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Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení obchodní partneři, 
uběhl další rok a v životě ANECTu se událo mnoho zajímavého.

Těší mě, že významné rozhodnutí o restrukturalizaci skupiny, které jsme přijali v předchozím roce, 
se podařilo úspěšně realizovat, a nová holdingová struktura vznikla podle našich představ. Ve 
společnosti ANECT holding a.s. jsme soustředili podíly jednotlivých společností ve skupině; současně 
jsme se zaměřili na nastavení efektivních procesů spolupráce a manažerského řízení v jednotlivých 
propojených společnostech. V rámci skupiny nyní působí společnosti ANECT a.s. Česká republika, 
ANECT a.s. Slovenská republika, ADUCID s.r.o. Nepřímo, prostřednictvím společnosti ADUCID, je pak 
společností ANECT holding a.s. vlastněna společnost ADUCID Pty Ltd. se sídlem v Austrálii, která byla 
původně založena jako ANECT Pty Ltd. Budoucí směřování australské společnosti jsme však změnili, 
abychom podpořili prodej a marketing produktu ADUCID na tomto vzdáleném trhu. Ze stejných 
důvodů jsme se také rozhodli založit společnost reprezentující ADUCID v Číně.

Součástí restrukturalizace bylo kromě přesunu podílů v dceřiných společnostech přímo do společnosti 
ANECT holding a.s. také odštěpení projektu ADUCID do samostatné společnosti ADUCID s.r.o., a to 
spolu s přesunem finančních prostředků na rozvoj této společnosti v dalších letech.
Všechny kroky týkající se restrukturalizace jsme podnikli proto, abychom podpořili dlouhodobě 
udržitelný růst společnosti, zefektivnili řízení a koordinaci vztahů mezi propojenými společnostmi. 
Výhodou takto nastavené struktury je rovněž připravenost na možné vyčleňování úspěšných projektů 
do samostatných společností umožňujících zjednodušený vstup případným investorům. 

Mám-li se vyjádřit k výsledkům hospodaření jednotlivých společností z pohledu akcionářů  ANECT 
holding, pak jednoznačně velké ocenění zaslouží ANECT Česká republika, kde se podařilo výrazným 
způsobem přeplnit plán zejména využitím tržních příležitostí. ANECT Slovensko nemá na první 
pohled příznivý výsledek, avšak při zohlednění kurzových zisků a ztrát uzavřel dynamický rok plný 
zvratů také splněním plánu prodeje. Společnost ADUCID zatím stále usiluje o získání větší referenční 
zakázky a plánované výsledky nesplnila. 

Děkuji všem zákazníkům, partnerům i kolegům, kteří spolu s námi prožili minulý rok a pomáhali nám 
dosahovat našich cílů. 

Úvodem
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Miroslav Řihák
Předseda představenstva 

ANECT a.s.

Vizí pojmenované tři strategické oblasti Bezpečnost, 
Virtualizace, Komunikace a spolupráce rezonovaly 
společnostmi ANECT opět velmi silně. Z každé oblasti do 
našeho portfolia přibyly nové produkty a s nimi i nové 
partnerské a zákaznické vazby. Současně jsme ale také 
pozastavili či úplně zrušili ty produkty, které do vize nespadaly 
a které již neodpovídaly požadavkům trhu. Nově tak máme 
v portfoliu pokročilé nástroje pro prevenci, analýzu, detekci 
a reakci na bezpečnostní události, cloud-base služby, 
virtualizované a softwarově definované sítě, softwarově 
definovaná i fyzická úložiště nové generace, nástroje pro 
automatizaci a orchestraci datových center, nástroje a služby 
pro zálohování a obnovu datových center apod. Tam, kde sami 
výrobu nového produktu či služby nezajištujeme, máme silné 
partnery, a naše projektové řízení z tohoto spojení úspěšně 
skládá kvalitní a vysoce odborné řešení pro zákazníka.

Naše vize našla uplatnění i v zaměstnaneckém programu Idea For Vision (I4V). Zaměstnanci mají 
nyní systematicky vytvořený a řízený prostor pro nové nápady, kterými bychom naši vizi, ale 
nejenom ji, podpořili. Může tak vzniknou podobná služba jako je naše SOCA, platforma pro služby 
bezpečnostního operačního centra a souvisejících služeb. SOCA v roce 2015 trh velice zaujala a 
zásadně přispěla k dalšímu posílení povědomí o  nás, jako o společnosti specializují se mj. na ICT 
bezpečnost.

Naše tři strategické oblasti jsme intenzivně podporovali účastí na odborných konferencích, v pozici 
generálního partnera jsme zaštítili Cyber Serurity IDG, uspořádali jsme několik tematických Setkání 
před polednem v oblasti Security i Collaborations a spolu s našimi technologickými partnery jsme 
se podíleli na realizaci Security road show. 

