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Vážení akcionáři a obchodní partneři, 
milí kolegové a přátelé, 

když jsem se v lednu 2009 ujal pozice generálního ředitele 
společnosti ANECT, věděl jsem, že přede mnou stojí rok 
plný očekávání, ale i hrozeb. Postavil jsem se totiž do čela 
jedné z největších ryze českých firem v oboru informačních 
a komunikačních technologií, jež na jedné straně započala 
realizaci své nové rozvojové strategie a na straně druhé 
působila na trhu, který patřil mezi ty, jež byly ekonomickou 
krizí zasaženy nejvíce.

V rámci nové strategie jsme se vedle posílení naší pozice 
v dosavadních produktových i zákaznických segmentech 
zaměřili především na to, jak ze síťové infrastruktury získat 
pro zákazníky další užitek. Zatímco dosud byly totiž sítě 
primárně využívány pro výměnu dat a informací, novým 
trendem je a stále více bude jejich využití i pro oblasti 
efektivní firemní spolupráce či konsolidace podnikových 
dat. 

V oblasti firemní spolupráce jsou v našem hledáčku zejména 
moderní videokonferenční technologie označované jako 
telepresence či telemosty. Tyto technologie jsme již dodali 
zákazníkům do řady evropských zemí, včetně Maďarska, 
Polska, Slovenska, Německa nebo Holandska, přičemž 
celkový objem realizovaných zakázek se ke konci roku 2009 
přiblížil hranici 32 milionů korun.

Velký potenciál pak vidíme i ve druhé zmíněné oblasti, 
tedy konsolidaci dat. Objem informací, které organizace 
z interních, ale například i legislativních důvodů vytvářejí, 
totiž roste obrovským tempem. To pak klade stále větší nároky 
na datová centra a vytváří nové požadavky na bezpečné  
a efektivní skladování dat i jejich konsolidaci. 

Věřím, že naše nová strategie spolu s ještě více zákaznicky 
orientovaným přístupem nejvíce napomohla tomu, že jsme 
v roce 2009 zmítaném nejistou z ekonomického vývoje 
dosáhli velmi dobrých finančních výsledků. Náš roční obrat 
dosáhl výše 680 milionů korun a zisk před zdaněním činil 
41 milionů korun, což je v porovnání s předchozím rokem  
o 7 milionů korun více.

Na pozitivních obchodních výsledcích se podílela celá 
řada projektů. Jedním z nich byla například zakázka na 
zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, v rámci které 
ministerstvu poskytujeme přes padesát služeb technického 
i provozního charakteru, jež například zkracují dobu 
zásahu v případě poruch nebo rozšiřují dobu servisní 
pohotovosti pro hlavní systémy provozované v síti 
ministerstva.

Dále jsme se podíleli například na vybudování nového 
datového centra Magistrátu hlavního města Prahy, které na 
jednom místě koncentruje veškeré výpočetní zdroje města. 
Datové centrum je připojeno do páteřní komunikační sítě 
magistrátu a do budoucna počítá s připojením až 100 
serverů. 

Z komerčního sektoru mohu jmenovat například projekt 
pro Komerční banku, která nám v rámci projektu Managed 
Services svěřila odpovědnost za řízení a podporu svých 
telekomunikačních služeb. V praxi to znamená, že se 
podílíme na koordinaci telco dodavatelů, řídíme vybrané 
telco procesy a řešíme požadavky uživatelů i případné 
výpadky. Bance jsme rovněž partnerem v oblasti dalšího 
rozvoje ICT. 

Mohl bych jmenovat i další zajímavé projekty, k důležitým 
změnám však došlo i v rámci našeho interního fungování. 
V červenci jsme například získali certifikaci podle normy 
ISO/IEC 20000, která je celosvětovým standardem v oblasti 
řízení ICT služeb. Zajímavostí je, že naše společnost 
stála již u samého počátku zavádění této normy v České 
republice – před třemi lety jsme připravili návrh její české 
verze pro Český normalizační institut.

Zřejmě jednou z nejviditelnějších součástí naší nové 
strategie pro širší veřejnost pak byla změna loga, ke které 
došlo vůbec poprvé v patnáctileté historii společnosti 
ANECT. Nové logo sází na jednoduchost a moderní eleganci.

I přes řadu změn souvisejících s naší novou strategií 
jsme nezapomněli ani na naše aktivity v oblasti sociální 
odpovědnosti. Prostřednictvím Rady fondu ANECT, složené 
ze zaměstnanců firmy, jsme loni například uspořádali 
benefiční akci, jejímž hlavním lákadlem byla známá 
divadelní hra Čtyři dohody. Zorganizovali jsme také již 
druhý ročník dobrovolného firemního dárcovství krve – 
ANECTí krvinky. 

V popisu zajímavých událostí roku 2009 bych mohl 
pokračovat ještě dlouho. Pro mě osobně je však mnohem 
důležitější na závěr poděkovat všem zaměstnancům 
společnosti za skvěle odvedenou práci. Za úspěch loňského 
roku totiž nevděčíme nikomu jinému než jim. 

