vztazích mezi ovládající 

a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou 

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

(§ 66a odst. 9 zák. 513/1991 Sb.) podle stavu ke dni 31. 12. 

2008. 

Prohlašuji, že kromě majetkové účasti v ANECT a.s. (50 %) 

jsem společníkem a akcionářem následujících obchodních 

společností: 

1.  MediaNet s.r.o. (od 31. 3. 2008 změna obchodního 

jména na Czech Horse Production s.r.o.) se sídlem Brno, 

Vídeňská 204/125, IČ 25312472, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, 

vložce číslo 24068 – obchodní podíl 100 % 

2.  BKE a.s. se sídlem Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, 

IČ 255 03 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka číslo 3869 – 

majetková účast 80 %.

Mezi propojenými osobami nebyly v posledním účetním 

období uzavřeny žádné smlouvy či jiné právní úkony, které 

by byly učiněny v zájmu těchto osob. 
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