V oblasti Komunikace a spolupráce patříme již tradičně mezi nejúspěšnější integrátory. V loňském 
roce jsme zúročili aktivity Business Developmentu a realizovali několik významných zakázek. Naše 
videokonferenční řešení jsme úspěšně projektovali a implementovali nejen v ČR, ale i ve světě. 
Námi poskytovaná servisní podpora dodaných řešení je hodnocena velmi kladně a zajišťuje nám 
skvělou referenci do dalších příležitostí. Portfolio kontaktních center jsme doplnili o analytický 
nástroj AgentBalance, který pomáhá optimalizovat jak práci operátorů, tak následně i samotná 
technologická řešení kontaktních center.



V průběhu roku začali rozvíjet oblast virtualizovaných a softwarově definovaných sítí. Na konci roku 
jsme již disponovali řadou certifikací a pořádali pro naše zákazníky odborné workshopy.  Zaměřili 
jsme se také více na cloud-base produkty z oblasti Infrastructure as a Service, jak v globálním 
prostředí Microsoft Azure, tak s lokálními cloudovými partnery. Zrealizovali jsme významný projekt 
virtualizovaných desktopů.

V důsledku uvedených aktivit vzrostla oblast Bezpečnost ICT meziročně o 25%, Komunikace a 
spolupráce rostla meziročně o 13%. Virtualizace rovněž meziročně značně rostla, tržby se zvýšily o 
22%, podíl na celkovém obratu je však prozatím nízký. Ve vyjmenovaných oblastech v současnosti 
realizujeme 44% z celkově dosažených tržeb.

Nadále se nám daří rozvíjet spolupráci s partnery, kteří působí v našich strategických oblastech. 3. 
rokem po sobě jsme byli oceněni jako nejsilnější partner společnosti Check Point, k intenzivnější 
spolupráci došlo se společností F5 – stali jsme se Gold partnerem a získali jsme status partnera 
Professional services, což nám umožňuje poskytovat první úroveň podpory u těchto produktů. Pro 
klíčové technologie došlo k personálnímu posílení a získání nových certifikací. Úspěšně zvyšujeme 
Cisco certifikace v oblastech Security, v minulém roce další specialista ANECTu získal  certifikaci CCIE 
Inženýr v oblasti Security; v současné době již u nás působí 3 z celkových 6 expertů v celé České 
republice. Certifikační vzdělávání absolvujeme i pro oblasti Komunikace a spolupráce a Virtualizace 
a rozvíjíme partnerství s NetApp, Microsoft Azure a dalšími společnostmi. Obhájili jsme prověrku pro 
stupeň utajení Tajné.

Akviziční obchod intenzivně hledal nové obchodní příležitosti a budoval perspektivní zákaznickou 
bázi. Získali jsme nové zákazníky v segmentech výroby, zdravotnictví, vysokého školství, ale i v 
loterijních společnostech a pojišťovnictví. Vertikálu výroba se nám podařilo rozvíjet až s příchodem 
posil do našeho obchodního týmu, více příležitostí jsme měli také u měst a krajů. Etablovali jsme 
se u několika univerzit; za zmínku stojí zejména realizace velké zakázky v oblasti virtualizovaných 
desktopů. Nadále budeme zvyšovat produktivitu akvizičního oddělení i kvalitu jeho personálního 
obsazení. 
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Obchod s našimi dlouhodobými zákazníky se soustředil na udržení stávajících služeb v tradičních 
segmentech financí, výroby a logistiky. Získali jsme ale i mnoho nových zajímavých zakázek. Pro 
významnou finanční instituci jsme realizovali „New branch concept“ na desítkách lokalit v ČR, 
významná dodávka technologie Cisco Source fire se týkala velkého zákazníka s mezinárodním 
přesahem. Pro velký počet zákazníků z vertikály financí jsme poskytovali projekční činnost v 
oblasti Unified Communication a ICT bezpečnosti. Naši vlastní službu SOCA jsme úspěšně spustili u 
významného zákazníka poskytujícího služby státní správě.

V minulém roce jsme také rozšířili naše služby poskytované přes hranice České Republiky a za 
oceán jejichž zprovoznění jsme zvládli v extrémně krátkém čase. Služby byly poskytovány v režimu 
7x24. Služby, jako je dohled, správa a servis, jsme poskytovali i několika dalším našim zahraničním 
zákazníkům.  Již tradičně držíme vysokou kvalitu služeb a dostupnost dosahující 99,9%  (což 
představuje ze zhruba  16000 tiketů pouze 10 porušených SLA celkem). 

Naši zaměstnanci se věnují i dárcovským a dobrovolnickým aktivitám již několik let. Společně se 
snažíme pomáhat zejména tam, kde je to opravdu potřeba a podporujeme projekty, které ostatní 
organizace opomíjejí. 

V Brně, dne 21. 6. 2016

Miroslav Řihák | Předseda představenstva ANECT a.s.



Představenstvo společnosti plnilo své úkoly v souladu s Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. 
Představenstvo konstatuje, že majetek společnosti v roce 2015 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: 21. 6. 2016

            Jan Zinek        Pavel Srnka              Ladislav Herynek
   Člen představenstva              Člen představenstva          Člen představenstva

Výrok představenstva 
s podpisem všech 
členů představenstva:

Ing. Miroslav Řihák | Předseda představenstva ANECT a.s.