Rád bych také poděkoval všem našim zákazníkům za 
dlouhodobou přízeň, které si velmi vážíme. Stejně tak děkuji 
našim obchodním partnerům za jejich celoroční podporu. 
Věřím, že náš vzájemný vztah přináší užitek i pro vás.

Těším se, že naše vzájemná spolupráce bude úspěšně 
pokračovat i v roce 2010. 

                   Jaroslav Hloušek
            generální ředitel, ANECT a.s.
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Zpráva představenstva ANECT a.s.  
o podnikatelské činnosti společnosti  

a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2009

Představenstvo společnosti plnilo své úkoly v souladu 
s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. 

Hlavní náplní činnosti představenstva na jeho pravidelných 
čtvrtletních zasedáních bylo vyhodnocení a porovnání 
plánovaného vývoje společnosti s reálným stavem. 
Představenstvo se zejména zaměřilo na hodnocení cílů 
jednotlivých organizačních útvarů a kontrolu plnění 
finančního plánu společnosti v jednotlivých čtvrtletích. 

V průběhu roku 2009 se při práci na realizaci záměrů Orange 
Ocean Strategy ukázalo, že vysoké nároky operativního 
výkonného řízení společnosti neumožňují představenstvu, 
složenému z celého vrcholového managementu, efektivně 
fungovat také v úrovni strategického řízení společnosti. 
Tím se většina projektů strategie dostala do skluzu  
a některé nebyly dokončovány vůbec.

Proto na přelomu roku 2009/2010 došlo ke změnám ve 
složení představenstva. Počet členů představenstva byl 
zúžen na 3. V novém představenstvu zůstal jediný člen 

vrcholového managementu, a tím je generální ředitel 
Jaroslav Hloušek. Předseda představenstva Miroslav Řihák 
a nový člen představenstva  Jana Vohralíková nejsou členy 
vrcholového vedení. 

Cílem tohoto opatření nebylo omezit kompetence 
výkonného managementu v oblasti operativního řízení 
společnosti. Abychom navázali na dobré zkušenosti 
minulých období, kdy výkonný management úspěšně 
řídil společnost ve všech aspektech operativního řízení 
včetně podepisování jménem společnosti, byla nově 
zřízena prokura. Prvními prokuristy společnosti se stali 
Petr Panáček, Jiří Procházka a Michal Seidl. Další ředitelé 
získají prokuru poté, co splní definované podmínky.

Představenstvo konstatuje, že majetek společnosti v roce 
2009 byl používán v souladu s podnikatelskou činností  
a záměry společnosti. Stav majetku a jeho hodnota je 
věrně zobrazena účetní závěrkou, která je součástí výroční 
zprávy. Oba dokumenty jsou ověřeny auditorem. 

V Brně dne 12. května 2010

Za představenstvo ANECT a.s.

           
 Ing. Miroslav Řihák

předseda představenstva

6



7



Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

V Brně dne 12. května 2010

           
 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. 
2009.

Prohlašuji, že kromě majetkové účasti v ANECT a.s. (50 %) 
jsem společníkem a akcionářem následujících obchodních 
společností: 

1.  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 70 %.

3.  BigWall s.r.o. se sídlem Modřice, Benešova 450, IČ 
27749932, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka číslo 56522 – 
majetková účast 33,3 %.

Mezi propojenými osobami nebyly v posledním účetním 
období uzavřeny žádné smlouvy či jiné právní úkony, které 
by byly učiněny v zájmu těchto osob.

8



9



Zpráva dozorčí rady ANECT a.s. za rok 2009

V Brně dne 14. května 2010

           
                    Ing. Miroslav Nováček

          předseda dozorčí rady ANECT a.s.

Dozorčí rada v průběhu roku 2009 zajišťovala úkoly, které 
pro ni vyplývají ze zákona a stanov společnosti. Dozorčí 
rada dohlížela na výkon působnosti představenstva  
a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 
Kontrolovala, zda  se podnikatelská činnost  společnosti 
uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami 
společnosti a pokyny valných hromad. Na svých zasedáních 
se dozorčí rada zabývala hospodařením společnosti, 
plněním finančního a obchodního plánu.

Představenstvo společnosti předložilo dozorčí radě 
výsledky hospodaření za rok 2009, které jsou součástí roční 

účetní závěrky, ověřené auditorem. Dále předložilo návrh 
na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2009.

Členové dozorčí rady přezkoumali výše uvedené podklady 
a konstatovali, že roční účetní závěrka byla vypracována 
řádně a v souladu se zákonnými předpisy České republiky. 
Konstatovala také, že zpráva statutárního orgánu  
o vztazích mezi propojenými osobami věrně zobrazuje 
veškeré skutečnosti, které v průběhu roku 2009 nastaly. 
Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě společnosti 
ANECT a.s. schválit její roční účetní závěrku 2009 a také 
návrh na rozdělení zisku.
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