ANECT Výroční zpráva | 5



Zpráva představenstva 
společnosti ANECT a. s. 
o vztazích mezi 
propojenými osobami

6 | ANECT Výroční zpráva

1.   Jediným společníkem společnosti 
ANECT a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, 
IČ 25313029, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 
číslo 2113 (dále jen „Společnost“) k 31. 12. 2015 
je ANECT holding a.s.

2.  Společníky společnosti ANECT holding a.s., 
se sídlem Brno, Vídeňská 204/125, IČ 03553752, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 7246 (dále jen 
„ANECT holding“) jsou k 31. 12. 2015:
a) MONAKER s.r.o. – obchodní podíl 2/3;
b) MIVEREDA s.r.o. – obchodní podíl 1/3.

3.   Společníci MONAKER s.r.o. a MIVEREDA 
s.r.o. jsou k 31. 12. 2015:
a) Jediným společníkem MONAKER s.r.o. je 
Ing. Miroslav Řihák;
b) Jediným společníkem MIVEREDA s.r.o. je 
Ing. Jiří Štěpánek.

4.   Dle ustanovení § 74 ZOK je osobou nepřímo 
ovládající společnost ANECT a.s. Ing. Miroslav 
Řihák, bytem Terasová 3063/60, Žabovřesky, 616 
00 Brno.

5.   Ing. Miroslav Řihák jako ovládající osoba 
je společníkem v těchto společnostech:
a) MONAKER s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 
204/125, IČ 25312472, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
C, vložka 24068 – obchodní podíl 100 %;
b) BKE a.s., se sídlem Hrušovany u Brna, U 
Výzkumu 603, PSČ 664 62, IČ 255 03 421, zapsaná 
v   obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3869 – 
majetková   účast 82 %;
c) SECUPACK s.r.o., se sídlem Pražákova 
510/51, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 28287592,        
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 58766   
– majetková účast 51%. 

6. Ing. Miroslav Řihák je dále nepřímo 
ovládající osobou společnosti ADUCID s.r.o., 
se sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 
00 Brno, IČ 03678091, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
C, vložka 86207, a to prostřednictvím společnosti 
MONAKER s.r.o., která vlastní ve společnosti 
ADUCID s.r.o. 10% podíl a společnosti ANECT 
holding a.s., která vlastní ve společnosti ADUCID 
s.r.o 80% podíl.

1. STRUKTURA VLASTNICKÝCH VZTAHŮ

podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“)
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7. Společnost ANECT holding a.s. je k 31. 12. 
2015 jako ovládající osoba dále společníkem v 
těchto společnostech:
a) ANECT a.s., se sídlem Teslova 30, Bratislava 
821 02, Slovensko, IČ 35787546, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem 
v Bratislavě v oddíle Sa, vložka číslo 2431/B (dále 
jen „ANECT SK“) – majetková účast 66 %;
b) ADUCID s.r.o., se sídlem Vídeňská 204/125, 
Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03678091, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl C, vložka 86207 – majetková účast 
80%.

8. Společnost ADUCID s.r.o. je k 31. 12. 
2015 jako ovládající osoba dále společníkem a 
akcionářem v této společnosti:
a) ADUCID Pty Ltd., se sídlem Level 19, 323 
Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000, Australia, 
Australian Company Number 158 921 432 - 
majetková účast 70%. 

9. Mezi akcionáři nebyla uzavřena ovládací 
smlouva a akcionáři nejednají ve shodě. 
Statutárnímu orgánu Společnosti není známo, 
že by v některém z období roku 2015 byly mezi 
propojenými osobami ještě další osoby.

10. Úloha ovládaných osob ve výše uvedené 
struktuře spočívá v koordinovaném výkonu 
podnikatelských aktivit za účelem dosažení 
kladného hospodářského výsledku.

11. Způsoby a prostředky, kterými ovládající 
osoba ovládá ovládané osoby, zahrnují jmenování 
statutárních a kontrolních orgánů a nastavení jejich 
odměn za vytváření pozitivního hospodářského 
výsledku.

2. OBDOBÍ

2. SMLUVNÍ STRANY

Tato zpráva je v souladu s ustanovením § 71 a následující ZOK zpracována podle stavu ke dni 31. 12. 
2015 za období kalendářního roku 2015 (dále jen „rozhodné období“).

1. V rozhodném období existovala mezi ovládající osobou, Ing. Miroslavem Řihákem a ovládanou 
osobou, společností ANECT a.s., Smlouva o výkonu funkce uzavřená dne 31. 1. 2014, schválená valnou 
hromadou Společnosti dne 30. 6. 2014, ve znění Dodatku č. 1, který byl schválen rozhodnutím jediného 
společníka Společnosti v působnosti valné hromady dne 22. 9. 2015.

2. Smlouva o pronájmu bytu ze dne 27. 12. 2011. Za rok 2015 uhradila společnost ANECT a.s. na 
základě této smlouvy nájemné ve výši 231.012 Kč. 
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a) ANECT a.s., ANECT holding a.s., ANECT a.s. (Slovensko) a ADUCID s.r.o. - Smlouva o poskytování 
služeb mezi společnostmi skupiny ANECT - na základě níž uhradila

b) ANECT a.s. a BKE a.s. - Smlouva o poskytnutí technické podpory uzavřená dne 
1. 9. 2009. V r. 2015 k plnění na základě této smlouvy nedošlo.
c) ANECT a.s. a ADUCID s.r.o. – Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 31. 7. 2015, ve znění dodatku č. 
1, na jejímž základě ADUCID s.r.o. zapůjčil společnosti ANECT a.s. částku 10.000.000 Kč. Za rok 2015 byly 
společností ANECT a.s. uhrazeny úroky ve výši 16.289,- Kč. K 18. 12. 2015 byla zápůjčka plně splacena.
d) ANECT a.s. a ADUCID s.r.o. – Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 23. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1, 
na jejímž základě ADUCID s.r.o. zapůjčil společnosti ANECT a.s. částku 25.000.000,- Kč. Za rok 2015 byly 
uhrazeny úroky ve výši 166.500,- Kč.
e) ANECT a.s. a ADUCID s.r.o. – Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 6. 8. 2015, na jejímž základě 
ADUCID s.r.o. zapůjčil společnosti ANECT a.s. částku 19.900.000 Kč, ve znění dodatku č. 1. Za rok 2015 
byly společností ANECT a.s. uhrazeny úroky ve výši 134.170,- Kč.
f) ANECT a.s. a ANECT a.s. (Slovensko) – Zmluva o spolupráci a sprostredkovaní ze dne  19. 10. 
2015, na základě níž uhradila společnost ANECT a.s. (Slovensko) společnosti ANECT a.s. v r. 2015 celkem 
2.297.651,- Kč (bez DPH).
g) Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 31. 12. 2014 jako součást Dohody o změně obsahu závazku, na 
jejímž základě ANECT holding a.s. zapůjčil společnosti ANECT a.s. částku 67.000.000 Kč. 

3. Všechny výše uvedené smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním 
styku. Podmínkám běžným v obchodním styku odpovídala i poskytnutá plnění, protiplnění a zajištění. 
Společnosti ANECT a.s. z těchto smluv nevznikla žádná újma.

3. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY  ČI OPATŘENÍ MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ

1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 20. 5. 2015 na základě návrhu představenstva o 
schválení výplaty podílu na zisku (dividendě) Společnosti za rok 2014 akcionáři, společnosti ANECT 
holding a.s., ve výši 117.000.000 Kč.

Mezi ovládanými osobami existovaly následující 
smlouvy:

i)  společnost ANECT holding a.s. společnosti ANECT a.s. v r. 2015 celkem 
14.194,- Kč (bez DPH);
ii) společnost ANECT a.s. (Slovensko) společnosti ANECT a.s. v r. 2015 celkem 
35. 300.091,- Kč (bez DPH);
iii) společnost ADUCID s.r.o. společnosti ANECT a.s. v r. 2015 celkem 
1.268.180,- Kč (bez DPH);
iv) společnost ANECT a.s. společnosti ADUCID s.r.o. v r. 2015 celkem 54.000,- 
Kč (bez DPH);
v) společnost ANECT a.s. společnosti ANECT a.s. (Slovensko) v r. 2015 celkem 
192.287,- Kč (bez DPH).
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2. V průběhu roku 2015 byl úspěšně a v souladu s příslušnými právními předpisy proveden Projekt 
rozdělení odštěpením, jehož se účastnila Společnost jako rozdělovaná společnost a společnosti ANECT 
holding a.s. a ADUCID s.r.o. jako nástupnické společnosti (dále jen „Projekt odštěpení“). Rozhodným 
dnem pro Projekt odštěpení byl 1. leden 2015, Projekt nabyl účinnosti dne 30. 6. 2015.

3. V rámci Projektu odštěpení došlo 1. ledna 2015 k přechodu závazku ze zápůjčky uvedeného výše 
v čl. III., odst. 1, písm. g) na společnost ADUCID s.r.o., čímž došlo ze strany Společnosti k vypořádání 
veškerých závazků vyplývajících z této zápůjčky.

4. V průběhu celého rozhodného období nebyly s výjimkou tohoto rozhodnutí a smluvních vztahů 
popsaných v odstavci III. této zprávy činěny v zájmu propojených osob žádné jiné právní úkony či 
opatření, které by vybočovaly z rámce běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v 
rámci výkonu jejích práv jako akcionáře či společníka ovládané osoby. ANECT a.s. neučinil žádný jiný 
právní úkon a nepřijal žádné jiné opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Mezi výhody existence výše popsané struktury ovládajících a ovládaných lze zařadit zejména zlepšení 
koncepčního řízení ovládaných společností, zjednodušení administrativy a rozšíření obchodních 
příležitostí na základě sjednoceného portfolia obchodních partnerů. Pro ovládané osoby nepřináší 
propojení s ovládající osobou žádná rizika spojená výhradně s existencí tohoto propojení. Společnost 
má za to, že vztahy mezi osobou ovládanou a ovládající jsou převážné výhodné.

4. VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ

5. ZÁVĚR 

1. Tato zpráva byla projednána a odsouhlasena představenstvem společnosti ANECT a.s. a byla 
předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti, která sdělí své stanovisko ke zprávě na valné 
hromadě společnosti. 

2. Tato zpráva o vztazích bude uložena do Sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského 
soudu v Brně, jako součást výroční zprávy společnosti. 

V Brně, dne 21. 6. 2016
Ing. Miroslav Řihák | PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA



Zpráva dozorčí rady 
ANECT a. s. 
za rok 2015

21. 6. 2016
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Informace o aktivitách
v oblasti výzkumu a 
vývoje

Společnost ANECT a. s. realizovala v průběhu roku 2015 aktivity vycházející z projektu Vývoj nástrojů 
pro unikátní služby a online řešení v oblasti bezpečnosti, virtualizace,v komunikace a spolupráce. 
Cílem projektu byl vývoj nových či podstatně zdokonalených informačních a komunikačních systémů a 
aplikací pro každodenní použití typických zákazníků společnosti ANECT a. s.. Společnost se vývojovým 
aktivitám v této oblasti věnuje za účelem dosažení podstatně vyšší efektivity využívaných systémů, 
přidané hodnoty, užitku pro zákazníka, zjednodušení, stability, bezpečnosti a kvality využívaných 
technických prostředků a dat. 

Bližší informace k tomuto projektu jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.
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ANECT se zapojil 
do projektu 
„ZELENÁ FIRMA“

Anect se zapojil do projektu „Zelená firma“. V rámci tohoto projektu svým zaměstnancům poskytuje 
možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu.

Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a 
efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako 
je rtuť, olovo, kadmium, brómové zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovaných 
materiálů.

Vysloužené elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do speciálního boxu. Projekt 
naší společnosti dále umožňuje recyklaci také objemného firemníhho elektroodpadu. 

Zapojením se do projetku „Zelená firma“ naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to jak směrem 
k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu dlouhodobému cíli - 
snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům benefit v podobě možnosti 
recyklace dcrobného „domácího“ elektroodpadu.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci 
a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.



Výkazy ANECT a. s. 

ROZVAHA  V PLNÉM ROZSAHU 
K DATU 31. 12. 2015
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VÝKAZ ZISKU & ZTRÁT



PŘEHLED O ZMĚNÁCH 
VLASTNÍHO KAPITÁLU
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(CASH FLOW)
období končící k 31. 12. 2015 (v tisících Kč)



Příloha k účetní 
závěrce společnosti 
ANECT a.s.
k 31. 12. 2015

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č 500/2002 Sb., která stanoví obsah účetní závěrky pro 
podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy 
a ostatní účetnípísemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje 
jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

1. Popis účetní jednotky 

Údaje o osobách s podstatným nebo rozhodujícím vlivem

OBECNÉ ÚDAJE

Název: ANECT

Sídlo: Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno

Právní forma: a.s.

IČ: 25313029

Rozhodující předmět činnosti: pojektování komunikačních sítí a informačních systémů

Datum vzniku společnosti: 3. 10. 1996 transformací z BGS partners CS, s.r.o.

Vznik BGS partners CS, s.r.o. dne 12. 11. 1993

K 31. 12. 2015 jsou akcie společnosti ANECT a.s. v držení společnosti ANECT holding a.s. 

Rozhodnutím Valné hromady ze dne 31. 12. 2014 byl schválen záměr na odštěpení vlastních akcicí 
společnosti ANECT a.s. do společnosti ANECT holding a.s.,  s rozhodným dnem 1. 1. 2015.   
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Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih

V představenstvu společnosti a v dozorčí radě nedošlo v průběhu roku 2015 k žádným změnám.

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 
31.03.2014. 
        
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 
Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 25313029 se rozdělila 
formou rozdělení odštěpení sloučením s tím, že část jmění přešla na nástupnické společnosti ANECT 
holding a.s., se sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03553752 a ADUCID s.r.o., se 
sídlem Vídeňská 204/125, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 03678091.       
   

K 31. 12. 2015 byl z funkce člena představenstva odvolán Ing. Pavol Valko. 

S účinností od 1.1.2016 se členy předstvenstva stali: Jan Zinek, Pavel Srnka a Ladislav Herynek.
V souladu se Stanovamy společnosti se počet členů Představenstva zvýšil na čtyři.     
   

 
 
Funkce Příjmení a jméno
Předseda představenstva Řihák Miroslav, Ing.
Člen představenstva Valko Pavol, Ing.
Předseda Dozorčí rady Štěpánek Jiří, Ing.  
Člen Dozorčí rady Korunka Dušan, Ing.  
Člen Dozorčí rady Valenta Ondřej  



Majetková spoluúčast vyšší než 20% 

Společnost nemá žádnou majetkovou spoluúčast v jiných společnostech.  

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ministerstva financí ČR, kterou se stanoví postupy účtování a 
obsah účetní závěrky pro podnikatele.

2. Majetkové či smluvní spolúčasti účetní jednotky v jiných společnostech

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 2015

Evidenční počet zaměstnanců zaměstnanci celkem z toho řídících pracovníků
Mzdové náklady 120 932 12 379

Náklady na sociální zabezpečení 40 104 3 458

Sociální náklady 1 103 45
Odměny členům orgánů 6 569 6 569
Osobní náklady celkem 168 708 22 451

(v tis. Kč)

Evidenční počet zaměstnanců:  138  

POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A 
ZPŮSOBY
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1. Způsob ocenění majetku

Zásoby

Účtování zásob:  účetní jendotka používá metodu „A“ evidence zásob.

Výdej zásob ze skladu:  účetní jendotka používá metodu „FIFO“.

Ocenění zásob:  zásoby vytvořené ve vlastní režii byly oceněny ve výši přímých nákladů, nakoupené  
zásoby byly oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, vedlejší 
pořizovací náklady, dopravné, clo, provize, pojistné a jiné náklady.

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností je na úrovni 
vlastních nákladů, které zahrnují přímé materiálové náklady, přímé nakoupené služby, přímé mzdy a 
výrobní režie.         

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 

V účetním období 2015 vlastnila společnost ANECT a.s.  majetkové účasti v jiných společnostech.  
      
Společnost Sídlo Výše podílu na ZK

ANECT a.s. (SR) Jarošova 1,  Bratislava 66,0% majetková účast byla 
s účinností k 1.7.2015 

odštěpena do společnosti 
ANECT holding a.s.

IT Tading s.r.o. Antala Staška 2027/79, 
Krč, Praha 4 

100,0% majetkový podíl byl k 
1.6.2015 převeden na 

základě Smlovy o převodu 
obchodního podílu.

iCom Vision Holding a.s.  Opatovická 1659/4
 Nové Město, Praha 1 

25,9% majetková účat byla 
smlouvou o úplatném 

prodeji akcií odpodána k 
15.1.2015

ANECT Pty Ltd. Unit 311,3 The Promenade 
Chiswick, NSW, 2046, 

Australia

70,0% majetková účast byla 
s účinností k 1.7.2015 

odštěpena do společnosti 
ANECT holding a.s.

Výše uvedené majetkové účasti byly oceňovány metodou ekvivalence. K 31. 12. 2015 společnost 
ANECT a.s. žádné majetkové účasti nevlastní.



2. Způsob stanovení reprodukční ceny

3. Změny oceňování, odepisování a postupů účtování

Ve sledovaném období byla účetní jednotkou použita při účtování o servisních skladech. Reprodukční 
cena je stanovena podle katalogu dodavatele.       

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce ke změnám v účtování mimo níže uvedené 
případy:      

Mezi společnostmi jsou navzájem poskytovány tyto služby: 

Rezerva na sklad náhradních dílů (Servisní sklad) je tvořena měsíčně. Při pořízení zařízení se od 
následujícího měsíce začne na zůstatkovou cenu tvořit rezerva 554.00x/459.00x a to po dobu 48 
měsíců. Rezerva se rozpustí až při vyřazení zařízení z důvodu likvidace nebo prodeje. Nerozpouští se 
při servisním zásahu.        

Nově je doplněno  toto ustanovení:        

Platí, že výše vstupní ceny, která tvoří základnu pro výpočet rezerv k Servisnímu skladu se musí rovnat 
hodnotě materiálu na Servisním skladu, který je evidován na účtu 112. Rozdíl, který je způsobený 
změnou hodnoty zařízení (např. z důvodu reklamace, využití při servisním zásahu a následném 
nahrazení jiným zařízením) je korigován na účtu 459.013 a odpovídajícm nákladovém účtu 554.013. 
      

A | Účtování mezi členy ve skupině ANECT holding

B | Korekce výše účetních rezerv k servisnímu skladu

S platností k 1.1.2015 byla mezi členy ve skupině ANECT holding uzavřena Smlouva o poskytování 
služeb mezi společnostmi ve skupině ANECT.

a) Podpůrné manažerské služby
b) Zajištění nákupu zboží a služeb     
c) Projektová a servisní činnost
d) Sdílené náklady a přefakturace
e) Používání licence vytvořené vlastní vývojovou činností 
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C | Zásoby pořizované v režimu třístranného obchodu - platné od 1. 1. 2015

O zásobách pořizovaných v režimu třístranného obchodu je účtováno  metodou „B“. Jde o zásoby, 
které jsou nakupované v EU nebo třetí zemi, dodávány jsou do jiné země EU nebo třetí země (přímo 
do společnosti pro, pro kterou jsou nakoupeny), přičemž dodavatelská faktura je vystavena na ANECT 
a.s.. 
      
Nákup zboží, doprava a celní poplatky jsou účtovány na účet 504.007. Podpory na 1. rok na účet 
504.002 a nákupy obnov na účet 518.095. Nakoupené zboží je po obdržení došlé faktury obratem 
fakturováno odběrateli. Jde li o přeprodej zboží a služeb je faktura vystavena v kurzu shodném s 
kurzem došlé faktury.  
     
Je li zboží nakupované pro členy ve skupině, platí pravidlo 1 FD = 1 FO. K zajištění nákupu zboží je 
připočítána zisková přirážka dle platné smlouvy.        

Opravné položky tvoří účetní jednotka k účtům majetku, u kterého je na základě inventarizace zjištěno 
snížení jeho hodnoty, které není trvalého charakteru. Opravné položky byly v roce 2015 vytvořeny k 
zásobám. Mimořádným rozhodnutím představenstva společnosti byla v roce 2015 vytvořena opravná 
opložka k zásobám s mimořádně nízkou pravděpodobností dalšího užití ve výši 100%, již ve druhém 
roce.         
       

Účetní odpisy jednotka používá rovnoměrné s měsíční periodou odepisování. Jejich výše je dána 
předpokládanou dobou použití majetku.        
         
Daňové odpisy - použitá metoda         
Účetní jednotka používá metody zrychleného odepisování majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů.         
         
Systém odpisování drobného majetku        
 
Drobný hmotný investiční majetek (DHIM) do 40 000,- Kč je účtován na účet 501.001.   
      
      

4. Opravné položky k majetku

5. Odepisování



Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. K 
rozhodnému dni jsou pohledávky, závazky, finanční prostředky a cenné papíry vedené v cizích měnách 
přepočítány kurzem ČNB vyhlášeným k 31.12..        
 
      

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

Za rok 2013 plánuje společnost podat dodatečné daňové přiznání. Důvodem jsou finanční vyrovnání 
vztahujících se k autům vráceným leasingové společnosti a dobropis vztahující se k vyúčtování 
nájemného za lokalitu Plzeň. Tyto náklady přísluší k účetnímu období 2013, společnost je obdržela po 
ukončení auditu.

Dlouhodobé bankovní úvěry

Společnost ve sledovaném období nečerpala žádné dlouhodobé úvěry.     
 

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti

Doplňující údaje k 
Rozvaze a Výkazu 
zisků a ztrát
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Rozpis odložené daně 

Výpočet odložené daně vychází z přechodného rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotu 
dlouhodobého majetku z důvodu rozdílného způsobu odepisování, z tvorby rezerv, z tvorby opravných 
položek k zásobám a z tvorby dohadných položek ke mzdám. Ve sledovaném období bylo zaúčtováno 
snížení odloženého daňového závazku ve výši: 1.305 tis. Kč. Společnost k 31. 12. 2014 vykazuje 
odloženou daňovou pohledávku ve výši 7.078 tis Kč, jejíž čerpání předpokládá proti zikům příštích 
let.         

Dlouhodobý hmotný majetek  

Skupina 
majetku

Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

Přírůstky Úbytky

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0

Budovy, 
haly, 
stavby

0 0 0 0 0 0 0 0

Samost. 
mov. věci 
a soubory 
mov. věcí

75 470 75 470 59 209 59 209 16 261 16 261 13 001 4 239

Jiný HIM *) 8 562 8 562 4483 4483 4 079 4 079 0 0

Nedok. 
HIM

2269 2269 0 0 2269 2269 15 286 13 018

(v tis. Kč)

*) Jiný HIM – představuje technické zhodnocení na pronajatém nemovitém majetku

2. Významné události po datu účetní závěrky

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

Nejsou    

Pořizovací cena                Oprávky         Zůstatková cena



Hmotný dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu

Majetek zatížený zástavním právem nebo jiným typem ručení  

Dlouhodobý nehmotný majetek  

Skupina 
majetku

Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

Běžné 
období

Minulé 
období

Přírůstky Úbytky

Software 48 380 48 380 37 122 37 122 11 258 11 258 93 480

Ocenit. 
práva

882 882 821 821 61 61 0 0

Výsledky 
vědecké 
čin.

0 0 0 0 0 0 0 0

Jiný NIM 0 0 0 0 0 0 0 0

Nedok. 
NIM

10 713 10 713 0 0 10 713 10 713 7 108 94

(v tis. Kč)

Pořizovací cena                Oprávky         Zůstatková cena 

Společnost neeviduje k 31. 12. 2015 žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu. 

Není. 
 

Hmotný dlouhodobý majetek v operativním pronájmu

majetek zahájení nájmu doba trvání roční nájemné 2014 roční nájemné 2015

Osobní 
automobily 

2002 2020 7 430 6 306

Kancel. Prostory 
Vídeňská 125,  

1999 2019 5 576 5 588

Kancel. prostory 
Antala Staška 79, 
Praha 

2005 2018 8 738 8 432

Kancel. Prostory 
Pražská 84/15, Plzeň

2013 neurčitá 166 169

(v tis. Kč)
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Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením    
 

Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 

Základní kapitál       50 000   50 000

Vlastní akcie                     -50 000

Rezervní a statutární fondy        1 000     1 000

Rozdíly z přecenění nezahrnuté do HV          -35   23 129

Nerozdělený zisk minulých účetních období    46 278              202 421

Ztráta minulých účetních období               0            0 

Záloha na výplatu dividend                 -117 000

HV za účetní období                   79 398   11 517

Vlastní kapitál celkem                 176 641             121 067

Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

Za majetek s rodílným tržním a účetním ohodnocením lze považovat osobních automobily pořízené 
na leasing. Jiný majtek v tomto režimu společnost neeviduje.      
   

Není.
Majetkové účasti v dceřiných společnostech byly s rozhodným datem  1. 1. 2015 přesunuty na základě 
projektu rozdělení štěpěním společnosti ANECT a.s. do společnosti ANECT holding a.s..

Valná hromada ze dne 16. 12. 2014 schválila rozhodnutí představenstva společnosti o výplatě zálohy 
na výplatu podílu na zisku (zálohy na dividendu) akcionáři ANECT holding. a.s. ve výši 117.000.000 Kč. 

4. Vlastní kapitál

Běžné období        Minulé období



Pohledávky z obchodních vztahů bez záloh po lhůtě splatnosti

Základní kapitál akciové společnosti          
   

Pohyby v kapitálových fondech

Položka 
  

Výsledek hospodaření za rok 2015 (+ zisk, - ztráta) ------------------------ 11 880 tis. Kč  

Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu v roce 2015 ------------------------ 0    

Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů v roce 2015 --------------------- 0   

Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let ---------- 105 290 tis. Kč 

Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let ---------------- 7 109 tis Kč  

Výplata dividend (-) čerpání zisku minulých let -------------------------------------- 0    
  

5. Pohledávky a závazky

Druh akcií Počet akcií Nominál. hodnota Nesplacené akcie
Na jméno 100 500 tis. Kč 0  

Počet dnů po splatnosti: Kč
ve splatnosti 133 790
do 30 dnů 6 175
31 - 60 3 470
61 - 90  105
91 - 180 671
181 a více 167
Celkem 144 378

(v tis. Kč)
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Závazky z obchodních vztahů bez záloh po lhůtě splatnosti

Pohledávky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině

Pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Závazky z obchodních vztahů k podnikům ve skupině

Počet dnů po splatnosti: Kč
ve splatnosti 41 497
do 30 dnů 18
31 - 60 0
61 - 90  0
91 - 180 0
181 a více 0
Celkem 41 515

(v tis. Kč)

Kč
ANECT a.s. (SR) 3 549
ADUCID s.r.o.  287
ANECT holding a.s. 0

(v tis. Kč)

Kč
ANECT a.s. (SR) 0
ADUCID s.r.o.  0
ANECT holding a.s. 0

(v tis. Kč)

Běžné obchodní vztahy v průběhu roku společnost udržuje se společností ANECT  (SR) a ADUCID s.r.o..
Společnost eviduje 44,6 mil Kč, jako závazek z titulu zápůjčky ke společnosti ADUCID s.r.o.. 

Účetní jednotka nemá žádné závazky a pohledávky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva, 
mimo závazku ze zajištěného nákupu USD - viz odstavec níže.    

Společnost eviduje k 31. 12. 2015 budoucí závazek plynoucí ze zajištění nákupu USD. K nákupu dojde 
v průběhu roku 2016. Tento nákup je zajištěn směnkou.    



Za zákonný audit byla zaplacena částka 160.000 Kč.    

6. Rezervy

7. Výnosy za běžné období

8. Informace o nákladech na odměny auditorské společnosti

Stav účetních rezerv k 31. 12. 2015 na níže uvedených projektech činí: 

Rezerva na reklamace 2 635
Rezerva na přecenení servisních skladů 2 676
Rezerva na servisní sklad (pořízení do 2011) 6 716
Rezerva na servisní sklad (pořízení 2012) 4 104
Rezerva na servisní sklad (pořízení 2013 - 2015) 5735
Rezerva korekce hodnoty servisních skladů -41
Rezerva na investice managementu 0
Celkem   21 825

(v tis. Kč)

Všechny rezervy jsou vytvořeny ve výši 100 % zůstatkových cen.
Účetní jednotka neeviduje žádné potencionální ztráty,  na které nebyla v účetnictví vytvořena 
rezerva.

Sledované období Minulé období

Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí
Tržby za prodej zboží 213 441 184 991 28 450 131 132 103 287 27 845
Tržby z prodeje materiálu

Tržby z prodeje služeb 373 475 327 965 45 510 343 006 329 184 13 822
Tržby z prodeje majetku 806 806 162 162

Ostatní výnosy 21 885 21 885 10 457 10 457
Celkem  609 607 535 647 73 960 484 757 443 090 41 667

  (v tis. Kč)
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Do roku 2014 investovala společnost do vývoje produktu ADUCID. Výsledky tohoto vývoje byly v 
rámci pojektu rozdělení štěpením společnosti ANECT přesunuty do společnosti ADUCID s.r.o.. 

V průběhu roku 2015 investovala společnost do interního projektů Idea4vision a do vývoje aplikací 
dle požadavků zákazníků. 

Všechny významné informace a rizika nebo užitky z těchto operací, které jsou nezbytné k posouzení 
finanční situace účetní jednotky jsme uvedli v rámci zpracování účetní závěrky.

Sestaveno dne: 21. 6. 2016

Nejsou.

Ing. Libuše Vaverková
Hlavní účetní

Ing. Miroslav Řihák
Předseda představenstva ANECT a.s.

9. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

10. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

11. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze


